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Antagande av ändring av del av detaljplan för 
Gärdsås egnahem inom stadsdelen Bergsjön 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta ändring av del av detaljplan för Gärdsås egnahem inom stadsdelen Bergsjön, 

upprättad den 4 mars 2020.  

 

Sammanfattning 
Syftet med planen är att upphäva rådande planbestämmelser om fastighetsindelning för 

fastigheten Bergsjön 24:33. Planförslaget innebär att en till bostad kan skapas längs 

Gärdsåsgatan.  

Byggnadsnämnden beslutade 2018-08-28 att låta granska ändring av del av detaljplan för 

Gärdsås egnahem. Granskning har hållits under tiden 2020-03-04 – 2020-03-18. Ett 

granskningsutlåtande har tagits fram. I utlåtandet redovisas även synpunkter från 

samrådet. 

Planförslaget har inte ändrats efter granskningen. Ändringar i handlingarna är av 

redaktionell art och rör förtydliganden i texten.  

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.  

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

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

 

 

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-03-23 

Byggnadsnämnden 2020-04-24 

Diarienummer 0172/18 

 

Handläggare 

Tony Nielsen 

Telefon: 031-368 18 33 

E-post: tony.nielsen@sbk.goteborg.se 
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Bilagor 

Planhandlingar 

1. Tillägg till plankarta med bestämmelser och beskrivning 

Övriga handlingar 

2. Grundkarta 

3. Granskningsutlåtande 

4. Fastighetsförteckning 

5. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 
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Ärendet  
Byggnadsnämnden ska besluta om att anta ändring av del av detaljplan för Gärdsås 

egnahem, inom stadsdelen Bergsjön, angående upphävande av 

fastighetsindelningsbestämmelse för fastigheten Bergsjön 24:33. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Området ligger i Bergsjön, cirka 8 km från Brunnsparken och cirka 800 meter från 

Gärdsås Torg. Syftet med planen är att upphäva rådande planbestämmelser om 

fastighetsindelning för fastighet Bergsjön 24:33. Planförslaget innebär att en till bostad 

kan skapas längs Gärdsåsgatan.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Gällande detaljplan akt II-3172 anger bostäder. Genomförandetiden har gått ut.  

För planområdet gäller tomtindelning III-6269 som avses upphävas.  

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

Bakgrund 

Byggnadsnämnden beslutade 2018-08-28 att låta granska ändring av del av detaljplan för 

Gärdsås egnahem. Granskning har hållits under tiden 2020-03-04 – 2020-03-18. Förslaget 

till detaljplan har under granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats. 

Ett granskningsutlåtande har tagits fram. I utlåtandet redovisas även synpunkter från 

samrådet. 

Planförslaget har inte ändrats efter granskningen. Ändringar i handlingarna är av 

redaktionell art och rör förtydligande i texten.  

Ärendets handläggning 

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

karaktären att den ska hanteras med standardförfarande och antas av byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 

2018-08-28 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

 att genomföra samråd om detaljplanen 

 att låta granska detaljplanen 

Miljöpåverkan 

Kontoret har genomfört en undersökning enligt Miljöbalken 6 kap 6 §. Kontoret finner att 

detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen. Planen bedöms 

inte generera ett behov av skolplatser och förskoleplatser. 

Kvarstående erinringar efter granskning finns från två sakägare som motsätter sig 

borttagande av planbestämmelse om våningsantal. Våningsantal är enligt Boverket en 

olämplig planbestämmelse som enbart försvårar vid byggnation av bostadshus i mark 

med omfattande höjdskillnader. Med hänvisning att planbestämmelse för byggnadshöjd 

om 4,5 meter kvarstår, bedöms den tänkta byggnaden inte kunna avvika från närliggande 

byggnader i området, trots det att planbestämmelse om våningsantal utgår. 

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

antas. 

 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


