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Inriktningsbeslut om planreglering av 
lägenhetsstorlekar i detaljplan för 
centrumbebyggelse inom Backaplan 
(detaljplan 2)  
Förslag till beslut  
I byggnadsnämnden 

Besluta att i kommande granskningsskede för detaljplan 2 i Backaplan införa en 
planbestämmelse som reglerar lägenhetsstorlekar, i syfte att skapa en variation av 
bostadstorlekar och säkerställa en miniminivå på utbudet av stora lägenheter i Backaplan.  

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden föreslås besluta att i kommande granskningsskede för detaljplan 2 i 
Backaplan införa en planbestämmelse som reglerar lägenhetsstorlekar, i syfte att skapa en 
variation av bostadstorlekar och säkerställa ett utbud av stora lägenheter i Backaplan.  

Bakgrunden till ärendet är målet om en socialt blandad stad i Älvstaden. Samtliga tidigare 
fattade beslut för den nya stadsdelen Backaplans utveckling innehåller ambitionen en 
socialt blandad stad med social infrastruktur tillgodosedd. I flera exploateringsprojekt i 
Lundby har antalet lägenheter blivit fler och lägenhetsstorlekarna mindre än vad som 
planerades i tidigare skeden. Detta kan med stor sannolikhet resultera i fler singelhushåll 
och lägre andel barnfamiljer.  I utbyggnaden av Backaplan bör säkerställas att staden och 
stadsdelen, över tid och oavsett markägande, garanteras fler större lägenheter, vilket kan 
öka möjligheterna till kvarboende, ge förutsättningar för en blandad befolkningsstruktur 
och med det skapa en social stabilitet i stadsdelen. Det handlar också om att få god 
utdelning av och stärka det lokala underlaget för de funktioner och kvaliteter som 
stadsdelen planeras för med förskola, skola och annan kommunal service, kommersiell 
service, förbättrad kollektivtrafik, offentliga platser och parker med närheten till 
naturområden.  

Staden och fastighetsägarna har en gemensam målsättning och delar synen på vikten av 
ett varierat bostadsutbud i Backaplan. Målet som formulerats (november 2021) är att vi är 
överens om  
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”Att säkerställa möjligheten för en blandad befolkningssammansättning i Backaplan. En 
social blandning som möjliggör kvarboende i Älvstaden oavsett livsfas.  

- Ska fungera över lång utbyggnadstid och lång nyttjandetid.  

- Genom olika lägenhetstyper,- storlekar, -upplåtelseformer och verksamheter. 

- Att begränsa differensen mellan vad vi planerar för gällande social service, 
grönytor mm och vad som byggs.” 

Fastighetsägarna och staden har dock olika uppfattning om vilka medel som skall 
användas för att målet skall uppnås.  

Fastighetsägarna har arbetat fram ett PM som beskriver flera olika åtgärder och lösningar 
för att uppnå Blandat boende inom ramen för det Hållbarhetsprogram (se Bilaga 1. 
Socialt och kulturellt 2022-07-01), som de gemensamt står bakom. För att lyckas med 
målsättningen att uppnå blandat boende, åtar sig Fastighetsägarna att regelbundet och i 
samverkan följa upp sina gemensamma åtaganden.  
 
Den enda möjlighet som finns för staden i detaljplan 2 att garantera fler större lägenheter 
över tid och avsett markägande är att reglera bostadsstorlekar enligt plan- och bygglagen. 
Reglering av bostadsstorlek är en möjlighet i PBL men har aldrig tidigare prövats i 
Sverige. Tidigare reglering av bostadsstorlekar har gjorts mer utifrån statliga regleringar 
kopplat till lånesubventioner. Hyresrätter och bostadsrätter har också olika 
marknadsförutsättningar. Det går dock inte att reglera upplåtelseform i en detaljplan. En 
reglering av lägenhetsstorlekar kommer därför att reglera lägenhetsstorlekar oavsett 
upplåtelseform.  
 
Det finns olika alternativ för hur en reglering skulle kunna formuleras kopplat till 
antingen lägenheters minsta yta/medelstorlek eller minsta antal rum.  Ett förslag är att 
undanta kategoriboenden och lägen som enbart möjliggör små, enkelsidiga lägenheter pga 
bullerförhållandena. Det slutliga förslaget till planbestämmelse behöver bearbetas i 
fortsatt arbete i samverkan med fastighetsägarna och berörda förvaltningar inom staden 
och presenteras i granskningsförslaget för DP2. 

En reglering av bostadsstorlekar har samtidigt också negativa konsekvenser, framförallt 
med hänsyn till exploateringsekonomin och när byggnation kan påbörjas. Det kan få 
konsekvenser för genomförandet genom att utförandetiderna blir betydligt längre på 
grund av de marknadsmässiga villkor regleringen av lägenhetsstorlekar skapar och 
fördelningen mellan hyres- och bostadsrätter i området. Bostadsrätter är i medel större än 
hyresrätter och en reglering påverkar sannolikt upplåtelseformen till att bli mer 
bostadsrätter. 

Ärendet  
Utifrån tidigare ställningstaganden i Vision Älvstaden, planprogrammet för Backaplan 
samt i samrådshandlingen för den nu aktuella detaljplanen för centrala Backaplan så skall 
en socialt blandad stadsdel åstadkommas. Faktorer som bostadsstorlek och 
upplåtelseform har betydelse för utfallet av detta.  

Stadsdelen Lundby har en dokumenterad brist på stora lägenheter och har i tidigare 
hemställan till Byggnadsnämnden angående lägenhetsstorlekar i detaljplan 2, Backaplan 



önskat att planen skall innehålla ett förslag kring en lägenhetsfördelning som möter målen 
om ett blandat boende.  

Staden och fastighetsägarna delar synen på vikten av ett varierat bostadsutbud i 
Backaplan. En gemensam formulering från november 2021 är överenskommelsen om  

”Att säkerställa möjligheten för en blandad befolkningssammansättning i Backaplan. En 
social blandning som möjliggör kvarboende i Älvstaden oavsett livsfas.  

- Ska fungera över lång utbyggnadstid och lång nyttjandetid.  

- Genom olika lägenhetstyper, -storlekar, -upplåtelseformer och verksamheter. 

- Att begränsa differensen mellan vad vi planerar för gällande social service, grönytor 
mm och vad som byggs.” 

Fastighetsägarna har arbetat fram ett PM som beskriver flera olika åtgärder och lösningar 
för att uppnå Blandat boende inom ramen för det Hållbarhetsprogram (se Bilaga 1. 
Socialt och kulturellt 2022-07-01), som de gemensamt står bakom. Programmet 
formulerar hållbarhetsambitioner för byggherrar i utvecklingen av Backaplan detaljplan 2 
och 3. För att uppnå en socialt blandad befolkning, åtar sig fastighetsägarna i PM:et att 
arbeta för  

• yteffektiva och prisvärda bostäder, 
• varierade lägenhetsstorlekar (en tredjedel av beståndet 3 r o k eller större) 
• olika upplåtelseformer (en tredjedel hyreslägenheter, resten bostadsrätter och ev 

äganderätter och hyrköp)  
• olika boendeformer (senior- och äldreboende, studentboende, BmSS, co-living 

och lägenhetshotell).  

Man vill också bidra till en komplett stadsdel med brett utbud av social service (förskolor, 
skolor) och kommersiellt utbud (små och stora lokaler i A- B- och C-lägen).  

För att lyckas med målsättningen att uppnå blandat boende, åtar sig Fastighetsägarna 
enligt PM:et att regelbundet och i samverkan följa upp sina gemensamma åtaganden. 
Arbetet kommer att utgå från ständig förbättring, där åtgärder justeras och korrigeras för 
att nå målbilden. 

Det kan noteras en skillnad i stadsdelens konstaterade behov av fler stora lägenheter och 
fastighetsägarnas mål i PM:et. Socialförvaltningen Hisingen bedömer att den typ av stora 
bostäder som särskilt behövs i Backaplan för att ge möjlighet för kvarboende och 
barnfamiljer är 4 r o k eller större. Fastighetsägarna menar utifrån de undersökningar de 
genomfört att stora hyreslägenheter ofta blir för dyra för barnfamiljer. Därför lyfter man 
skiftet från två till tre rum och kök som den viktigaste möjligheten till kvarboende och 
styr helst mot tre rum och kök som mät- och avstämningsbar målsättning i Backaplan. 

Marken inom detaljplan 2 är till övervägande del privatägd. Därför är det inte juridiskt 
möjligt att säkerställa och följa upp åtaganden i fastighetsägarnas PM i avtal med 
bindande verkan (se även rubriken Planreglering). Vid markanvisning har staden andra 
och fler möjligheter att ställa krav på t ex lägenhetsstorlek och upplåtelseform.  

Den enda möjlighet som finns för staden i detaljplan 2 att garantera fler större lägenheter 
över tid, är därför att reglera bostadsstorlekar enligt plan- och bygglagen. 



Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att i kommande granskningsskede för 
detaljplan 2 i Backaplan införa en planbestämmelse som reglerar lägenhetsstorlekar, i 
syfte att skapa en variation av bostadstorlekar och säkerställa ett utbud av stora lägenheter 
i Backaplan. 

Beskrivning av ärendet 
Backaplan - ny innerstad med närhet till park och social service  

 
Planillustration redovisande hela planstrukturen med pågående planering i detaljplaner, aktuell detaljplan i 
södra delen (Ur Program för Backaplan 2019) 

 

 
Backaplan skall utvecklas till ny, tät innerstad med stort inslag av cityhandel och 
förutsättningar för stadsliv. Offentliga mötesplatser skall tillskapas. Stadsdelen planeras 
innehålla parker, såväl stadsdelsparker som lokalparker, vilka ligger centralt i 
grannskapet av flera kvarter och är lätt nåbara. Det skapas goda bostadslägen i dessa 
kvarter, där de inre delarna får ”lugna gatan”- kvaliteter (fr a DP3). Den nya 



stadsdelsparken som planeras ingår i ett större stråk ut till naturområden via 
Kvillebäcken.   

Genom stadsdelen planeras för ny, kraftfull kollektivtrafik som kompletterar den redan 
befintliga bytespunkten vid Hjalmar. Ytterligare tillgänglighet till stadsdelen skapas finns 
med den planerade pendeltågsstationen vid Brunnsbo och med närhet till ett regionalt 
vägnät runt som ger god tillgång regionens arbetsplatser. Sammantaget planerar staden 
för dessa stadskvaliteter i Backaplan med god tillgänglighet regionalt och lokalt.  

Utöver det så planeras för skolor, förskolor, som säkras i detaljplan anpassat till beräknat 
minimibehov samt att möjlighet skapas för byggande av ytterligare förskolor.   

”Nya Backaplan” planeras att byggas och genomföras med stora stadskvaliteter som 
också efterfrågas av bostadsmarknaden. Kvaliteter som stadsdelsparker, tillgång till 
naturområden, det urbana utbudet, mycket god tillgänglighet kollektivt (knutpunkt 
Hjalmar samt ny pendeltågsstation) och god tillgänglighet till arbetsmarknadsregionen 
via tillgången till övergripande vägnät är parametrar som förklarar priser/hyresnivåer för 
specifikt småhusmarknaden, men också delvis förklarar bostads-/hyresrättsmarknaden1.  

Närheten till skolor och förskolor, planering för ett brett utbud av handel och annan 
service, närhet till park och närhet till kollektivtrafik är faktorer som både staden och 
fastighetsägarna ser som goda förutsättningar för att skapa en bred variation av bostäder i 
nya Backaplan. Det planerade bostadsutbudet kan dra nytta av läget och en bestämmelse 
för större bostadsstorlekar med en större andel stora lägenheter kan stödja målet om ett 
blandat boende. 

Ett varierat bostadsutbud som förutsättning för social blandad stad 
Utvecklingen skall ge förutsättningar för en socialt blandad stad, i enlighet med 
målsättningar i Vision Älvstaden. Faktorer som bostadsstorlek och upplåtelseform har 
betydelse för utfallet av detta. Om Backaplan inte kan erbjuda bostäder för familjer med 
flera barn riskeras utflyttning av barnfamiljer och därmed mindre social blandning mellan 
generationer. Skolor i området riskerar bristande underlag. Stor omflyttning innebär 
sämre trygghet och ökat slitage på bostäder och i området. 

Rapporten ”Barnvänliga stadsdelar”2 pekar på stora bostäder och en mångfald av 
bostadstyper som en av flera viktiga faktorer för att en stadsdel skall anses ”barnvänlig”. 
Rapporten menar att det inte finns några signifikanta skillnader i barnvänlighet mellan de 
bästa småhusområden och flerbostadshusområden som undersökts. För att skapa god 
barnvänlighet krävs en god planering av parker lekplatser, skolor, förskolor, trygga 
trafiksäkra stadsmiljöer med lite biltrafik, samt stora bostäder. Ett råd ur rapporten är att 
”Öka andelen stora bostäder i områden med brist”.  

Att storlek på lägenhet har betydelse för kvarboende med barn, bekräftas av stadens egen 
sammanställning av statistik, där man t ex kan utläsa att antalet barn som bor i lägenheter 
på 61-80 kv m är märkbart fler än i lägenheter på 41-60 kv m3. 

Stadsdelen Lundby har en dokumenterad brist på stora lägenheter. Storlek på lägenhet hör 
till de faktorer som påverkar möjligheterna att bo kvar för barnfamiljer, när familjen 
växer. Bakgrund och kontorets bedömning har utvecklats i ”Svar på hemställan från SDN 
Lundby angående lägenhetsstorlekar i detaljplan 2, Backaplan” (BN 2020 11 17), 
bifogas.  Socialförvaltningen Hisingen bedömer att den typ av ”stora” bostäder, som 
särskilt behövs i Backaplan, är 4 r o k eller större.  Slutsatser av ”Fallstudie Backaplan – 

 
1 Hänvisning till rapporten ”Värdeskapande stadsutveckling”, Spacescape och Evidens, 2016. 
2 Spacescape på uppdrag av HSB, augusti 2022 geografiska analyser i hela Sverige och 
enkätundersökning i Stockholmsområdet. 
3 Hushåll och personer efter bostadens yta 2020 ur visualisering av Statistikdatabasen, 
Stadsledningskontoret. 



En samhällsekonomisk analys av effekten av större lägenheter” redovisades som en 
information för BN 2021-09-24. 

 

Motiven för att sträva efter en totalt sett jämnare fördelning av storlekarna i 
lägenhetsbeståndet är: 
 

• att bidra till ett jämnare och mer varierat utbud av bostadsbeståndet i stadsdelen 
som helhet, vilket för Lundbys del innebär att öka andelen större lägenheter. 

 
• att möjliggöra kvarboende i stadsdelen med bland annat bättre stabilitet och 

förutsägbarhet för kommunala verksamheter.  
 

• att befolkningsunderlaget och sammansättningen för social service (skola, 
förskola) motsvarar det som varje detaljplan inom området skapar möjligheter 
för. 

 
• att behålla lokalt serviceunderlag för service och handel, såväl kommersiell som 

offentlig. 
 

• att följa tidigare fattade beslut om blandat boende i planprogrammet för området  
 

Bostadsrätter och hyresrätters marknadsmässiga villkor4 
Under 1960-talet var det samma byggda medelyta i bostadsrätter och hyresrätter. Sedan 
dess har det alltid varit en skillnad mellan medelstorlekar i det som byggts. Under 2000-
2010 var skillnaden som störst med en skillnad om 40 kvadratmeter (kv m). De sista åren 
från 2010 har medelstorleken på bostäder gått ner för både bostadsrätter och hyresrätter 
och skillnaden idag är ca 10 kv m större bostadsrättslägenheter. Ser man till vilka 
personer som bor i större hyres- respektive bostadsrättslägenheter kan man konstatera att 
det är få personer som har möjlighet att hyra en nyproducerad hyresrätt på över 90 kv m. 
Den målgrupp som har råd efterfrågar sällan också större hyresrätter utan efterfrågar mer 
bostadsrätt om man är ute efter att bo i flerbostadshus. En slutsats utifrån statistiken är 
också att hushåll med tillräckliga inkomster för att efterfråga stora bostäder väljer att 
flytta till småhus i Göteborg. 

Planreglering 
I tidigare ställningstaganden i planprogrammet för Backaplan samt i samrådshandlingen 
för den nu aktuella detaljplanen för centrala Backaplan, har frågan väckts om att reglera 
bostadsstorlekar som ett steg i att säkerställa möjligheten för en blandad 
befolkningssammansättning i Backaplan och ökade möjligheter till kvarboende oavsett 
livsfas. Blandningen av bostadsstorlekar ska fungera över en lång utbyggnads- och 
nyttjandetid. Regleringen syftar även till att begränsa differensen mellan vad vi planerar 
för gällande social service, grönytor m.m. och vad som byggs. En blandstad kan skapas 
genom olika lägenhetstyper, upplåtelseformer och verksamheter, men kommunen har inte 
rådighet över detta när kommunen inte äger marken.  

En reglering av bostadsstorlekar har samtidigt också negativa konsekvenser, framförallt 
med hänsyn till exploateringsekonomin, vilket kan få konsekvenser för genomförandet 

 
4 Evidens april 2022, underlagsmaterial från Skandia fastigheter utifrån bl a statistik från SCB 



genom att utförandetiderna blir betydligt längre på grund av de marknadsmässiga villkor 
regleringen av lägenhetsstorlekar skapar och fördelningen mellan hyres- och bostadsrätter 
i området. Bostadsrätter är i medel större än hyresrätter och en reglering påverkar 
sannolikt upplåtelseformen till att bli mer bostadsrätter. Detta drabbar även staden, då 
Fastighetskontoret förlorar på köpeskilling mark/kvadratmeter.  

Utan planreglering, finns en kvarstående risk för att efterfrågan på marknaden styr mot en 
övervägande del smålägenheter (ettor och tvåor). De negativa effekterna för 
exploateringsekonomi, längre utbyggnadstid och variationer i upplåtelseform, måste 
vägas emot risken för långsiktiga och fördyrande ekonomiska åtaganden för staden. 
Framförallt gäller det driftskostnader inom stadens sociala verksamheter5, arbete pågår 
för att tydligare kunna redovisa dessa i ekonomiska termer.   

Förskoleförvaltningen: Förvaltningen får svårare att utföra sitt uppdrag. Med små 
lägenheter blir det endast småbarnsgrupper, vilka är mer resurs- och ytkrävande. Ständiga 
inskolningar ger en orolig/tröttsam miljö, vilket leder till ökad risk för sjukskrivning, 
ökad personalomsättning och svårare att rekrytera.  

Äldre- och omsorgsförvaltningen: Förvaltningen får svårare att utföra sitt uppdrag i 
mindre lägenheter med brist på utrymme. Risk för ökad sjukskrivning av arbetsmiljöskäl i 
hemtjänsten, svårare att rekrytera, ökad kostnad för socialtjänsten (hemsjukvård). Med 
större lägenheter blir arbetsmiljön däremot bättre och möjligheten att bo kvar hemma 
ökar för äldre. 

Socialförvaltningen: Små lägenheter ger utflyttning eller trångboddhet. Ett 
lägenhetsbestånd, som ger möjlighet till kvarboende, ökar stabiliteten och tryggheten i 
området, vilket i sin tur ger lägre kostnader för omsorg av barn och unga. Minskat behov 
av omhändertagande.  

Det går inte att reglera bostadsstorlekar i exploateringsavtal med bindande verkan, 
eftersom det inte har juridiskt stöd vid ett genomförande (Begränsningarna i 
exploateringsavtal regleras i plan- och bygglagen 6 kap. 39–42 §§). Kommunfullmäktige 
har i Göteborgs budget för 2022 beslutat att fastighetsnämnden ska markanvisa mot fler 
större bostadsrätter för att fler barnfamiljer ska kunna bo kvar i Göteborg. Denna 

 
5 Göteborgs Stad och RISE 2021: ”Att värdera social och miljömässig påverkan av 
stadsbyggnadsinvesteringar Resultat och lärdomar från användning av metoden Social Return on 
Investment (SROI) i två fallstudier i  Göteborg” - Fallstudie Backaplan – En samhällsekonomisk 
analys av effekten av större lägenheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



möjlighet finns inte inom planområdet, då det kommunala fastighetsägandet är väldigt 
begränsat. 

Den möjlighet som finns för staden är att reglera bostadsstorlekar enligt plan- och 
bygglagen 4 kap. 11 § punkt 36 i plankartan. Det finns olika alternativ för hur en sådan 
reglering skulle kunna formuleras. Ett alternativ är att koppla en planbestämmelse till en 
viss andel bostäder med en minsta boarea (BOA). Ett annat alternativ är att koppla 
planbestämmelsen till en andel bostäder med ett minsta antal rum. Ett förslag är att 
undanta kategoriboenden och lägen som enbart möjliggör små, enkelsidiga lägenheter pga 
bullerförhållandena. Det slutliga förslaget till planbestämmelse behöver bearbetas i 
fortsatt arbete i samverkan med fastighetsägarna och berörda förvaltningar inom staden 
och presenteras i granskningsförslaget för DP2.  

  

 
6  
I PBL, plan- och bygglagstiftningen anges följande;  
 
Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 11 § 
11 § 
  I en detaljplan får kommunen bestämma 
   1. bebyggandets omfattning över och under markytan, 
   2. byggnaders användning, och 
   3. andelen lägenheter av olika slag i bostadsbyggnader och lägenheternas storlek. 
 
Tillämpningen bör ske så att; 
 
Regleringar av andelen lägenheter av olika slag bör endast användas om det finns sociala skäl eller 
bostadsförsörjningsskäl.”…  ”Det kan till exempel vara om kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjning uttrycker ett behov av lägenheter av en viss storlek. Detta kan då uppnås genom 
att det i detaljplaner anges att vissa byggnader ska innehålla ett minsta eller högsta antal lägenheter 
och storleken på dessa. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 578) 
Skälet till att lägenhetsfördelningen eller storleken på lägenheter regleras ska anges och motiveras 
i planbeskrivningen. 

Exempel på möjlig formulering av planbestämmelse: 

Minst X % av lägenheterna ska vara större än Y kv m (BOA) per fastighet 

Minst X % av lägenheterna ska ha 3 r o k eller mer per fastighet 

Minst X % av lägenheterna ska ha 4 r o k eller mer per fastighet 

Möjligt undantag: Kategoriboenden (behöver definieras vad det innebär) och lägen som 
enbart möjliggör små, enkelsidiga lägenheter pga bullerförhållandena 



Generella för- och nackdelar med reglering av bostadsstorlekar  
 
Fördelar med en planreglering 

 
Nackdelar med en planreglering 

En reglering i plankartan säkerställer en 
viss blandning av bostadsstorlekar över tid 
och avsett markägande. Det är då 
oberoende av enskilda byggaktörers 
intentioner och marknadsförändringar. 

En reglering i plankartan är tvingande och 
går inte att ändra utan en planändring för 
att anpassa till förändringar i 
bostadsmarknaden, investeringsstöd eller 
liknande över tid. Reglering kan få stor 
påverkan på exploatörernas intäkter 
beroende av marknadsläge vid byggtiden. 

 

  
Säkerställande av större lägenheter bidrar 
till att möjliggöra för bland annat 
barnfamiljer att bo kvar i området. 

Attraktivitet och trygghet i ett område 
bedöms större vid en reglering. En stor 
andel små lägenheter medför en stor 
omflyttning och påverkar den sociala 
stabiliteten.  

Det medför större stabilitet för 
förskolorna (färre inskolningar, blandade 
åldrar på barnen) när inte barnfamiljerna 
flyttar från området. 

En reglering medför att fastighetsägarna 
vid ofördelaktig marknadssituation måste 
avvakta med utbyggnad. Man behöver 
invänta att bygga till dess att marknaden 
efterfrågar stora lägenheter. Byggfasen 
kan bli längre (fastighetsägarnas 
bedömning är en dubbelt så lång 
utbyggnadstid) och påverka upplevelsen 
av området. 

En potentiellt bättre förutsägbarhet för 
staden i behovet och planeringen av 
förskolor och skolor.  Risken för att 
grönytor, trafik och social service 
påverkas negativt bedöms som 
mindre om en viss blandning av 
bostadsstorlekar säkerställs. 

En reglering kan medföra att det byggs 
färre hyresrätter, då större hyresrätter ofta 
blir för dyra för många att hyra och 
därmed inte efterfrågas i samma 
utsträckning. (upplåtelseform regleras inte 
i plankartan) 

Kan bidra till att behålla familjerna inom 
kommunen vilket är positivt ur ett 
kommunalt skatteperspektiv, arbetskraft 
samt för handelns köpunderlag. 

Reglering kan få påverkan på kommunens 
intäkter (vid markanvisning av kommunal 
mark). 

Trolig minskad pendling om även familjer 
bor kvar i staden. 

Reglering av bostadsstorlekar har inte 
reglerats i detaljplan i större omfattning 
tidigare i Sverige. Erfarenheterna är 
begränsade. Där reglering skett, har det 
hanterats i markanvisning. Under 
miljonprogrammet reglerades 
bostadsstorlekar genom de statliga 
investeringsstöden. 

 

 

 

 

 



Tidigare fattade beslut 

I planeringen av Backaplan har följande beslut tidigare tagits, med koppling till det nu 
aktuella förslaget; 

2014-09-02 – beslut om ursprungligt planuppdrag (DP2) i byggnadsnämnden. 

2018-12-13 – Fastighetsnämndens godkännande av inriktningsbeslut avseende 
ekonomiska konsekvenser samt godkännande av ramavtal gällande planprogrammet för 
Älvstadens delområde Backaplan (K dnr 6686/17). Ärendet har gått vidare för beslut i 
kommunfullmäktige.  

2019-03-28 – Kommunfullmäktiges godkännande av inriktningsbeslut avseende 
ekonomiska konsekvenser samt godkännande av ramavtal gällande planprogrammet för 
Älvstadens delområde Backaplan (K dnr 6686/17). 

2019-04-23 – godkännande av program för Backaplan i byggnadsnämnden;   

I programmet anges riktlinjer för kommande planering för att säkerställa sociala och 
kulturella värden, innehåll, struktur och genomförande baserat på programmets 
inriktning. Riktlinjerna ger vägledning inför reglering och fortsatt utveckling av 
förslagets utformning. Huvuddragen i programmets riktlinjer för planering av Backaplan 
omfattar följande.  

• Social service ska säkras i varje detaljplan.  

• Handel organiseras främst kring Hjalmar Brantingsplatsen och i aktiva  

bottenvåningar utefter huvudgator.  

• Befintliga kulturella verksamheter bereds plats i den nya strukturen. 

• Upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar ska variera. 

 2019-04-23 – nytt planuppdrag av byggnadsnämnden för att kunna förhålla sig till de nya 
förfarandena i PBL (2010:900 (SFS 2014:900)).  

2020-11-17 Svar på hemställan från stadsdelsnämnden Lundby i frågan 

2021-12-14 Beslut om samråd (DP 2) -  

Informationsruta på plankartan: Arbete pågår med avsikt att studera möjligheten för 
reglering av lägenhetsstorlekar enligt PBL 4 kap 11§ punkt 3. Se planbeskrivning sid 55-
56. 

Ur Samrådshandlingen, planbeskrivning sid 11: 

”Planen syftar även till att skapa förutsättningar för en socialt blandad stad. Detta 
genom att skapa en balans mellan bostäder och verksamheter och de friytor och den 
offentliga service som följer av det. För att skapa förutsättningar för fler olika grupper 
att bo i Backaplan och därigenom bidra till en socialt blandad stad krävs en lämplig 
fördelning mellan olika upplåtelseformer och bostadsstorlekar. Social service som 
skolor och förskolor ska lösas inom planområdet.”  

 
 



Urval av inkomna samrådssynpunkter på detaljplanen  
Inkomna svar från samrådet av svar från såväl länsstyrelsen, socialförvaltningen Lundby, 
fastighetskontoret, vård- och omsorgsnämnden pekar på vikten av fördelningen och 
utbudet av bostadsstorlekar för att uppfylla målen om socialt blandat boende. Inkomna 
svar från fastighetsägare från samrådet pekar på att en reglering bland annat riskerar att i 
tid dra ut eller äventyra genomförandet av planen, att exploateringen ger minskade 
intäkter eller att det inte byggs alls, ökade hyresnivåer, att konsekvenserna är 
svåröverblickbara för att det inte prövats innan. 

Nedan följer sammanfattning av inkomna svar med bäring på frågan från samråd för DP 
2; 

Länsstyrelsen: Ser framemot att staden skapar en genomtänkt hållbar stadsmiljö där 
även bostadsbeståndet får en bra fördelning och motverkar segregation. 
 
Fastighetsnämnden: Exploateringsavtalet kommer att innehålla sedvanlig reglering, 
men kommer även att innehålla 

- Exploateringsbidrag till stomme (beskrivs nedan)   
- Viljeinriktning gällande fördelning av storlek på lägenheter   
- Ansvarsfördelning gällande utförande av allmän plats   
- Hänvisning till hyresförhandling för skol- och förskolelokaler med 

Lokalförvaltningen   
- Ambitioner gällande förskolelokaler   

 
Socialnämnden Hisingen: Backaplan ligger i ett ”socioekonomiskt gränsland”, viktigt 
att inte ytterligare förstärka sociala barriärer. Socialt blandad stad kräver blandning av 
upplåtelseformer (jämn fördelning hyresrätt-bostadsrätt) och bostadstorlekar (större 
lägenheter, väl avvägd variation). Hänvisar till Hemställan och SIGURD-projektet. 
Önskar planreglering av andel och storlek. Yttrande från S. 
 
Äldre- samt vård- och omsorgsnämnden: Yrkande från KD, M, L med yttrande från C - 
”Även om inte lägenhetsstorleken regleras i samrådsförslaget är det dock en tydlig 
ambition att beakta behovet av en lämplig fördelning av olika bostadsstorlekar. Hur 
bostadsbeståndet ser ut är onekligen en betydande faktor för den sociala 
sammansättningen i ett område. Om målsättningen ska vara en blandad befolkning med 
avseende på åldrar och hushållsammansättning behöver bostadsbeståndet möjliggöra för 
fler att bo i framtida Backaplan. En väl genomtänkt blandning av olika stora lägenheter 
leder till bättre fungerande lokala flyttkedjor, att sociala nätverk och samhällsgemenskap 
bibehålls över tid. Därutöver en minskad risk för trångboddhet.” (yttrande MP, V och FI)  
 
Lokalnämnden: Äldreboende bör kunna inrymmas i beståndet av bostäder.  
 
Nämnden för funktionsstöd: Förvaltningen för funktionsstöd är en viktig part i 
planeringen och kommande utformning av aktuella BmSS i området. 
 
Balder: Hänvisar till planbeskrivningen sid 55 ang möjlig reglering av bostadsstorlekar. 
”Om kategoriboende ska nämnas eller undantas från någonting måste begreppet 
definieras på plankartan”.  
 
Skandia: Vill inte låsa en specifik utformning av lägenheter, exempelvis medelstorlek i 
kvadratmeter eller antal rum. Anser att det är den framtida efterfrågan som kommer att 
styra utformningen av lägenheter. Vill att kravet tas bort, då det kommer att äventyra 
genomförandet ur ett ekonomiskt perspektiv. Det skapar även en för stor risk med tanke 
på den långa utbyggnadstiden. 



Riksbyggen:  Reglering av storlek på lägenheter bör inte regleras med 
planbestämmelser. För trubbigt och skapar för stor risk för projektets genomförande. 
Beror av omvärldsfaktorer utanför stadens och fastighetsägarnas gemensamma kontroll 
som påverkar förutsättningar och ekonomier. Efterfrågan varierar starkt, måste kunna 
anpassa efter vad människor har råd att betala för sin bostad, inte minst när det handlar 
om hyresrätt. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Antal byggda lägenheter i Östra Kvillebäcken är 2058 mot planerade 1600.  Knappt 72 % 
av dessa utgörs av 1-2 rum och kök (r o k), 20 % utgörs av 3 r o k, och knappt 8 % utgörs 
av 4 r o k.  

Bygglovet för första etappen av Backaplans utbyggnad (detaljplan 1) omfattar drygt 400 
lägenheter. Av dessa utgörs 86 % av 1-2 r o k, 11 % av 3 r o k och 2 % av 4 r o k. Den 
dominerande andelen små lägenheter kan till viss del förklaras av att läget nära 
Lundbyleden tvingar fram en större andel små, enkelsidiga lägenheter vända bort från 
bullret. Dessa lägen kommer också att finnas i kommande etapper av utbyggnaden av 
Backaplan, vilket behöver beaktas vid formulering av en planbestämmelse och för att nå 
en variation av bostadsstorlekar i övriga Backaplan.   

Frågan om en variation i bostadsutbudet är avgörande för att nå målet om en socialt 
blandad och hållbar stad i enlighet med Vision Älvstaden. Detta har tidigare varit 
planeringsförutsättningar för programmet för Backaplan och är en fortsatt viktig ingång i 
arbetet med pågående planuppdrag från nämnden. Stadsbyggnadskontoret bedömer att, 
om utvecklingen mot mindre lägenheter fortsätter vid utbyggnaden av Backaplan, kan 
målet om en socialt blandad stad inte nås.   

Den vilja och ambition som fastighetsägarna uttrycker i sitt PM som konkretisering av sitt 
Hållbarhetsprogram är god, men kan varken regleras eller garanteras i avtal.  Det är också 
oklart hur fastighetsägarnas mål om vad som är realistiskt att genomföra svarar mot det 
faktiska behovet av stora lägenheter (4 r o k eller större) som staden ser. 

Reglering i enlighet med Plan och bygglagen (PBL) är därmed det enda sättet för staden 
att få garantier för och säkerställa ett varierat lägenhetsbestånd med ett inslag av större 
lägenheter över tid och oberoende av vem som äger marken.   

I det fortsatta arbetet med detaljplanen fram till granskning önskar kontoret därför att få 
som uppdrag att reglera lägenhetsstorlekar i en genomförbar planbestämmelse som 
samtidigt säkerställer en ändamålsenlig variation av bostadsutbudet i det framtida 
Backaplan. Utan en planreglering, kan fullföljande av denna del av planuppdraget inte 
heller garanteras. 

 

 

Henrik Kant  

 

Stadsbyggnadsdirektör  

 

 

Martin Storm  

 

Chef Planavdelningen   
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