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Antagande av ändring av del av detaljplan för 
omdisponering inom egnahemsområde vid 
Åkered inom stadsdelarna Näset och Önnered 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta ändring av detaljplan för omdisponering inom egnahemsområde vid Åkered 

inom stadsdelarna Näset och Önnered, upprättad den 25 maj 2020. Reviderad 

2020-06-23. 

 

Sammanfattning 
Planområdet omfattar cirka 200 fastigheter ca 2,5 kilometer söder om Frölunda torg, i 

Åkereds egnahemsområde inom stadsdelarna Näset och Önnered. Marken är till största 

delen kommunalägd och upplåts med tomträtt. Vissa fastigheter är friköpta. 

Syftet med planändringen är att möjliggöra en tillbyggnad på befintliga huvudbyggnader. 

Tillbyggnaden föreslås få en begränsning i omfattning på 21 m2. För att minska risken 

för olägenheter för grannfastigheterna får tillbyggnaden inte placeras närmare 

grannfastigheten än 3,5 meter. Byggnadshöjden begränsas till 3,0 meter. 

Ett fåtal negativa synpunkter har inkommit. Då området ingår i stadens 

bevarandeområden framförs att den tillkommande byggrätten kan innebära en 

förvanskning av områdets karaktär.  

Den stora majoriteten av de inkomna synpunkterna välkomnar möjligheten att utveckla 

sitt boende enligt kontorets förslag. 

Kontorets bedömning är 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.  

De planerade åtgärderna innebär att ytterligare bostadsyta kan tillskapas vilket 

innebär att barnfamiljer som har behov av större yta får möjlighet att bo kvar i 

området. 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser  

2. Tillägg till planbeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Granskningsutlåtande  

4. Fastighetsförteckning 

5. Gällande plan  
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Ärendet  
Byggnadsnämnden föreslås besluta om att anta ändring av detaljplan för omdisponering 

inom egnahemsområde vid Åkered inom stadsdelarna Näset och Önnered.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet omfattar cirka 200 fastigheter ca 2,5 kilometer söder om Frölunda torg, i 

Åkereds egnahemsområde inom stadsdelarna Näset och Önnered. Marken är till största 

delen kommunalägd och upplåts med tomträtt. Vissa fastigheter är friköpta. Ägare 

redovisas i fastighetsförteckningen. 

Syftet med planändringen är att möjliggöra en tillbyggnad på befintliga huvudbyggnader.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Gällande detaljplan akt II– 3150 anger bostäder. Genomförandetiden har gått ut.  

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

Bakgrund och förändringar efter granskning 

Byggnadsnämnden fattade 2016-08-30 beslut om att ge stadsbyggnadskontoret uppdrag 

att ändra detaljplanen för att möjliggöra en mindre tillbyggnad på respektive fastighet. 

Bakgrunden var ett upphävt bygglov som inte gick att bevilja. 

Detaljplanen är upprättad med standardförfarande  

Granskning har hållits under tiden 2020-04-15 – 2020-05-06. 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.  

- Ett förtydligande angående bestämmelsen 1. Bebyggandets omfattning. 

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.  

Den övervägande majoriteten av synpunkterna, som inkommit under granskningstiden 

har varit positiva till kontorets förslag att tillåta den tänkta tillbyggnaden. De viktigaste 

anmärkningarna är att områdets karaktär kan förvanskas av den föreslagna tillbyggnaden 

då området ingår i stadens bevarandeområden.    

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

planhandlingarna. 

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar är av redaktionell art och att detaljplanen kan 

antas med föreslagna förtydliganden i handlingarna.  

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Carita Sandros 

Chef Byggavdelningen 

 


