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Antagande av detaljplan för bostäder vid 
Prospect Hillgatan inom stadsdelen Gårda 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för bostäder vid Prospect Hillgatan inom stadsdelen Gårda, upprättad den 

5 februari 2019 och reviderad den 17 mars 2020.  

Sammanfattning 
Syftet med föreslagen detaljplan är att möjliggöra uppförandet av bostadshus vid Prospect 

Hillgatan vilket innebär en förtätning i ett befintligt villaområde.  

Detaljplanen innebär att nio bostadshus med tillhörande komplementbyggnader kan 

uppföras inom detaljplaneområdet – ett tillskott på sex hus mot nuvarande situation. 

Byggrätten möjliggörs inom befintliga bostadsfastigheter. Bestämmelser angående 

maximal nockhöjd har införts för att säkerställa att utsikt delvis kan bevaras för 

intilliggande bostadsfastigheter. 

Planarbetet startade under 4:e kv. 2014 och bedrivs med ett enkelt planförfarande.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planavtal har tecknats med intressent. Exploatören ansvarar för alla kostnader för 

utbyggnad och drift inom kvartersmarken.  

Fastighetsnämnden får inga intäkter eller kostnader till följd av detaljplanen.  

Trafiknämnden bedöms inte få några ytterligare kostnader för drift, avskrivningar eller 

för skötsel och underhåll av några kommunala anläggningar. 

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt eventuellt 

utgifter för utbyggnad av det allmänna va-nätet. Anläggningsavgifter tas ut enligt 

gällande va-taxa. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Planförslaget har stämts av mot de lokala miljömålen med fokus på begränsad 

klimatpåverkan, och god bebyggd miljö. En sammantagen bedömning är att innehållet i 

detaljplanen är i linje med målsättningarna eller förhåller sig neutral till dem, dvs. innebär 

varken en försämring eller förbättring. 
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Bedömning ur social dimension 
Planförslaget innebär en mindre förtätning i ett befintligt villaområde. Förtätning innebär 

att mer trafik kommer att genereras vilket i någon omfattning kan påverka tryggheten för 

barn negativt. Barns bästa har bedömts och beaktats vid framtagande av planen och 

detaljplanen innebär en mycket liten förändring ur ett barnperspektiv. 

 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser  

2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Granskningsutlåtande  

4. Fastighetsförteckning  

5. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  
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Ärendet  
Antagandebeslut i Byggnadsnämnden angående detaljplan för bostäder vid Prospect 

Hillgatan inom stadsdelen Gårda.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Förslaget innebär att ca 9 hus med tillhörande komplementbyggnader kan uppföras inom 

planområdet – ett tillskott på 6 hus mot nuvarande situation. De föreslagna byggrätterna 

ligger inom befintliga bostadsfastigheter. Bestämmelser angående maximal nockhöjd har 

införts för att säkerställa att utsikt delvis kan bevaras för intilliggande bostadsfastigheter. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

För området gäller ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för delar av 

stadsdelarna Bö, Gårda, Heden, Lunden och Skår i Göteborg (järnvägstunnel m.m.)”. 

Stadsplanen, som vann laga kraft 1964 och har beteckningen FII 3091, gäller som 

detaljplan. Planens genomförandetid har gått ut.  

För del av planområdet gäller tomtindelning 1480-III-766 och 1480-III-1537 som genom 

planändring upphör att gälla. 

Bakgrund och förändringar efter granskning 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-01-22 att låta granska detaljplan för bostäder vid 

Prospect Hillgatan. Granskning har hållits under tiden 2019-02-20 – 2019-03-12. 

Förslaget till detaljplan har under granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens 

webbplats samt varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram.  

Efter granskningen har följande mindre ändringar gjorts i detaljplanen.  

- Råden i de bergtekniska undersökningarna har förts in som bestämmelse och 

information på plankartan. 

- På plankartan har de bebyggelsefria ytan på fastigheten 33:12 utökats. 

- Ändringar i planbeskrivningen av redaktionell art som rör förtydliganden i texten.  

Ärendets handläggning 

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

karaktären att den ska hanteras med enkelt planförfarande och antas av 

Byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2013-12-17 att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för 

påbyggnad för bostäder, fastigheten Gårda 36:3 inom stadsdelen 

Gårda införs i produktionsplanen för år 2014. 

2014-08-12 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan  

2014-12-16  meddela sökanden att kommunen avser att upprätta detaljplan enligt 

begäran om planbesked.  
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 att utöka planområdet i det pågående planarbetet för bostäder vid 

Carlbergsgatan/Prospect Hillgatan dnr 0804/09. 

  
2016-04-26  att ändra planförfarandet för detaljplan för bostäder vid Prospect 

Hillgatan från normalt planförfarande till enkelt planförfarande 

2018-11-27  att låta granska detaljplanen 

2019-02-05 att låta granska detaljplanen (efter revideringar i utlåtandet) 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 
kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett 

genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en 

miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen och ser att 

detaljplanen innebär en mycket liten förändring ur ett barnperspektiv. 

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under granskningstiden berör i huvudsak 

trafik, dagvattenhantering, parkering och föreslagna byggnaders höjd.  

Från samrådet finns kvarstående erinringar avseende samma frågor.  

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av 

planförslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter 

granskning: 

- Råden i de bergtekniska undersökningarna har förts in som bestämmelse och 

information på plankartan. 

- På plankartan har de bebyggelsefria ytan på fastigheten 33:12 utökats. 

- Ändringar i planbeskrivningen av redaktionell art som rör förtydliganden i texten.  
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