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Granskning av ändring av detaljplan II-2930 
för bostäder vid Fagottgatan/Mandolingatan 
inom stadsdelen Järnbrott 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

Låta granska ändring av detaljplan II-2930 för bostäder vid Fagottgatan/Mandolingatan 

inom stadsdelen Järnbrott.  

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintliga balkonger och att 

utformningen av balkongerna i detalj anpassas till det befintliga arkitektoniska uttrycket. 

Utbyggnaden av balkongerna utförs konsekvent på samtliga punkthus båda gavlar för att 

helhetsintrycket inte ska gå förlorat. Syftet är även att säkerställa det långsiktiga 

bevarandet av bostadshusens kulturhistoriska och miljöskapande värde genom tillägg av 

varsamhetsbestämmelse samt anpassning av byggrätten så att de befintliga bostadshusen 

och komplementbyggnaderna blir planenliga. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planavtal har tecknats med intressent. Stadsbyggnadskontoret bedömer i detta skede att 

detaljplanen inte medför några utgifter eller inkomster för kommunen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Bedömning ur social dimension 

Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser och grundkarta  

2. Planbeskrivning 

Övriga handlingar 

3. Samrådsredogörelse 

4. Undersökning om en betydande miljöpåverkan kan antas 

5. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-08-11 

Byggnadsnämnden 2020-09-24 

Diarienummer 0210/17 

 

Handläggare 

Josefin Franzén 

Telefon: 031-368 17 77 

E-post: josefin.franzen@sbk.goteborg.se 
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Ärendet  

Beslutet innebär att detaljplanen kan tas ut på granskning under oktober månad.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet är beläget vid Fagottgatan och Mandolingatan i Järnbrott, cirka fem 

kilometer sydväst om Göteborgs centrum. Planområdet omfattar cirka 4,3 hektar och ägs 

av Göteborgs stad. Riksbyggen bostadsrättsförening Göteborgshus 27 innehar tomträtt. 

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av befintliga balkonger, justera byggrätten 

för bostadshusen och komplementbyggnaderna så att de blir planenliga samt säkerställa 

det långsiktiga bevarandet av bostadshusens kulturhistoriska värde genom tillägg av 

varsamhetsbestämmelse samt utformningskrav vid utbyggnad av balkonger. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Gällande detaljplan akt 2–2930 anger Bostadsändamål - dock får lokaler för annat, dock 

ej industriellt, ändamål inredas i den utsträckning byggnadsnämnden prövar detta 

lämpligt. Genomförandetiden har gått ut.  

För planområdet gäller tomtindelning 3-5183.  

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Bakgrund/bakgrund och förändringar efter samråd 

Byggnadsnämnden beslutade 2017-10-24 att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta 

detaljplan för bostäder på fastigheterna Järnbrott 138:1–10 samt att genomföra samråd.  

Samrådstiden var 2020-05-06 – 2020-05-26. Förslaget till detaljplan har under 

samrådstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit utställt på 

Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20. 

Synpunkter från samrådet och kontorets kommentarer och förslag med anledning av dessa 

har sammanställts i en samrådsredogörelse upprättad 2020-06-16. 

Planförslaget har bearbetats utifrån synpunkter som framkom vid samrådet. Ett förslag till 

granskningshandling har tagits fram.  

De största förändringarna i planförslaget efter samråd är:  

- Ett u-område har lagts till på plankartan för de befintliga fjärrvärmeledningarna 

som går genom planområdet. 

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL 2010:900, SFS 2014:900.  

Planen bedöms vara av den karaktären att den ska hanteras med standard planförfarande 

och antas av byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 

2018-12-11 att godkänna startplan för år 2019 där detaljplanen ingår som ändring 

av detaljplan för Bostäder på Järnbrott 138:1 - 10, inom stadsdelen 

Järnbrott i Göteborg. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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2017-10-24 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2017-10-24 att genomföra samråd om detaljplanen 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan. Vid behovsbedömningen 

konstaterades att ett genomförande av planen inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte 

har gjorts.  

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under samrådet är önskan om u-område för 

allmänna fjärrvärmeledningar. Kontoret bedömer att detaljplanen kan sändas på 

granskning med föreslagna ändringar. 

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


