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Antagande av ändring av detaljplan II-3287, bostäder vid 
Stenhedsgatan (Backa 125:1) inom stadsdelen Backa  

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för ändring av detaljplan II-3287, bostäder vid Stenhedsgatan (Backa 

125:1) inom stadsdelen Backa, upprättad den 25 maj 2020, reviderad 25 augusti 2020. 

 

Sammanfattning 

Planområdet för ändring av detaljplan ligger i södra delen av stadsdelen Backa. Änd-

ringen av planen möjliggör en delning av fastigheten i två delar för att tillskapa ytterligare 

en villafastighet. Kommunens översiktsplan anger bebyggelseområde med grön- och re-

kreationsytor. Gällande detaljplan akt.nr F 3287 anger bostäder. Genomförandetiden har 

gått ut. För fastigheten finns en tomtindelning från 1972. 

Planområdet utgörs av fastigheten Backa 125:1. Ändringen avser att upphäva tomtindel-

ning samt ändra största möjliga byggnadsarea för huvudbyggnad, från 150 kvm till 130 

kvm.  

Det är en privat planansökan för att möjliggöra en till villa. Kontoret gör bedömningen att 

det är lämpligt att göra en planändring och förslaget överensstämmer med kommunens 

översiktsplan.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent. 

Ändringen av detaljplanen innebär inga kostnader för staden.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

En ändring av detaljplanen medför att bostad tillkommer i närhet till kollektivtrafik och 

redan utbyggd infrastruktur.  

Bedömning ur social dimension 

En ändring av detaljplanen medför att en bostad tillkommer. Fastighetens läge är inom 

prioriterat utbyggnadsområde.  

 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-06-17 

Byggnadsnämnden 2020-08-25 

Diarienummer 0132/20 

 

Handläggare 

Sirpa Antti-Hilli 

Telefon: 031-368 16 09 

E-post: sirpa.antti-hilli@sbk.goteborg.se  
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Bilagor 

Planhandlingar 

1. Tillägg till plankarta med bestämmelser, illustrationskarta och tillägg till planbe-

skrivning   

Övriga handlingar 

2. Samrådsredogörelse 

3. Granskningsutlåtande  

4. Fastighetsförteckning  

5. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 

  



 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, TU detaljplan 3 (4) 

  

   

Ärendet  

Beslut om att anta detaljplan för Ändring av detaljplan II-3287, bostäder vid Stenhedsga-

tan, (Backa 125:1), inom stadsdelen Backa i Göteborg, upprättad den 25 maj 2020, revi-

derad 25 augusti 2020. 

Ändringen innebär en ändring av tomtindelningsbestämmelse samt att ny huvudbyggnad 

får uppföras med 130 kvm byggnadsarea.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet för ändring av detaljplan ligger i södra delen av stadsdelen Backa, väster om 

Tingstadsmotet i Göteborg. Fastigheten ligger i ett utbyggt villakvarter med begränsad 

fordonstrafik och är inte utsatt för trafikbuller eller luftmiljöproblem. Teknisk försörjning 

är utbyggd. Avstånd till busshållplats är ca 450 meter. Avstånd till livsmedelsbutik är ca 

1,2 km. 

Förfrågan gällde avstyckning av fastigheten i två delar för att tillskapa ytterligare en villa-

fastighet. Kommunens översiktsplan anger bebyggelseområde med grön- och rekreations-

ytor. Gällande detaljplan akt.nr F 3287 anger bostäder. Genomförandetiden har gått ut. 

För fastigheten finns en tomtindelning från 1972. 

Planområdet utgörs av en fastighet Backa 125:1. Ändringen avser att upphäva tomtindel-

ning samt ändra största möjliga byggnadsarea för huvudbyggnad, från 150 kvm till 130 

kvm.  

Villkor för planstart var att den avstyckade villatomtens planbestämmelse, byggnadsarea, 

anpassas till en mindre storlek.   

Det är en privat planansökan för att möjliggöra en till villabyggnad. Kontoret gör bedöm-

ningen att det är lämpligt att göra en planändring och förslaget överensstämmer med 

kommunens översiktsplan.  

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

Bakgrund och förändringar efter samråd och granskning 

Byggnadsnämnden beslutade 2018-04-24 om positivt planbesked, att låta upprätta och 

genomföra samråd samt granskning för ändring av detaljplan detaljplan II-3287, bostäder 

vid Stenhedsgatan, (Backa 125:1), inom stadsdelen Backa i Göteborg efter inlämnad pla-

nansökan från privatperson. 

Förslaget har varit ute på samråd under perioden 2020-03-18 – 2020-04-07. Förslaget till 

detaljplan har under samrådstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats. 

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

har sammanställts i en samrådsredogörelse upprättad 2020-04-28. 

En av de som yttrade sig i samrådet motsatte sig planförslaget, oro finns för att planför-

slaget medför negativ inverkan på intilliggande fastighet. Samt att tidigare byggt garage 

inte är byggt så som det var tänkt.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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De största förändringarna i planförslaget efter samråd är:  

- Tillägg i planbeskrivningen genom förtydligande text om dagvattenhantering 

samt en upplysning i planbestämmelserna gällande nivå på färdigt golv. 

 

Granskning har hållits under perioden 2020-05-06 – 2020-05-20. Förslaget till detaljplan 

har under granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats. 

Ett granskningsutlåtande har tagits fram. Yttrandena i granskningen har lett till justering 

av text gällande dagvattenhantering och precisering att den tillkommande avstycknings-

bara tomten kommer ha planbestämmelse ”e – Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 

130 kvm”. 

 

Ärendets handläggning 

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

Planen bedömdes vara av den karaktär att den ska hanteras med standard planförfarande 

och antas av byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 

2018-04-27 att ge positivt planbesked för och att uppdra åt kontoret att upprätta 

detaljplan och genomföra samråd samt att låta granska detaljplanen. 

Miljöpåverkan 

Kontoret bedömer att planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Kontoret bedömer att en ändring av detaljplanen med upphörande av fastighetsindel-

ningsbestämmelse vilket medger en avstyckningsbar tomt med byggrätt för huvudbygg-

nad på 130 kvm byggnadsarea är lämpligt att genomföra. 

Kontoret har tagit hand om inkomna synpunkter från samråd och granskning. De viktig-

aste synpunkterna som kommit in under samrådet avser ett förtydligande med text i tilläg-

get till planbeskrivningen gällande dagvatten.  

Planförslaget stöds av översiktsplanen och fastigheten ligger i ett prioriterat utbyggnads-

område. Kontoret bedömer därmed att detaljplanen kan antas.   

 

 

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


