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1 Begäran avser: Planbesked 

1.1 Ärendet 
Inkom:  2019-12-02 

Kompletta handlingar:  2020-02-21 

SDN:  Västra Göteborg 

Fastighet:  Näset 115:17 

Sökande: Privatperson, med medgivande från 

fastighetsägarna. 

2 Läge 
Den aktuella fastigheten Näset 115:17 ligger i Näset i sydvästra 

Göteborg. Området präglas av stora enbostadshus.  

Kommunens översiktsplan anger Bebyggelseområde med grön- och 

rekreationsytor. Området ligger inom ”Kustnära områden och 

skärgården”. Här anges bl.a. en restriktiv hållning till kompletteringar, att 

ny bebyggelse ska lokaliseras i anslutning till god kollektivtrafik, samt att 

vid komplettering ska en blandning av bostadsformer eftersträvas. 

Gällande detaljplan akt.nr 3773 anger Bostäder i 1 våning, friliggande 

enbostadshus; minsta tomtstorlek 800 m2 med endast en huvudbyggnad 

per tomtplats. Gällande fastighetsplan akt.nr 8314 reglerar fastighetens 

nuvarande form och storlek. Genomförandetiden för detaljplan och 

fastighetsplan har gått ut.  

Fastighetsplan enligt ÄPBL utgör i och med PBL 2010:900 

detaljplanebestämmelser. 

3 Sammanfattning av ansökan 
Syftet med ansökan är att möjliggöra att dela fastigheten till tre tomter så att 

ytterligare två tillkommande enbostadshus kan uppföras i enlighet med den 

gällande detaljplanens ursprungliga intentioner och bestämmelser. Hindret för 

detta i dagsläget är gällande fastighetsplanen.  Ansökan avser ett upphävande 

eller ändring av den gällande fastighetsplanen. 
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4 Ställningstaganden 

4.1 Förslag till beslut  
Planbesked  Negativt 

4.1.1 Beslutsgrund  

Området ligger utanför de prioriterade utbyggnadsområdena enligt strategi för 

utbyggnadsplanering och generar endast ytterligare två bostäder relativt långt 

från kollektivtrafik. Ansökan om planbesked har därför låg måluppfyllelse 

utifrån byggnadsnämndens strategi för utbyggnadsplanering och prioritering 

som finns för kommunens förplaneringsarbete.  

Samtidigt finns en inriktning i kommunens budget att komplettera på ett sätt så 

att redan gjorda investeringar i infrastruktur med mera kan utnyttjas effektivt. 

Kommunens budget 2020 anger också att fler tomter för småhus skall 

prioriteras. Den gällande detaljplanens intention är att den nuvarande tomten 

skall bebyggas med tre enbostadshus enligt illustrationsritningen. Den gällande 

fastighetsplanen innebär att detaljplanens syfte inte kan uppnås genom att 

fastigheten inte får delas på det viset som illustreras i detaljplanen. 

Utformningen av fastighetsplanens bestämmelser, som upprättades samtidigt 

som detaljplanen, strider mot detaljplanens intentioner, men var då i enlighet 

med intressentens önskemål. 

Skälen ovan kan utgöra särskilda omständighet som talar för förslaget, trots att 

det inte uppfyller utbyggnadstrategins mål i övrigt. 

Sammantaget bedömer stadsbyggnadskontoret att en plan enligt förslaget ger 

för få tillkommande bostäder i förhållande till resurser som krävs för att 

upphäva fastighetsplanen. Området ligger utanför utpekade förtätningsområden 

som anges i översiktsplanen och i utbyggnadstrategin samt ligger relativt långt 

från kollektivtrafik (700 - 800 m). Förslaget innebär ingen komplettering av 

bebyggelsen avseende boendeformer eller funktioner.  

Ett planarbete bör inte prioriteras framför planer som har högre måluppfyllelse.  

4.1.2 Avsikt med planläggning  

Avsikten med ett upphävande av fastighetsplanen är att tillskapa ytterligare två 

bostadshus enligt den gällande detaljplanens intention och bestämmelser. 
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5 Bedömning av begäran 
Fastigheten har i planarbetet för gällande detaljplan från 90-talet bedömts som 

lämplig för ytterligare två enbostadshus, vilket även visas i detaljplanens 

illustrationskarta. Förhållanden på platsen bör inte ha ändrats på ett sätt som 

påverkar markens lämplighet för bostäder. 

Det geografiska läget bedöms däremot som mindre lämpligt för komplettering i 

dag. Avståndet till närmsta kollektivtrafikhållplats Hammarvägen är ca 800 

meter, stadsbyggnadskontorets inställning är nu att avståndet inte ska vara större 

än 400 meter. 

I översiktsplanen finns en tydlig inriktning att åstadkomma en blandning av 

bostadsformer vid komplettering. Förslaget innebär två tillkommande villor i ett 

mycket stort villaområde. - Samtidigt finns en inriktning i kommunens budget 

att komplettera på ett sätt så att redan gjorda investeringar i infrastruktur m.m. 

kan utnyttjas effektivt. Kommunens budget för 2020 anger också att fler tomter 

för småhus skall prioriteras. 

Mot bakgrund av att avståndet till kollektivtrafik är stort, att fastigheten ligger 

utanför prioriterade områden i den s.k. mellanstaden och att kompletteringen 

inte bidrar till någon blandning av bostadsformer bedöms inte förslaget vara 

prioriterat enligt byggnadsnämndens uppdrag. Förslaget har en mycket liten 

måluppfyllelse i förhållande till nämndens uppdrag eftersom ett planarbete 

endast genererar två tillkommande bostadshus och inte innebär någon 

komplettering av funktioner eller bostadsformer i området.  

Förslaget bedöms dock som praktiskt genomförbart och måste anses som 

lämpligt i omgivande bebyggelsemönster. Det bedöms kunna ge förutsättning 

för tillkommande byggnader som är lämpliga i stads- och landskapsbilden i 

enlighet med detaljplanens intentioner. Förslaget bedöms ha en mycket ringa 

påverkan på omgivningen. 

Sedan byggnadsnämnden gav ett negativt planbesked för en identisk ansökan på 

fastigheten 2015-10-27, § 445. Kontoret bedömer att förutsättningarna inte har 

ändrats sedan dess. 

5.1 Styrande dokument och tidigare beslut 

Kommunens översiktsplan anger Bebyggelseområde med grön- och 

rekreationsytor. Området ligger inom ”Kustnära områden och skärgården”. Här 

anges bl.a. en restriktiv hållning till kompletteringar, att ny bebyggelse ska 

lokaliseras i anslutning till god kollektivtrafik, samt att vid komplettering ska en 

blandning av bostadsformer eftersträvas.  

Gällande detaljplan 3773, vann laga kraft 1994-02-17. Den medger friliggande 

enbostadshus. Planarbetet påbörjades redan under senare delen av 1980-talet. 

Sökanden begärde i dessa sammanhang att den stora fastigheten Näset 115:17 

(2.715,8 m²) skulle utgöra en enda och odelad fastighet. Detta blev också 

verklighet i och med att fastighetsplan 8314 upprättades 1993 specifikt för 
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fastigheten. Intentionerna inom själva detaljplanearbetet var dock att den stora 

fastigheten skulle delas på tre likvärdiga fastigheter enligt illustrationen. 

Utformningen av fastighetsplanens bestämmelser, som upprättades samtidigt 

som detaljplanen på fastighetsägarens begäran, strider mot detaljplanens 

intentioner, men var då i enlighet med intressentens önskemål. Sökanden hade 

vid den tiden fått uppgift att en senare ändring av tomtindelningen skulle vara 

en mycket enkel åtgärd. 

2015 ansökte fastighetsägarna om planbesked om samma fråga om att 

upphäva/ändra fastighetsplanen. Byggnadsnämnden gav då ett negativt 

planbesked (2015-10-27, § 445). 

5.2 Sociala aspekter  

Förslaget bedöms inte påverka denna aspekt i någon nämnvärd omfattning. 

Bedömningen är att ett plangenomförande inte kommer att innebära någon 

större påverkan på sociala strukturer eller andra aspekter ur social dimension, 

men att det föreslagna inte tillför något som saknas i området i detta hänseende. 

5.2.1 Social komplexitetsnivå 

Planarbete kan hanteras med en social komplexitetsnivå 1.  

5.2.2 Sammanhållen stad 

Detta berörs i väldigt liten utsträckning vid ett planarbete.  

5.2.3 Samspel 

Detta berörs i väldigt liten utsträckning vid ett planarbete. 

5.2.4 Vardagsliv 

Förslaget bidrar inte till någon blandning eller tillskott av funktioner eller nya 

värden i området. 

5.2.5 Identitet 

Detta berörs i väldigt liten utsträckning vid ett planarbete. 

5.2.6 Hälsa och säkerhet 

Det är ett relativt långt avstånd till kollektivtrafik från platsen. Biltrafiken 

bedöms därför öka marginellt i området.  
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5.3 Trafik och parkering, teknisk försörjning 
och mark  
Infrastruktur i form av vägar, el, VA mm finns väl utbyggt i området. Tillfart till 

nya tomtplatser behöver dock studeras vid ett planarbete. 

5.4 Miljö- och hälsoaspekter  
Området ligger nära naturområden som erbjuder förutsättningar för rekreation. 

Platsen är prövad lämplig för bostäder i den gällande detaljplanen avseende 

naturmiljö, kulturmiljö, Luft, dagsljus, vatten, sociala frågor. 

5.4.1 Underlag för undersökning om betydande miljöpåverkan 

Projektet bedöms inte föranleda någon betydande miljöpåverkan.  

5.4.2 Trafikbuller 

Bullersituationen har studerats utifrån tillgänglig bullerkartering. Det bedöms 

finnas förutsättningar att klara gällande riktvärden. 

5.5 Samband och beroenden  
Detta berörs i väldigt liten utsträckning vid ett planarbete. 

5.6 Genomförande  
Ett eventuellt planarbete bedöms kunna genomföras utan svårighet eller stor 

risk att det måste avbrytas. Efter ett genomfört planarbete finns möjlighet att 

bilda två ytterligare byggbara tomter.  

5.6.1 Ekonomi för planarbetet 

Ett planarbete kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kan vid ett positivt 

besked tecknas med intressenten.  
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6 Avstämning med andra 
förvaltningar 
Ärendet har sänts till SDF Västra Göteborg, Göteborg Energi AB, Kretslopp 

och vatten, Trafikkontoret) för eventuellt yttrande. Följande yttranden har 

inkommit: 

6.1 SDF Västra Göteborg 
Förvaltningen har inga synpunkter på ansökan om planbesked. 

6.2 Göteborg Energi AB 
Förvaltningen har inga synpunkter på ansökan om planbesked. 

6.3 Kretslopp och Vatten 
Kretslopp och vatten har ur ett VA-perspektiv ser inte några hinder med 

utvecklingen av planområdet enligt ansökan. Skyfallssituationen bör därför 

utredas under planarbetet. Planen ska sträva efter att minimera 

dagvattenavrinning och fördröjning och rening av dagvattnet ska lösas inom 

fastigheten enligt Kretslopp och vattens och Miljöförvaltningens krav. 

Planområdet är väl försörjt med allmänt VA-ledningsnät i Hängestensvägen och 

Norra Breviksvägen. 

6.4 trafikkontoret 
Trafikkontoret har inga synpunkter på ansökan om planbesked. Ett planarbete 

bör hanteras som projekt enl. GEM i och med att infart/utfart sker på 

trafikområde som förvaltas av trafikkontoret. 

 

 


