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Antagande av ändring av detaljplan för del av 
stadsdelen Kyrkbyn (ändringar inom slätten 
norr om Bräckevägen) 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta ändring av detaljplan för del av stadsdelen Kyrkbyn (ändringar inom slätten norr om 

Bräckevägen), upprättad den 2019-03-26 och  reviderad 2020-02-07. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret arbetar med detaljplan för bostäder och förskola vid Grönebacken 

inom stadsdelen Kyrkbyn i Göteborg. Del av planområdet berörs av tomtindelning som 

föreslås upphävas med ändring av gällande plan 1480K-II-27-11, del av stadsdelen 

Kyrkbyn i Göteborg (ändringar inom slätten norr om Bräckevägen). Upphävandet syftar 

till att förhindra att befintliga fastigheter blir planstridiga. 

Planförslaget upprättas med förenklat förfarande vilket kan tillämpas för upphävande av 

fastighetsindelningsbestämmelser. Processen innebär att detaljplanen kan antas efter 

samråd, så vida inte förslaget ändras väsentligt. 

Förslaget har varit utsänt för samråd 17 april 2019 – 22 maj 2019. Lantmäteriet har yttrat 

sig i ärendet och har synpunkter på planbeskrivningen som finns redovisad på plankartan. 

Dessa synpunkter kan i sin helhet beaktas. I övrigt har inga synpunkter inkommit. 

Länsstyrelsen godkänner föreslagen ändring. 

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

Inga kostnader bedöms tillkomma för Göteborgs stad till följd av planens genomförande. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kontoret har inte funnit några särskilda accepter utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Kontoret har inte funnit några särskilda accepter utifrån denna dimension. 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser, inkl grundkarta och Planbeskrivning  

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat  2020-01-17 

Byggnadsnämnden  2020-02-07 

Diarienummer 0238/19 

 

Handläggare 

Åsa Åkesson 

Telefon: 031-368 19 52 

E-post:  asa.akesson@sbk.goteborg.se 
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Samrådsredogörelse Övriga handlingar 

2. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

3. Samrådsredogörelse 
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Ärendet  
Antagande av Ändring av detaljplan i syfte att ta bort fastighetsindelningsbestämmelser 

föreslås. Ändringen omfattar del av detaljplan 1480K-ll-2711 som vann laga kraft 1950-

05-23. Ändringen upprättas med förenklat förfarande. De synpunkter som framförts under 

samrådet har beaktats. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Syftet med ändringen är att upphäva fastighetsindelningsbestämmelserna 

(tomtindelningar) inom fastigheterna Kyrkbyn 90:2 (1480K-lll-4181) och Kyrkbyn 35:3 

(1480K-l ll-4200).  

Med föreslagen detaljplan för Bostäder och förskola vid Grönebacken inom stadsdelen 

Kyrkbyn i Göteborg föreslås delar av berörda fastigheter övergå till allmän plats gata. 

Gällande tomtindelningar behöver därför upphävas för de båda fastigheterna så att 

befintlig bebyggelse inte riskerar att bli planstridig.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Genomförandetiden för gällande detaljplan akt 2- 2711 har gått ut. 

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

Bakgrund och förändringar efter samråd 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-03-26 att genomföra samråd om detaljplan för 

Förskola och bostäder vid Grönebacken inom Kyrkbyn. Samrådstiden var 17 april 2019 – 

22 maj 2019. Förslaget till detaljplan har under samrådstiden funnits tillgängligt på 

kommunens webbplats samt varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20. 

Ett samråds- och informationsmöte anordnades måndagen den 29 april kl. 17.30-19 på 

Kyrkbyns bibliotek, Kyrkbytorget 4. 

Synpunkter från samrådet och kontorets kommentarer och förslag med anledning av dessa 

har sammanställts i en samrådsredogörelse upprättad 2020-01-17. Planförslaget har 

bearbetats utifrån synpunkter som framkom.  

Planbeskrivningen revideras i enlighet med Lantmäteriets redaktionella synpunkter.  

- Rubrik ”Administrativa bestämmelser” har lagts till på plankartan 

- Text under tillägg till planbeskrivning har tagits bort och ändrats.  

Ändringarna bedöms inte som väsentliga. Granskning krävs ej vid förenklat förfarande 

för att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser. 

Ärendets handläggning 

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

karaktären att den ska hanteras med förenklat förfarande och antas av Byggnadsnämnden. 

Förenklat förande kan bland annat tillämpas för upphävande 

fastighetsindelningsbestämmelser. 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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2019-03-26           att genomföra samråd om Detaljplan för bostäder och förskola vid 

Grönebacken inom stadsdelen Kyrkbyn i Göteborg samt Ändring av 

detaljplan för del av stadsdelen Kyrkbyn i Göteborg (ändringar inom 

slätten norr om Bräckevägen) 

2013-10-29 att godkänna produktionsplanför år 2014 där detaljplanen ingår som 

ärende Centrala Kyrkby, bostäder dp. 

2007-02-20 Program för kompletteringsbebyggelse i centrala Kyrkbyn. 

Miljöpåverkan 

Detaljplanen berör enbart upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser och antas inte 

innebära betydande miljöpåverkan. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
De synpunkter som inkommit under samrådstiden kommer från lantmäteriet och berör 

främst beskrivningen av förslaget. Synpunkterna har beaktats i sin helhet.  

Mindre justeringar har gjorts på plankartan. En ny rubrik ”administrativa bestämmelser 

har införts på plankartan och justeringar har gjorts i planbeskrivningen på kartan. 

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

antas med föreslagna förtydliganden. 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


