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Uppdrag, samråd och granskning av ändring av detaljplan 
för vindsinredning för delar av stadsdelarna Annedal och 
Kommendantsängen inom stadsdelen Kommendantsängen 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för ändring av 

detaljplan för vindsinredning för delar av stadsdelarna Annedal och 

Kommendantsängen inom stadsdelen Kommendantsängen med 

standardförfarande.  

 

2. Genomföra samråd om ändring av detaljplan för ändring av detaljplan för 

vindsinredning för delar av stadsdelarna Annedal och Kommendantsängen inom 

stadsdelen Kommendantsängen.  

 

3. Detaljplanens genomförande kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan.  

 

4. Låta granska detaljplan för ändring av detaljplan för vindsinredning för delar av 

stadsdelarna Annedal och Kommendantsängen inom stadsdelen 

Kommendantsängen.  

 

 

Sammanfattning 

Syftet med att ändra detaljplanen är att möjliggöra fler lägenheter på vindsvåningar inom 

kvarteret Batteriet i stadsdelen Kommendantsängen. Genom att ändra detaljplanen blir det 

möjligt att bevilja bygglov för vindslägenheter. Ändringen av detaljplanen handläggs av 

byggavdelningen som en bygglovsanknuten detaljplan. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal ska tecknas med intressent innan 

planarbetet fortsätter. 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. 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-11-17 

Byggnadsnämnden 2020-12-15 

Diarienummer 0987/20 

 

Handläggare 

Linda Bergström 

Telefon: 031-368 17 91 

E-post: linda.bergstrom@sbk.goteborg.se 
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 Bedömning ur social dimension 

Ändringen av detaljplanen innebär att fler människor får möjlighet att bo centralt med 

god närhet till service och kollektivtrafik 

Bilagor 

1. Beslut om planbesked, 2019-10-28 

  



Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, TU detaljplan 3 (5) 

 2.  

Ärendet  

Fastighetsägaren för Kommendantsängen 7:9 har begärt planändringen. Avsikten är att 

kunna uppföra fler bostäder inom vindsplanet. För att kunna möjliggöra sökandes 

önskemål om att inreda vinden med fler lägenheter krävs en ändring av befintlig 

detaljplan. Byggnaden är planstridig vad gäller våningsantal samt bestämmelse om att 

vind får inredas endast för ekonomiändamål såsom tvättstuga, torkrum och dylikt. 

Planområdet omfattar hela kvarteret Batteriet för att alla fastigheter inom kvarteret ska få 

möjlighet att inreda sina vindar för bostäder. Byggnadsnämnden ska nu ta ställning till 

beslut om uppdrag, samråd, granskning och att åtgärden inte medför betydande 

miljöpåverkan. Samråd och granskning bedöms kunna genomföras under år 2021. 

  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet omfattar kvarteret Batteriet inom stadsdelen Kommendantsängen och ligger 

mellan Kastellgatan och Övre Husargatan. Syftet med ändringen av detaljplanen är att 

möjliggöra vindsinredning för bostäder.   

 

Bostadsrättsföreningen BRF Risken har ansökt om att ändra gällande detaljplan för 

inredning av vinden för bostadsändamål för fastigheten Kommendantsängen 7:9, med 

adressen Kastellgatan 12 och Risåsgatan 5. Ansökan om planbesked avser ca 11 nya 

lägenheter. 

Gällande detaljplan anger att byggnaderna får uppföras i fyra respektive sex våningar 

beroende på var i kvarteret fastigheterna ligger. I kvarteret finns det fastigheter som redan 

har inredda eller delvis inredda vindar. De flesta av dem fick bygglov före det att 

nuvarande plan- och bygglag fanns. Med nuvarande lagstiftning och definitionen av vad 

som är en våning i plan- och byggförordningen finns det inte möjlighet att medge 

bygglov om inte detaljplanen ändras först.  

Kvarteret Batteriet 

Skanstorget 

Skansenkronan 
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 Planförslaget omfattar hela kvarteret Batteriet för att möjliggöra för fler fastighetsägare 

att inreda vinden med bostäder. Planförslaget innebär att nya lägenheter kan tillskapas 

inom ett område med god tillgång till kommunal service och kollektivtrafik. 

Vid komplettering av befintlig bebyggelse finns möjlighet till undantag från att göra en 

mobilitets- och parkeringsutredning. Planarbetet bedöms initialt vara av den karaktär att 

ett undantag kan göras, då planförslaget uppfyller samtliga kriterier för undantag. 

Kriterier för undantag 

• Fastigheten ligger i direkt närhet till god kollektivtrafik, bra cykelinfrastruktur, 

närbelägen service och andra urbana verksamheter 

• Fastigheten ligger inom område A: Innerstaden inklusive Älvstaden, den 

utvidgade innerstaden eller någon av de utpekade strategiska knutpunkterna. 

• Ny parkering inom eller i närheten av fastigheten medför negativ påverkan på 

friytor eller försämrar gårdsmiljöer. 

• Projektet utgör komplettering av befintlig bebyggelse inom befintliga strukturer 

t.ex. på-, till- eller ombyggnad av befintliga hus eller ”infill” mellan befintliga 

byggnader. 

• Projektet omfattar maximalt 30 lägenheter eller 3000 m2 BTA för bostäder 

och/eller 1000 BTA för verksamheter/lokalyta. 

• Byggherren åtar sig att tillhandahålla ett baspaket med mobilitetsåtgärder 

Undantaget innebär att den tillkommande bebyggelsen ges parkeringstal noll (för bil) 

utan särskild mobilitets- och parkeringsutredning. I dessa fall är det särskilt angeläget att 

säkerställa tillräckligt utrymme finns för cykelparkering. 

 

Planområdet ligger inom bevarandeprogrammet för Göteborgs stad samt inom 

riksintresse för kulturmiljövård. De viktigaste gestaltningsidéerna i förslaget är 

utformningen av taklandskapet och eventuellt tillkommande takkupor samt terrasser. 

Taklandskapet kommer att påverkas av ändringen av detaljplanen. Viktiga 

gestaltningprinciper behöver studeras vidare under planarbetet för säkerställa att 

tillkommande takkupor och eventuella takterrasser ska kunna anpassas till den utpekade 

kulturmiljön och för att bibehålla ett sammanhållet uttryck för kvarteret. En 

kulturmiljöutredning som utreder vilka karaktärsdrag som bör värnas vid ombyggnad för 

respektive fastighet och vilka konsekvenser takkupor och takterrasser får anses nödvändig 

för att minimera påverkan på kulturmiljön. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Gällande detaljplan akt II-2163 från år 1935 anger bostadsändamål. Genomförandetiden 

har gått ut.  

För planområdet gäller tomtindelning III-2409 samt III-2163.  

Bakgrund 

Stadsbyggnadskontoret beslutade 2019-10-28 om positivt planbesked på delegation. I det 

positiva planbeskedet föreslås startår 2021. Kontoret har nu resurs att starta upp 
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 planarbetet. Ändringen av detaljplanen handläggs av byggavdelningen som en 

bygglovsanknuten detaljplan. 

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL 2010:900, SFS 2014:900. Planen bedöms vara av den 

karaktären att den ska hanteras med standard planförfarande och antas av 

byggnadsnämnden.  

Detaljplanen ingår inte i startplanen för 2020. Det finns utrymme att starta arbetet som en 

bygglovanknuten tilläggsplan under 2020. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Uppdraget innebär att pröva om detaljplanen kan ändras så att vindar kan inredas med fler 

lägenheter än idag. En planändring är nödvändig för att bygglov ska kunna ges. 

Då förslaget inte innebär någon tillkommande byggrätt och det framförallt är 

våningsantalet i gällande detaljplan som gör att det inte är möjligt att bevilja bygglov för 

vindslägenheter på fastigheterna idag så bedöms det lämpligt att hantera ärendet som en 

ändring av detaljplan. Genom att detaljplanen ändras så blir det möjligt att tillskapa fler 

lägenheter i ett centralt läge med närhet till kollektivtrafik och service.  

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 genomfört en undersökning enligt Miljöbalken 6 kap 6 §. 

Kontoret finner att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Det som talar emot en betydande miljöpåverkan är att tillkommande 

lägenheter byggs inom befintlig byggnad, ingen ny mark tas i anspråk.  Detaljplanen ska 

inte miljöbedömas.  

Planen bedöms initialt inte generera ett behov av förskoleplatser eller skolplatser då flera 

av vindarna redan är inredda som bostäder samt att ansökan om planändring gäller för 

mindre lägenheter. Skolplatser tillgodoses inom detaljplan II-2163 som vann laga kraft år 

1935. Avstämning kommer att ske med Lokalsekretariatet för att säkerställa behovet om 

barnomsorg. 

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Carita Sandros 

Chef Byggavdelningen 

 


