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Beslut av ändring av del av detaljplan, ändring och 
utvidgning av detaljplanen för delar av stadsdelarna 
Bergsjön och Kortedala, inom stadsdelen Bergsjön  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Besluta om beslut om ändring av del av detaljplan, ändring och utvidgning av 
detaljplanen för delar av stadsdelarna Bergsjön och Kortedala, inom stadsdelen 
Bergsjön, upprättad den 28 oktober 2022 och reviderad den 16 november 2022.  

 

Sammanfattning 
Planområdet ligger vid Siriusgatan i sydvästra Bergsjön, cirka 8 kilometer nordost om 
Göteborgs centrum. 

Syftet med detaljplaneändringen är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmel-
ser för fastigheterna Bergsjön 37:1 och Bergsjön 38:1-9 som berörs av pågående planför-
slag akt 2-5611 (Detaljplan för bostäder vid Siriusgatan inom stadsdelen Bergsjön i Göte-
borg). Upphävandet av fastighetsindelningsbestämmelserna inom planområdet möjliggör 
prövning av fastighetsägarnas eventuella framtida önskemål om förändring av fastighets-
indelningen. 

Detaljplanen är upprättad enligt PBL (2010:900), förenklat planförfarande och har startat 
enligt delegationsbeslut. 

Förslaget bedöms ha stöd i Översiktsplan för Göteborg, antagen i maj 2022. 

Undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan med Länsstyrelsen har samordnats 
med plansamrådet. 

Inga invändningar mot planförslaget har inkommit under samrådstiden.  
 
Kontoret bedömer att beslut kan tas att ändra detaljplanen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent.  

Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-11-18 
Byggnadsnämnden 2022-12-13 
Diarienummer 0426/22 
 

Handläggare 
Irén Forsberg 
Telefon: 031-368 16 59 
E-post: iren.forsberg@sbk.goteborg.se  
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Bedömning ur social dimension 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Barnkonventionen blir svensk lag från och med år 2020. Barns bästa har bedömts och be-
aktats vid framtagande av planförslaget.  

Bilagor 
Planhandlingar 

1. Komplettering av plankarta med bestämmelser 
2. Komplettering av planbeskrivning 

Övriga handlingar 
3. Samrådsredogörelse 
4. Fastighetsförteckning 
5. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  
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Ärendet  
Förslag till beslut att ändra del av detaljplan innebär att fastighetsindelningsbestämmel-
serna upphävs för samtliga fastigheter inom planområdet. Byggnadsnämnden föreslås be-
sluta om beslut för ändring av detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Planförslaget 
Planområdet ligger vid Siriusgatan i sydvästra Bergsjön i nära anslutning till Gärdsås 
torg, cirka 8 kilometer nordost om Göteborgs centrum. 

Syftet med detaljplaneändringen är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmel-
ser i sin helhet för fastigheterna Bergsjön 37:1 och Bergsjön 38:1-9 som berörs av på-
gående planförslag akt 2-5611 (Detaljplan för bostäder vid Siriusgatan inom stadsdelen 
Bergsjön i Göteborg). Planförslaget innebär att gällande fastighetsindelningsbestämmel-
ser upphävs för nämnda fastigheter inom planområdet, som består av två delområden. 
Upphävandet av fastighetsindelningsbestämmelserna inom planområdet möjliggör pröv-
ning av fastighetsägares eventuella framtida önskemål om förändring av fastighetsindel-
ningen. Exempelvis att fastigheterna kan ombildas eller att nya fastigheter kan bildas. 

Planförslaget bedöms ha stöd i Översiktsplan för Göteborg, antagen i maj 2022. 

Gällande detaljplan akt II-3202 med planbestämmelser om fastighetsindelning akt III-
6314 och akt III-6322 anger bostäder och allmänt ändamål. Genomförandetiden har gått 
ut.  

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

Bakgrund och förändringar efter samråd 
Under pågående detaljplanearbete har kontoret delat planområdet och fattat ett särskilt be-
slut i enlighet med delegation 3.2.2.2. Beslutet fattades på delegation 2022-10-28 av Åsa 
Lindborg, planchef. 

Anledningen till att dela upp planområdet, som berörs av två detaljplaner är att ändring av 
respektive detaljplan måste handläggas som eget planärende. 

Kontoret har enligt delegationsbeslut 2022-04-29 för Byggnadsnämnden, genomfört sam-
råd för detaljplaneförslaget med förenklat planförfarande. Förslaget har sänts för yttrande 
under tiden 2 november 2022 – 16 november 2022. Förslaget till ändring av detaljplanen 
har under samrådstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit utställt på 
Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20. 

Undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan med Länsstyrelsen har samordnats 
med plansamrådet. 

Synpunkter från samrådet och kontorets kommentarer och förslag med anledning av dessa 
har sammanställts i en samrådsredogörelse upprättad 2022-11-18. 

Planförslaget har inte ändrats efter samrådet. Framförda synpunkter som framkom vid 
samrådet är av redaktionell art har till stor del kunnat beaktas genom mindre korrigeringar 
i planhandlingarna. Ett förslag till beslutshandling har tagits fram. 

 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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De mindre korrigeringarna i planförslaget efter samråd är: 

Under rubriken Innebörd, överväganden och konsekvenser, i planbeskrivningen har ord-
valet förtydligats i andra stycket, sista meningen. 

Ärendets handläggning 
Detaljplaneändringen upprättas enligt PBL (2010:900). Planen bedöms vara av den 
karaktären att den ska hanteras med förenklat planförfarande och beslutas av byggnads-
nämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 

2022-04-29 att starta planarbete och besluta om samråd som endast gäller fastighetsin-
delning fattat på delegation. 

2022-09-22    att dela planområdet enligt delegation. 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret har genomfört en undersökning enligt Miljöbalken 6 kap 6 § och fattat ett sär-
skilt beslut enligt Miljöbalken 6 kap 7 §. Beslutet fattades på delegation 2022-10-28 av 
Åsa Lindborg, planchef. Kontoret finner att detaljplanens genomförande inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Detaljplanen ska inte miljöbedömas. 

En redogörelse för vad som talar för och emot betydande miljöpåverkan finns i planbe-
skrivningen. 

Planområdet bedöms på grund av sitt läge inte beröras av Förslag till Göteborgs utvid-
gade innerstad baserat på en historisk stadsplaneanalys, dnr 0120/16, framtaget 2016 - 
2018 på uppdrag av Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden.  

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

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar är av redaktionell art och att detaljplanen kan 
beslutas med följande förtydligande i planbeskrivningen. 

- Under rubriken Innebörd, överväganden och konsekvenser, i planbeskrivningen 
har ordvalet förtydligats i andra stycket, sista meningen. 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 
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