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Komplettering av 
planbeskrivning 
Planändringen omfattar del av detaljplan akt 1480K-II-3202 med fastighetsindelningsbe-
stämmelser, tidigare tomtindelningar, akt 1480K-III-6322 och akt 1480K-III-6314. I 
komplettering av planbeskrivning redovisas det som är relevant med avseende på föresla-
gen ändring. Kompletteringen ska därför läsas tillsammans med underliggande detaljplan 
akt 1480K-II-3202, Ändring och utvidgning av detaljplanen för delar av stadsdelarna 
Bergsjön och Kortedala i Göteborg. 

Avsikten med ändringen av detaljplanen 
Avsikten med detaljplaneändringen är enbart att upphäva gällande fastighetsindelningsbe-
stämmelser i sin helhet för fastigheterna Bergsjön 37:1 och Bergsjön 38:1–9 som berörs 
av pågående planförslag akt 2-5611 (Detaljplan för bostäder vid Siriusgatan inom stads-
delen Bergsjön i Göteborg). Ändringen möjliggör att det inte uppstår framtida motsägel-
ser mellan planbestämmelser och inte hindrar ett plangenomförande av fastighetsbildning 
genom lantmäteriförrättning. 

Varför ändring av detaljplan valts i stället för upphävande eller ny 
detaljplan 
Ändring av detaljplan omfattar att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning. Ändring 
används för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genom-
föra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättande av ny plan. 

Ändringarna bedöms inte vara så omfattande att en ny detaljplan behöver upprättas. 

Ändringarna bedöms inte strida mot gällande plans syfte. 

Genomförandetid för upphävda planbestämmelser 
Någon genomförandetiden ska inte gälla eller bestämmas för borttagande av planbestäm-
melser om fastighetsindelning. 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
Planhandlingar 

• Komplettering av planbeskrivning (denna handling) 
• Komplettering av plankarta med planbestämmelser 

Övriga handlingar 

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 
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Befintliga förhållanden 

 
Bild 1: Översiktskarta, planområdet markerat med röd punkt. 

Planområdet är beläget vid Siriusgatan i sydvästra Bergsjön i nära anslutning till Gärdsås 
torg, cirka 8 kilometer nordost om Göteborgs centrum. 

För planområdet gäller detaljplan akt 1480K-II-3202 som vann laga kraft år 1968 med 
fastighetsindelningsbestämmelser, tidigare tomtindelningar, akt 1480K-III-6322 och akt 
1480K-III-6314 som vann laga kraft år 1969. Planens genomförandetid har gått ut. 

Planområdet består av två delområden (Bild 2). Delområde 1 omfattar fastigheten Berg-
sjön 37:1 och delområde 2, fastigheterna Bergsjön 38:1–9. Fastigheten Bergsjön 37:1 är 
fastighetsbildad enligt tomtindelningskartan till akt 1480K-III-6322 (Bild 4) och fastig-
heterna Bergsjön 38:1–9 är bildade enligt tomtindelningskartan till akt 1480K-III-6314 
(Bild 3). 
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Bild 2, Utdrag från del av detaljplan, Ändring och utvidgning av detaljplanen för delar 
av stadsdelarna Bergsjön och Kortedala, akt 1480K-II-3202, planområdet (delområde 1-
2) markerat med grön gräns. 

 

Bild 3: Tomtindelningskarta, akt 1480K-III-6314. Inom grönmarkerat planområde (del-
område 2) upphävs fastighetsindelningsbestämmelsen för fastigheterna Bergsjön 38:1–9. 

Delområde 1 

Delområde 2 
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Bild 4: Tomtindelningskarta, akt 1480K-III-6322. Inom grönmarkerat planområde (del-
område 1) upphävs fastighetsindelningsbestämmelsen för fastigheten Bergsjön 37:1. 

 

Bebyggelse 

 
Bild 5: Snedbild, vy från söder. 

Gärdsås mosse 
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Planens delområde 2 är bebyggt med åtta skivhus i 7 våningar och ett parkeringshus en-
ligt gällande detaljplan för bostads- och garageändamål. Delområde 1, Gärdsås mosse, 
befintlig stadsdelspark, men gällande detaljplan anger kvartersmark för allmänt ändamål. 
Se Bild 5. 

Områdets totala areal är cirka 10,4 hektar varav 5,8 hektar ägs av Göteborgs kommun och 
4,6 hektar ägs av Familjebostäder i Göteborg AB. 

Innebörd, överväganden och konsekvenser  
Förslaget till detaljplaneändringen innebär att gällande fastighetsindelningsbestämmelser 
upphävs för fastigheterna Bergsjön 37:1 och Bergsjön 38:1–9. Fastighetsindelningsbe-
stämmelserna kan vara ett hinder för den som söker bygglov i samband med till-, och ny-
byggnad eller vid genomförande av förändrad fastighetsindelning. 

Upphävandet av fastighetsindelningsbestämmelserna inom planområdet möjliggör pröv-
ning av fastighetsägarnas eventuella framtida önskemål om förändring av fastighetsindel-
ningen. Exempelvis att fastigheterna kan ombildas eller att nya fastigheter kan bildas. 

Gällande detaljplan akt 1480K-II-3202 från år 1968 påverkas inte i något annat avseende 
av planändringen och den fortsätter att gälla jämsides med denna planändring. 

Fornlämning 
Inom planområdet finns inte några kända fornlämningar. 

Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan 
Kommunen har genomfört en undersökning om betydande miljöpåverkan enligt PBL 5 
kap. 11 § och Miljöbalken (MB) 6 kap. 6 § för aktuell detaljplan. Undersökningssamråd 
med Länsstyrelsen samordnas med plansamrådet. 

Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplaneändringen inte kan antas med-
föra en betydande miljöpåverkan. Bedömningen har utgått från kriterierna i Miljöbedöm-
ningsförordningen (SFS 2017:966) 5 §. Kommunen har därmed bedömt att en miljöbe-
dömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuell detaljplane-
ändring. 

Detaljplaneändringen innebär ingen förändrad markanvändning. Ändringen är av admi-
nistrativ karaktär och det har inte gått att identifiera några miljökonsekvenser. 

Ett genomförande av ändringsplanen påverkar inte något Natura 2000-område. Möjlighet-
erna att uppfylla nationella och regionala miljömål bedöms inte påverkas. Betydande mil-
jöpåverkan på biologisk mångfald, landskap, fornlämningar, vatten etcetera kan inte iden-
tifieras. Några betydande risker för människors hälsa eller för miljön till följd av allvar-
liga olyckor eller andra omständigheter uppstår inte. Planändringen bidrar inte till att 
några miljökvalitetsnormer överskrids och påverkar inte påtagligt områden eller natur 
som har erkänd nationell eller internationell skyddsstatus, till exempel riksintressen eller 
naturreservat. Planändringen följer intentionerna uppsatta i Översiktsplanen för 
Göteborgs Stad. 
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Genomförande 
Fastighetsrättsliga frågor 
Planförslaget innebär att gällande fastighetsindelningsbestämmelse, registrerad som 
tomtindelning, akt 1480K-III-6322, upphävs för fastigheten Bergsjön 37:1. Gällande 
fastighetsindelningsbestämmelse, registrerad som tomtindelning, akt 1480K-III-6314, 
upphävs för fastigheterna Bergsjön 38:1-9. Bestämmelserna upphävs i sin helhet. 

Planförslaget innebär inte någon fastighetsbildningsåtgärd. 

Upphävandet av fastighetsindelningsbestämmelserna inom planområdet möjliggör pröv-
ning av fastighetsägarnas eventuella framtida önskemål om förändring av fastighetsindel-
ningen. 

Det finns inte någon aktuell ansökan om fastighetsbildningsåtgärd. 

Ekonomiska frågor 
Planavtal har upprättats mellan Göteborgs Stad genom dess byggnadsnämnd och be-
ställare. 

Organisatoriska frågor 
Tidplan  
Samråd: Fjärde kvartalet 2022 

Beslut: Fjärde kvartalet 2022. 

Om planen inte överklagas vinner den laga kraft cirka fem veckor efter beslut. 

Överensstämmelse med översiktsplanen 
Ändringen av detaljplanen är i överensstämmelse med översiktsplanen för Göteborg 
2022. 

 

 

För Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Åsa Lindborg   Irén Forsberg 

Planchef   Planhandläggare 
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