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Antagande av ändring av del av detaljplan för 
bostäder i Brevik inom stadsdelen Näset 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta ändring av detaljplan för bostäder i Brevik inom stadsdelen Näset, upprättad den 30 

oktober 2019. 

 

Sammanfattning 
Planområdet är beläget i Brevik cirka 4,5 km söder om Frölunda torg. Planområdet 

omfattar cirka 11 hektar friköpta fastigheter.  

Syftet med planändringen är att bebyggelsen, genom att ta bort bestämmelsen om en 

våning, ska bli planenlig och göra det möjligt att ge nya bygglov på dessa fastigheter. 

Planändringen innebär inte någon ökad byggrätt för huvudbyggnad jämfört med gällande 

bestämmelser då bestämmelsen om högsta byggnadshöjd inte ändras. Inkomna yttranden 

berör i huvudsak att det anses orätt att ändra bestämmelserna i detaljplanen retroaktivt.  

Allvarligaste invändningen gäller att det anses att kontoret behandlar de boende olika. Det 

är fel att ändra bestämmelser i efterhand och tillåta byggnationer idag som det sas nej till 

tidigare. 

Kontoret har bedömt att den föreslagna ändringen är en anpassning till dagens tolkning av 

begreppet våning.  

Kontorets bedömning är trots de inkomna synpunkterna att planen kan antas. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planavgift tas ut i samband med att bygglov beviljas. Ändringen av detaljplanen medför 

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

beaktats vid framtagande av planförslaget.  

Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. De 

synpunkter som framförts om att ”lämna plats för fler hyresrätter” är intressant men inte 

möjlig att genomföra i denna plan. 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser  

2. Planbeskrivning  

3. Gällande plan och beskrivning 

Övriga handlingar 

4. Granskningsutlåtande  

5. Fastighetsförteckning  
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Ärendet  
Byggnadsnämnden föreslås besluta om att anta ändring av detaljplan för Södra 

Breviksvägen med flera inom stadsdelen Näset.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet är beläget i Brevik ca 4,5 km söder om Frölunda torg. Planområdet omfattar 

cirka 11 hektar friköpta fastigheter. Ägare redovisas i fastighetsförteckningen. 

Syftet med planändringen är att bebyggelsen, genom att ta bort bestämmelsen om en 

våning och ersätta den med en planbestämmelse om två våningar, ska bli planenlig och 

göra det möjligt att ge nya bygglov på dessa fastigheter. 

Förslaget  överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Gällande detaljplan akt II–3773 anger bostäder. Genomförandetiden har gått ut.  

För del av planområdet gäller tomtindelning III–8415.  

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

Bakgrund och förändringar efter granskning 

Byggnadsnämnden fattade beslut om positivt planbesked och uppdrag 2013-10-29. 
Planarbetet startade med en första etapp år 2017 där en fastighet med ett upphävt bygglov 

krävde en akut insats.  

Detaljplanen är upprättad med standardförfarande  

Granskning har hållits under tiden 2019-10-30 – 2019-11-14. Förslaget till detaljplan har 

under granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram. I utlåtandet redovisas även synpunkter från 

samrådet. 

Efter granskningen har följande mindre ändringar gjorts i detaljplanen.  

- Kartlager med höjdkurvor har tagits bort för att öka tydligheten. 

- Ett förtydligande angående möjlig fastighetsdelning har gjorts på plankartan. 

- En bestämmelse e2 som utgår har lagts till på plankartan som ett förtydligande. 

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, SFS 2014:900).  Planen bedöms vara av 

den karaktären att den ska hanteras med normalt planförfarande och antas av 

Byggnadsnämnden.  

  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan. Vid behovsbedömningen 

konstaterades att ett genomförande av planen inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte 

har gjorts.  

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen. Kontoret har 

inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Planen bedöms inte 

generera behov av skolplatser eller förskoleplatser.  

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under granskningstiden gäller att det anses att 

kontoret behandlar de boende olika. Det är fel att ändra bestämmelser i efterhand och 

tillåta byggnationer idag som det sas nej till tidigare. 

Kontoret har bedömt att den föreslagna ändringen är en anpassning till dagens tolkning av 

begreppet våning. Definitionen av vad som är en våning har ändrats genom beslut i 

domstol. 

Kvarstående erinringar finns från fastighetsägare inom planområdet som anser att det är 

fel att ändra detaljplanen så att bygglov som idag är planstridiga kan prövas igen och 

genom ändringen bli planenliga.   

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 

planhandlingarna. 

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av 

planförslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter 

granskning: 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


