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Uppdrag, samråd och granskning av ändring 
av del av detaljplan för bostäder vid 
Poesigatan och Klassikergatan inom 
stadsdelen Backa 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ändra del av detaljplan II-2963 för 

bostäder vid Poesigatan och Klassikergatan inom stadsdelen Backa med 

standardförfarande.  

 

2. Genomföra samråd om ändring av del av detaljplan II-2963 för bostäder vid 

Poesigatan och Klassikergatan inom stadsdelen Backa.  

 

3. Låta granska ändring av del av detaljplan II-2963 för bostäder vid Poesigatan och 

Klassikergatan inom stadsdelen Backa.  

 

4. Paragrafen justeras omedelbart.  

 

Sammanfattning 
Syftet är att ändra gällande detaljplan för att den ska stämma överens med verkligheten. 

Fastighetsägaren har tidigare sökt bygglov för utvidgning och inglasning av balkonger 

och fått avslag på grund av att befintliga byggnader strider mot gällande detaljplan. Då 

det enbart är egenskapsbestämmelser som behöver ändras för att det ska bli möjligt att 

medge bygglov bedöms ändring av gällande detaljplan vara lämpligt. Ändringen av 

detaljplanen hanteras av bygglovsavdelningen som en bygglovsanknuten detaljplan.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavgift tas ut i samband med att 

bygglov beviljas. Ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära några kommunala 

kostnader.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
 Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 
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Bedömning ur social dimension 
Ändringen av detaljplanen innebär att fastighetsägaren får möjlighet att byta ut befintliga 

balkonger som är i dåligt skick. Om detaljplanen ändras så kan fastighetsägaren utvidga 

balkongerna och glasa in dem. Detta kan ge ökande boendekvalitéer för hyresgäster i fem 

flerbostadshus.  

  

Bilagor 

 

1. Förprövningsrapport 

2. Beslut om planbesked 
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Ärendet  
Fastighetsägaren till Backa 7:19 och 7:20 önskar utvidga och glasa in balkonger på fem 

stycken flerbostadshus. Kontoret har meddelat positivt planbesked. Byggnadsnämnden 

ska nu ta ställning till beslut om uppdrag, samråd och granskning.  

Beskrivning av ärendet 
År 2017 ansökte fastighetsägaren om bygglov för utvidgning och inglasning av balkonger 

samt fasadförändringar. Ansökan om bygglov avslogs då det förelåg hinder för bygglov 

på grund av att befintlig bebyggelse inte följer gällande detaljplan.  Avslaget 

överklagades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen instämde i stadsbyggnadskontorets 

bedömning om att bygglov inte kunde medges. Länsstyrelsens beslut överklagades till 

Mark- och miljödomstolen som höll med om Länsstyrelsens bedömning och såldes 

avslog överklagandet. Fastighetsägaren ansökte därefter om planbesked. 

2019-04-15 togs beslut om positivt planbesked i ärende 066/18. Planbeskedet gäller fem 

befintliga flerbostadshus som inte är planenliga. Husen är nio våningar och har varit 

så sedan de byggdes, detaljplanen medger dock endast åtta våningar. Gällande 

detaljplan överensstämmer inte med verkligheten och beslut om positivt planbesked 

togs. 

Planområdet ligger i stadsdelen Backa i närheten av Brunnsbotorget. Syftet med 

ändringen av detaljplanen är att ge befintlig bebyggelse planstöd samt skapa möjlighet att 

utvidga byggnadernas balkonger. Detta kan ske genom att gällande planbestämmelse om 

antal våningar utgår, att byggnadshöjden korrigeras och att det införs en bestämmelse om 

att balkonger får lov att kraga ut över mark som inte får bebyggas. Ändringen innebär att 

ca 700 m² BTA tillkommer i form av inglasade balkonger. Planområdet består av 

fastigheterna Backa 7:19 och 7:20. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Gällande detaljplan akt II-2963 anger bostäder. Genomförandetiden har gått ut.  

För del av planområdet gäller tomtindelning III-5371.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontorets bedömning är att förslaget kan genomföras genom att egenskapsbestämmelser i 

gällande detaljplan ändras. Då inte någon ny användning tillkommer och ingen ytterligare 

byggrätt tillskapas så bedöms det lämpligt att hantera ärendet som en ändring av 

detaljplan. 

Fastighetsägaren är angelägen om att kunna påbörja renovering av balkonger och fasader 

på samtliga byggnader på fastigheterna Backa 7:19 och 7:20. Balkongerna är idag i dåligt 

skick och om de inte åtgärdas snart kan det bli aktuellt att lägga användningsförbud på 

dem på grund av att balkongplattorna är i dåligt skick. På grund av fastighetsägarens 

behov av att underhålla befintlig bebyggelse föreslår kontoret att byggnadsnämnden ger 

kontoret beslut om uppdrag, samråd och granskning för att planprocessen ska kunna ske 

snabbt. Kontorets bedömning är att antagande av ändring av detaljplanen skulle kunna 

ske hösten 2020. Om byggnadsnämndens beslut justeras omedelbart så kan kontoret 
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sända ut förslaget på samråd efter byggnadsnämndens sammanträde. Planarbetet hanteras 

av kontorets byggavdelning som en bygglovsanknuten detaljplan.  

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Carita Sandros 

Chef Byggavdelningen 

 


