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Antagande av detaljplan för bostäder med 
särskild service vid Pärt-Antons gata inom 
stadsdelen Älvsborg 

Förslag till beslut  
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för bostäder med särskild service vid Pärt-Antons gata inom stadsdelen 

Älvsborg, upprättad 2019-09-24 och reviderad 2019-02-07. 

 

Sammanfattning 
Planområdet ligger vid Pärt-Antons gata inom stadsdelen Älvsborg. Området är beläget 

ca 7 km sydväst om Göteborgs centrum. Planen syftar till att möjliggöra ett boende med 

särskild service för funktionshindrade (BmSS) i ett plan innehållande sex lägenheter.  

Planen har varit på granskning 9 oktober 2019 –30 oktober 2019. Inkomna yttranden 

berör i huvudsak samma synpunkter som under samrådet. Allvarligaste invändningarna 

gäller påverkan på naturmiljön genom att ekar och almar tas ned, påverkan på barns 

lekmiljö och det finns oro över trafiksäkerheten. Boende i området är även kritiska till att 

besöksparkeringar tas bort och att det är en för liten tomt för boendet. Länsstyrelsen 

bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna och nu kända förhållanden att ett 

antagande av en enligt förslaget inte kommer att prövas. Länsstyrelsen ser positivt på att 

staden hanterar kompensationsåtgärder. Göteborgs Energi önskar 1 meters större E-

område i norr och söder. Trafikkontoret önskar en planbestämmelse som hindrar att 

dörrar kan slås ut över allmän plats. 

Kontoret har under planarbetet gjort en avvägning mellan bevarandet av träd och behovet 

av ett boende med särskild service. Parkmarken är värdefull då den är en del av Pärt-

Antons park. I planarbetets inledning låg planområdet längre söderut. Med den 

placeringen fanns det risk att det skulle upplevas som att parken klipps i två 

parkområden. För att även minska påverkan på träd flyttades planområdet norrut och tar 

istället i större grad i anspråk impedimentsytor i form av gata och parkeringsplatser. 

Kompensationsåtgärder föreslås för att kompensera för de sociala och ekologiska värden 

som påverkas. Kontoret har bedömt att påverkan på parkmiljön är skälig med anledning 

av att det starka allmänna intresset av ett boende med särskild service kan tillgodoses. En 

justering av E-området har efter granskningen genomförts. En planbestämmelse angående 

att dörrar inte får svepa ut på Pärt-Antons gata har införts. Justeringarna anses inte 

innebära en väsentlig förändring av planförslaget.  

Sökande: Fastighetskontoret 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent.  
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Fastighetskontoret gör bedömningen att projektnettot blir ca. - 2 000 tkr. Detaljplanen 

medför endast investeringar för det lokala områdets behov och genererar inga intäkter för 

kommunen, därav det projektets negativa netto. Fastighetskontoret framför att 

exploateringens ekonomiska konsekvenser ändå bedöms vara rimliga i förhållande den 

nytta som förväntas uppstå. Medel för exploateringsfinansierade investeringar finns 

upptagna i kommunens budget, investeringsplan exploateringsinvesteringar, belastande 

projekt IB1027.   

Sammantaget ses det positivt med tillskottet av bostäder med särskild service som faller i 

linje med målet att prioritera utbyggnaden av kommunal service, tillskapandet av 

bostäder och förtätning i kollektivtrafiknära lägen i mellanstaden.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs. 

Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Genomförandet av 

planförslaget bedöms ge en neutral eller ingen påverkan på flertalet av miljömålen. 

Miljömålet God bebyggd miljö bedöms påverkas av det aktuella förslaget.  

Vid nybyggnation av bostäder uppfylls de krav som nybyggnation omfattas av vad gäller 

energi och avfallshantering. Bostäderna bedöms därmed vara ett positivt tillskott i 

uppfyllelse av delmålen. Planområdet har ett bra läge med avseende på luft- och 

ljudmiljö. Bostäderna bedöms få mycket goda inomhusmiljöer och bra ljudmiljöer inom- 

och utomhus. Det bedöms bidra positivt till miljömålen. 

Genom att ett väl fungerande bostadsområde med tillgång till kollektivtrafik kompletteras 

med bostäder som utformas för att samspela med befintlig bebyggelsemiljö och 

landskapsbild bedöms planen uppfylla miljömålet om attraktiv bebyggelsestruktur.  

Delmålet attraktiv bebyggelsestruktur omfattar även planering av grönstruktur. 

Bebyggelsen ianspråktar en yta som är värdefull för rekreativa och ekologiska funktioner 

och medför ett litet negativt bidrag till miljömålet. Park-/naturmiljön som ianspråktas för 

bebyggelse påverkar ett område i Göteborgs grönstruktur. Eftersom att det är ont om 

parkmark i stadsdelen spelar påverkan en viss roll. Ett antal större träd behöver avverkas 

för att möjliggöra exploateringen. Inom planområdet finns almar, som är rödlistade, som 

kommer att avverkas för att möjliggöra bebyggelse. Även söder om planområdet kommer 

äldre ekar som står i nära anslutning till planområdet att behöva avverkas. Ekarna är en 

del av en ekdunge där viss påverkan på kantzon sker. Påverkan på naturmiljön kommer 

att kompenseras med kompensationsåtgärder. 

Bedömning ur social dimension 
Planen möjliggör ett boende med särskild service i ett område med många radhus och 

villor. Det är en stor andel med eget ägande i området och ett lågt antal med 

hyreslägenheter. Genom förslaget breddas därmed boendeformen i området. 

Boendeformen i ett boende med särskild service är riktad till personer som behöver stöd i 

sitt boende något som det idag råder brist på. Planförslaget bedöms därmed stärka 

mångfaldsperspektivet.   

Under 2017 genomfördes en workshop med deltagare från andra förvaltningar för att 

analysera de sociala konsekvenserna av ett genomförande av. Tre olika skisser 
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presenterades under workshopen och analyserades som en del av 

konsekvensbeskrivningen.  

De frågor som lyftes under workshopen och som planen kan reglera handlar främst om att 

reglera bebyggelsen så att den smälter in i befintlig bostadsmiljö och tar tillvara på 

platsens värde som parkmiljö.  

Det lyftes under workshopen en önskan om att skapa bättre förutsättningar för en lämplig 

promenadslinga runt boendet. Då det finns begränsad yta att anordna detta på fastigheten 

togs frågan med till utformning av trafikförslaget, där en förbättrad korsningsmöjlighet 

för mjuka trafikanter över Pärt-Antons gata föreslås. 

Flera av de frågor som uppkom under SKA/BKA-arbetets inventerings- och åtgärdsdel är 

sådana frågor som inte kan hanteras i denna detaljplans sammanhang. Ett exempel på en 

sådan fråga är att öka kvaliteten på gång- och cykelvägar som ligger utanför planområdet. 

Dessa frågor har istället skickats vidare som synpunkter till ansvariga förvaltningar. 

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 

beaktats vid framtagande av planförslaget. Genom planförslaget finns en risk för negativ 

påverkan på en miljö för spontanlek vilket identifierades under workshopen. Även om 

ytan för spontanlek till större delen ligger söder om föreslagen bebyggelse tas viss yta i 

anspråk samt att spontanleken i området minskar till följd av att en byggnad hamnar i 

närheten. Kompensationsåtgärder föreslås för att kompensera för den lek som påverkas. 

Då åtgärderna genomförs på andra sidan Pärt-Antons gata har trafikkontoret även i 

trafikförslaget ritat in ett nytt övergångställe med farthinder för att trygga barns gångväg 

till den anlagda lekplatsen i parken.  

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser (inklusive grundkarta och illustrationskarta) 

2. Planbeskrivning  

 

Övriga handlingar 

3. Granskningsutlåtande  

4. Fastighetsförteckning (Publiceras ej på nätet) 

5. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  
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Ärendet  
Beslutet innebär att detaljplanen antas för att möjliggöra en boende med särskild service 

innehållande sex bostäder.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger vid Pärt-Antons gata inom stadsdelen Älvsborg. Området är beläget 

ca 7 km sydväst om Göteborgs centrum. Planförslaget innehåller ett boende med särskild 

service (BmSS) i ett plan innehållande sex lägenheter. Området är en del i kommunens 

fastighet Älvsborg 855:740 och utgör allmän plats i gällande detaljplan. 

Kompensationsåtgärder föreslås för att kompensera för minskade naturvärden och 

rekreativa värden.  

De viktigaste gestaltningsidéerna i förslaget är att inrymma boendets höjd i förhållande 

till placeringen mellan en radhusbebyggelse i två plan och en stadsdelspark. Fastigheten 

där boendet föreslås är liten och byggnaden föreslås på platsen där den ger minst 

påverkan på en ekdunge söder om byggrätten. 

Kommunens översiktsplan anger ”bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor”. 

Gällande detaljplan akt.nr 3291som upprättades 1970 anger allmänplats, park, plantering, 

lekplats o. dyl. Genomförandetiden har gått ut. 

Bakgrund och förändringar efter granskning 

Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört granskning för 

detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Planförslaget har sänts för yttrande 

under tiden 9 oktober 2018 – 30 oktober 2019. Förslaget till detaljplan har under 

granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit utställt på 

Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Synpunkter från granskningens och kontorets kommentarer och förslag med anledning av 

dessa har sammanställts i ett granskningsutlåtande upprättad 2020-01-17.  

Efter granskningen har redaktionella och följande mindre ändringar gjorts i detaljplanen.  

- E-området utökats åt norr och väster med 1 meter prickmark 

- Upplysande text från Kretslopp och vatten har införts.  

Ändringarna anses vara av mindre karaktär och inte vara väsentliga ändringar av 

planförslaget att en ny granskning krävs.  

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900) normalt planförfarande och antas av 

Byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2014-12-16 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2014-12-16 att genomföra samråd om detaljplanen 

2019-09-21         att låta granska detaljplanen  
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan. Vid behovsbedömningen 

konstaterades att ett genomförande av planen kan antas medföra/inte kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild 

miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts.  

Planen bedöms generera ett behov av 0 skolplatser och 0 förskoleplatser.  

Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter gäller påverkan på naturmiljön 

genom att ekar och almar tas ned för att möjliggöra exploateringen. Många framför även 

synpunkter på att förslaget kan påverka barns lekmiljö och oroas över trafiksäkerheten. 

Boende i området är även kritiska till att parkeringar tas bort och att det är en för liten 

tomt.  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att ett antagande av en enligt förslaget inte kommer att prövas. 

Länsstyrelsen ser det positivt att Staden hanterar kompensationsåtgärder.  

Under planarbetet har avvägningen mellan park och bostäder stått i fokus. Parkmarken är 

värdefull både för att den är en del av Pärt-Antons park, den enda stadsdelparken i 

stadsdelen, och för att det är en generell brist på parkmark i stadsdelen. I planarbetets 

inledning låg planområdet längre söderut och byggnaden var tänkt att placeras mer 

centralt i parken. Med den placeringen fanns det risk att det skulle upplevas som att 

parken klipps i två parkområden och man förlorar värdet som stadsdelspark. Även den yta 

som visar på spår av lek som finns på plats idag skulle omfattas. För att minska intrånget i 

parken flyttades planområdet norrut och tar istället i större grad i anspråk 

impedimentsytor i form av gata och parkeringsplatser. Kompensationsåtgärder föreslås 

för att kompensera för de sociala och ekologiska värden som påverkas. Kontoret har 

bedömt att påverkan på naturmiljön är skälig med anledning av att det allmänna intresset 

av ett boende med särskild service ger.  

Framförda synpunkter har medfört mindre ändringar i planhandlingarna. 

 

Stadsbyggnadskontoret 
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