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Granskningsutlåtande 

Utfärdat: när det är klart  Torbjörn Borglin 

Diarienummer: 0299/18   Telefon: 031-368 17 38  

Aktbeteckning: 2 –5557  E-post: torbjorn.borglin@sbk.goteborg.se 

 

Ändring av del av detaljplan för omdisponering inom 

egnahemsområde vid Åkered inom stadsdelarna Näset och 

Önnered 

Granskningsutlåtande  
 

 
Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd 

för detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Förslaget har sänts för 

yttrande under tiden 27 februari 2019 – 20 mars 2019 och för granskning under 

tiden 15 april 2020 –6 maj 2020.  

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. 

Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

 

Sammanfattning 

Inkomna yttranden berör i huvudsak möjligheten att utföra den föreslagna 

tillbyggnaden. Inkomna yttranden är till största delen positiva till förslaget. 

Allvarligaste invändningen gäller lämpligheten i att bebygga den enligt det 

framtagna förslaget då åtgärden anses olämplig i ett bevarandeområde. 

Kontoret har bedömt att de positiva reaktionerna överväger och att påverkan på 

områdets karaktär är liten. 

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

ändringar i planhandlingarna som lett till mindre justeringar av förslaget.  

Kvarstående erinringar finns från ett fåtal boende i området.  

  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 

Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. 

Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag med flera 

1. Fastighetsnämnden 

Fastighetskontoret har inget att erinra mot samrådshandlingen men vill ha med en 

notering om att marken till vissa delar är kommunägd och den största delen av 

fastigheterna är upplåtna med tomträtt.  

Tomträttsavgälden kommer inte att påverkas av planändringen. 

Kommentar:  

Det har förtydligats att marken är kommunägd och den största delen av 

fastigheterna är upplåtna med tomträtt.  

 

2. Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg 

Förvaltningen har inget att erinra utifrån förslaget. 

Kommentar:  

Noteras  

3. Kulturförvaltningen 

Bedömer att en tillbyggnad på gårdssidan inte påverkar de för området karaktäristiska 

egenskaperna. Kulturförvaltningen har därför inget att erinra mot planförslaget.  

Kommentar:  

Noteras 

Statliga och regionala myndigheter med flera 

4. Lantmäterimyndigheten 

Framför synpunkter angående otydlighet i samrådshandlingarna.  

Kommentar:  

Detaljplanen har efter samrådet delats upp i två dokument i form av en plankarta med 

bestämmelser och en planbeskrivning. Den tillkommande bestämmelsen beträffande 

bebyggandets omfattning har förtydligats. 

5. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot den föreslagna planändringen. Länsstyrelsen 

bedömer vidare att med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § plan -och 

bygglagen och nu kända förhållanden att en ändring av detaljplan enligt förslaget 

inte kommer att prövas. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 
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Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etcetera har namngivits. 

Personnamn har inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att 

möjliggöra att utlåtandet publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om 

personnamn som är kopplade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

 

Synpunkter 6 till 21 inkomna i samrådsskedet  

 

6. Fastighetsägare 4:13  

Bor i en angränsande friliggande villa. Frågar om på vilket sätt dem berörs av det 

pågående plan förslaget.   

Kommentar: 

Fastigheten ingår inte i den aktuella planen och berörs inte av den nu aktuella 

förändringen.  

7. Tomträttshavare, Näset 8:3  

Bor i det angränsande radhusområdet och anser att även denna del av bostadsområdet 

borde ingå i den nu aktuella planändringen då många i detta område önskar göra, eller har 

redan gjort mindre tillbyggnader. 

Kommentar: 

Frågan har diskuterats på kontoret och det har konstaterats att om planområdet skulle 

utvidgas så att det omfattar det angränsande radhusområdet skulle det innebära att 

betydligt fler fastighetsägare behöver informeras om planarbetet och att samrådet skulle 

behöva göras om. En sådan åtgärd skulle försena en redan utdragen planprocess alltför 

mycket. Boende i denna del av området har uppmanats att söka planbesked för denna del 

av Åkered. 

8. Tomträttshavare, Önnered 26:42  

Anser att det är rimligt att det ska gå att bygga på tomten, och är positiva till förslaget. 

Kommentar: 

Noteras.  

9. Tomträttshavare, Önnered 27:11  

Har inget att invända till förslaget ”i sak”, men anser att plankartan bör förtydligas för att 

undvika missförstånd. 

Kommentar: 

Plankartan har bearbetats och gjorts tydligare.  

10. Tomträttshavare, Önnered 27:17  

Är negativ till planändringen då den kommer att förstöra områdets fina karaktär och 

minska de trädgårdsytor som den egna bostaden har tillgång till. Än viktigare är att de 

negativt kommer att påverka "trädgårdsgrannarnas" öppna rum.  

De är således helt emot det förslag om ändring av detaljplanen som beskrivs i 

Samrådshandling 2019-02-27. 
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Kommentar: 

I området finns idag ett relativt stort antal utförda tillbyggnader, i de flesta fall i form av 

uterum i varierande storlekar. Det har genom åren beviljats bygglov för många varianter 

av tillbyggnader. Enligt dagens tolkning av Plan och bygglagen går inte dessa bygglov att 

beviljas idag och inte heller bygglovsbefriade tillbyggnader enligt ”Attefallsreglerna”  

PBL (2010:900) 9 kap 4§ går att utföra. De positiva aspekterna av att fastighetsägarna 

kan utveckla sin fastighet bedöms överväga vikten av oförändrade trädgårdar i denna 

frågeställning. Ändringen innebär en möjlighet att förändra sin fastighet och sedan är det 

upp till varje enskild fastighetsägare att avgöra om de vill nyttja möjligheten att bygga till 

eller ej. 

11. Tomträttshavare, Önnered 28:11  

Befarar att det kan uppstå stora problem och försämra grannsämjan om det ges en 

möjligheter att utföra tillbyggnader närmare grannfastigheten än 3,5 meter. Man avstyrker 

därför med skärpa att förslaget kommer till genomförande. Om förslaget trots detta 

genomförs måste byggrätten begränsas så att någon byggnad inte får uppföras närmare 

grannfastigheten än 5 meter.   

Kommentar: 

Byggrätten har begränsats så att ingen tillbyggnad får utföras närmare grannfastighetens 

tomtgräns än 3,5 meter. Möjligheten att göra detta med grannens medgivande har tagits 

bort.   

12. Tomträttshavare, Önnered 28:49 

Anser att bestämmelsen om storlek på tillbyggnad för att vara praktiskt genomförbar och 

bli intressant för ett flertal av de boende det bör ökas från 16 till 21 m2. 

Kommentar: 

Byggrätten har ökats från 16 till 21 m2 för att ge möjlighet till större flexibilitet, 

valfrihet och anpassa bestämmelsen till ett antal av de idag redan utförda 

tillbyggnaderna 

13. Tomträttshavare, Önnered 25:29  

De samtycker och välkomnar föreslagna förändringar. 

Kommentar: 

Noteras.  

14. Tomträttshavare, Önnered 26:38 

Anser att det inte är en bra tanke att kunna bygga ut enligt planen för kedjehus som har ett 

kedjehus framför. Om båda husen bygger ut så blir tomterna får små.  

För hus som inte har något hus framför, är det inget problem, utan där bör det tillåtas.  

Kommentar: 

Kontorets bedömning är att även fastigheter med trädgårdssidorna mot varandra rymmer 

den föreslagna tillbyggnaden. 

15. Tomträttshavare, Önnered 28:56 

Framför synpunkter på hur området har förändrats genom åren. Exempelvis har carportar 

byggts in vilket resulterat i att bilar parkeras på gatan i allt större utsträckning, förråden 

har byggts till och stora altaner med tillhörande tak har tillkommit. Vidare har fasader 
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förändrats genom att fönster satts igen på kökssidan. Fastighetsägaren efterlyser ett 

helhetsgrepp när det gäller området så att det fortfarande kan tillhöra det 

bevarandeprogram som finns över området. 

Kommentar: 

Denna detaljplaneändring behandlar inte dessa frågor. Kontoret bedömer i likhet med 

Kulturförvaltningen att en tillbyggnad på gårdssidan inte påverkar de för området 

karaktäristiska egenskaperna. Synpunkter beträffande områdets utveckling och förändring 

i övrigt kan förslagsvis tas upp i områdets samfällighetsförening. 

 

16. Tomträttshavare, Önnered 26:35 

Är mycket positiva till förslaget och är med på det ”till 100 procent”. 

Kommentar: 

Noteras.  

17. Tomträttshavare, Önnered 27:13 

Anser att någon ändring av detaljplanen inte ska göras. Tomterna är redan idag små och 

avståndet till grannarna är redan på mininivå. Husen är relativt stora så en utbyggnad 

borde inte vara nödvändig. Vidare har området en bevarandeplan, som måste beaktas. 

Kommentar: 

Kontorets bedömning är att en begränsad tillbyggnad kan tillåtas utan att det medför 

olägenhet för grannfastigheter eller riskerar att förvanska område. Kontoret bedömer i 

likhet med Kulturförvaltningen att en tillbyggnad på gårdssidan inte påverkar de för 

området karaktäristiska egenskaperna. 

 

18. Tomträttshavare, Önnered 27:16 

Anser att förslaget inte ska genomföras. Tomterna är små idag och förslaget innebär en 

oönskad förtätning. En tillbyggnad på 3,5 meter innebär att grannens fasad kommer 

väldigt nära. Vanligtvis placeras också en uteplats vid husfasaden vilket i princip innebär 

att man nästan är framme vid tomtgränsen. 

Kommentar: 

Kontorets bedömning är att en begränsad tillbyggnad kan tillåtas utan att det medför 

olägenheter för grannfastigheter. Kontoret bedömer att en tillbyggnad på trädgårdssidan 

inte påverkar de för området karaktäristiska egenskaperna. 

19. Tomträttshavare, Näset 4:2 

Anser att en tillbyggnad på 16 m2 även borde tillåtas på de fastigheter som har en fri 

gavel/kortsida med grannens medgivande. Är i övrigt positiv till förslaget. 

Kommentar: 

Frågan har diskuterats men det har konstaterats att tillbyggnader på gavelfasader 

får en större inverkan på områdets karaktär som inte är önskvärd 

20. Tomträttshavare, Näset 3:7 

Anser att tomterna är för små för en tillbyggnad. En eventuell tillbyggnad kommer att 

kunna ligga så nära tomtgränsen som ca 3 meter. Medsänder ett citat från senaste utskick 
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från Åkereds Kedjehusförening:  "Bygglov krävs för alla förändringar! Området är unikt 

och det vill vi att det skall fortsätta vara." 

Kommentar: 

Kontorets bedömning är att en begränsad tillbyggnad kan tillåtas utan att det medför 

olägenheter för grannfastigheter. Bygglov kommer att krävas för de åtgärder som 

planändringen möjliggör. 

21. Skrivelse med 13 namnunderskrifter från tomträttshavare, Näset 8:3 
med flera  

Skrivelse har inkommit från ett flertal boende i det angränsande radhusområdet som anser 

att även denna del av bostadsområdet borde ingå i den nu aktuella planändringen då 

många i detta område önskar göra, eller har redan gjort mindre tillbyggnader. 

Kommentar: 

Se svar under 7.  

 

Synpunkter 22 till 30 är inkomna till granskningsskedet. 

 

22. Tomträttshavare, Önnered 26:42  

Anser att förslaget är utmärkt då en del har fått lov att bygga uterum tidigare men 

i dagsläget blir en del avvisade. Det ska vara lika för alla. 

 Kommentar: 

Noteras.  

23. Tomträttshavare, Önnered 28:49  

Har noterat att förslaget ändrats i linje med de synpunkter som framfördes i 

samrådsskedet. 

Kommentar: 

Noteras.  

24. Tomträttshavare, Önnered 26:35  

Anser att förslaget att få bygga 21 m2 till huset är det bästa som kan hända i området. Är 

till 100 % med och hoppas att det går igenom.  

Kommentar: 

Noteras.  

25. Tomträttshavare, Önnered 28:55  

Anser att nuvarande bevarandeplan skall gälla även i fortsättningen. Således avslås 

ändring av nuvarande bevaringsplan. 
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Kommentar: 

Området ingår i bevarandeplanen ”Bevarandeplan för det moderna Göteborg” som  ”ett 

exempel på1960-talets småhusbebyggelse där man söker en större stadsmässighet med ett 

regelbundet rutnät av gator och små tomter”. Kontoret har bedömt att den föreslagna 

tillbyggnadsmöjligheten inte påverkar de för området karaktäristiska egenskaperna eller 

innebär någon förvanskning av de kvalitéer som finns i området i likhet med yttrandet från 

Kulturförvaltningen, punkt 3.  

26.  Tomträttshavare, Önnered 28:29  

Tycker det är ett trevligt initiativ och samtycker att förslaget är OK från deras 

sida. 

Kommentar: 

Noteras.  

27.  Tomträttshavare, Önnered 26:9  

 Anser att det borde klargöras att om man gör denna typ av tillbyggnad kan man inte 

utanför det göra någon typ av altan med tak och spaljéer mm.  

 

Kommentar: 

Varje fastighet tilldelas en byggrätt på 21 m2, om den helt eller delvis är utnyttjad i en 

befintlig byggnation kan fastighetsägaren inte bygga till mer, i form av altan med tak, 
än att den sammanlagda arean blir 21 m2.   

28.  Tomträttshavare, Önnered 28:56  

Återkommer med  synpunkter på hur området har förändrats genom åren. (se punkt 15) 

Exempelvis har carportar byggts in vilket resulterat i att bilar parkeras på gatan i allt 

större utsträckning, förråden har byggts till och stora altaner med tillhörande tak har 

tillkommit. Vidare har fasader förändrats genom att fönster satts igen på kökssidan. 

Fastighetsägaren efterlyser ett helhetsgrepp när det gäller området så att det fortfarande 

kan tillhöra det bevarandeprogram som finns över området.  

OM det skall bli möjligt att bygga ut en upp till 21 kvadratmeter stor tillbyggnad så bör 

det finnas strikta riktlinjer för hur en sådan tillbyggnad skall se ut. Detta för att i 

möjligaste mån begränsa ytterligare avsteg från bevaringsprogrammet för området! 

Kommentar: 

Detaljplanen reglerar inte utseendet på tillbyggnader. Bevarandeprogrammet kommer 

fortsatt att gälla för området. I samband med att bygglov prövas för tillbyggnad görs en 

prövning av hur vida tillbyggnaden förvanskar byggnaden och området eller ej.  Övriga 

förändringar i området kan förslagsvis samordnas och skötas av områdets 

samfällighetsförening.   Se även punkt 15.  

29.  Tomträttshavare, Önnered 25:13  

Godkänner planerad ändring av detaljplanen. 

Kommentar: 

Noteras.  
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30. Åkereds Radhus Ekonomiska förening.  

Framför en fråga om det finns liknande planer för radhusområdet som omfattar 

244 bostäder där intresset för utbyggnad är minst lika stort som bland kedjehusen 

i egnahemsområdet. De undrar vidare vad krävs för att stadsbyggnadskontoret 

skall se över deras område och tillåta utbyggnad liknande det som medges i det nu 

aktuella projektet. 

Kommentar: 

Se svar under 7.  

Övriga 

Revideringar   

Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att plankartan har förtydligats.  

Eftersom revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras 

inte någon ny granskning. 

 

Liza Schramm    Torbjörn Borglin 

Bygglovschef    Planarkitekt 

 

Bilagor 

Länsstyrelsens yttrande. 

 

 

 

<Instruktion: 

1. Spara detta dokument och Lista över samrådskrets som pdf.  

2. Är Länsstyrelsens yttrande i pdf-format? Om inte - spara det som pdf. 

3. Kombinera de tre pdf:erna i Adobe Acrobat.> 

 

 

 

 

 


