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Antagande av ändring av detaljplan II-3196 för 
del av kvarteret 58 Hornön inom stadsdelen 

Backa  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för ändring av detaljplan II-3196 för del av kvarteret 58 Hornön (Backa 

58:22) inom stadsdelen Backa, upprättad den 28 november 2019. 

Sammanfattning 
Det område som berörs av ändringen ligger i Backadalens villaområde vid Backadalsga-

tan, cirka en kilometer nordväst om Selma Lagerlöfs Torg och består av fastigheten 

Backa 58:22. 

Syftet med planändringen är att möjliggöra en utökning av fastigheten Backa 58:22 in på 

del av intilliggande marksamfällighet, Backa s:291, enligt detaljplan II-5139. Förslaget 

innebär att gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheten Backa 58:22 upp-

hävs inom planområdet, vilket gör det möjligt att anpassa fastigheten till befintliga förhål-

landen. 

Detaljplanen upprättas med standardförfarande och har startat enligt delegationsbeslut. 

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. 

Ändringen av detaljplanen innebär inga kostnader 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. 
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Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med tillägg till planbestämmelser och tillägg till planbeskrivning 

2. Granskningsutlåtande  
3. Samrådsredogörelse   

4. Fastighetsförteckning  
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Ärendet  
Syftet med planändringen är att möjliggöra en utökning av fastigheten Backa 58:22 in på 

del av intilliggande samfällighet, Backa s:291. 

Den aktuella delen av samfälligheten planlades för bostäder i detaljplan för Bostäder i 

Backadalens villaområde inom stadsdelen Backa, II-5139, just för att en utökning av 

Backa 58:22 skulle vara möjlig. I samband med denna planläggning uppmärksammandes 

dock inte att Backa 58:22 omfattades av fastighetsindelningsbestämmelserna Förslag till 

ändring av tomtindelningen inom del av Kv 58 Hornön i Backa i Göteborg, III-7242. För 

att kunna upphäva denna fastighetsindelningsbestämmelse för Backa 58:22 måste gäl-

lande detaljplan, detaljplan II-3196 för del av kvarteret 58 Hornön (Backa 58:22) inom 

stadsdelen Backa i Göteborg, ändras så att fastighetsindelningsbestämmelserna upphör att 

gälla för berörd fastighet. 

Ändringen av detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Förslaget 

överensstämmer med kommunens översiktsplan. Gällande detaljplan, II-3196, från år 

1968 anger bostadsändamål. Genomförandetiden har gått ut. 

Planläggningen bedöms vara av den karaktären att den ska hanteras med ett standardför-

farande och antas av Byggnadsnämnden. 

Planavtal ska inte tecknas med intressent. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Det berörda området ligger i Backadalens villaområde vid Backadalsgatan, cirka en kilo-

meter nordväst om Selma Lagerlöfs Torg. Syftet med planändringen är att upphäva gäl-

lande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheten Backa 58:22 och därmed göra det 

möjligt att utöka fastigheten in på intilliggande fastighet Backa s:291. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäk-

tige 2009-02-26.  

För fastigheten Backa 58:22 gäller fastighetsindelningsbestämmelserna Förslag till änd-

ring av tomtindelningen inom del av Kv 58 Hornön i Backa i Göteborg, III-7242, vilka nu 

upphävs för fastigheten. Inga andra förändringar av gällande detaljplan föreslås. 

Bakgrund 

När detaljplan för Bostäder i Backadalens villaområde inom stadsdelen Backa, II-5139, 

togs fram planlades ett mindre område i denna plan med syfte att möjliggöra en utökning 

av fastigheten Backa 58:22 mot nordost. Dock uppmärksammandes inte att Backa 58:22 

berördes av fastighetsindelningsbestämmelserna Förslag till ändring av tomtindelningen 

inom del av Kv 58 Hornön i Backa i Göteborg, III-7242. För att möjliggöra utökningen 

beslutades 2018-01-24 att aktuellt planarbete skulle startas upp. Beslutet togs i enlighet 

med delegation 4.1.3 om planstart i ärenden som endast gäller fastighetsindelning. Ett 

förslag till antagandehandling har tagits nu fram. 

Ärendets handläggning 

Ändringen av detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Ändringen 

har bedömts vara av den karaktären att den ska hanteras med standardplanförfarande och 

antas av Byggnadsnämnden. 
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Ärendet ingår i Startplan för 2018 beslutad av BN 2017-12-19, som ärende LMplan 2/18 

(SBK5105).   

Miljöpåverkan 

Eventuell miljöpåverkan är utredd inom ramen för arbetet med detaljplan för Bostäder i 

Backadalens villaområde inom stadsdelen Backa, II-5139. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Lämpligheten att utvidga fastigheten Backa 58:22 in på del av samfälligheten Backa 

s:291 prövades i arbetet med detaljplanen Bostäder i Backadalens villaområde inom 

stadsdelen Backa, II-5139. Stadsbyggnadskontoret bedömer att de bedömningar som 

gjordes i samband med att planen för Backadalens villaområde togs fram gäller än i dag, 

dvs. att utvidgningen är lämplig och att fastighetsindelningsbestämmelserna för Backa 

58:22 kan upphävas inom planområdet. 
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