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Upphävande av områdesbestämmelser för 
fritidshus i Nolvik / Högen inom stadsdelen 
Björlanda  
Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

Upphäva områdesbestämmelser för fritidshus i Nolvik / Högen inom stadsdelen 
Björlanda i Göteborg.  

Sammanfattning 

Kommunen upphäver områdesbestämmelserna i akt II-3766. Bestämmelserna vann laga 
kraft 1990 och har som syfte att reglera områdets bebyggelsekaraktär av ett 
fritidshusområde, detta görs genom begränsningar av byggnadsarea och byggnadshöjd. 
 
Dessa bestämmelser bedöms inte av kommunen längre vara relevanta heller för den 
sydöstra delen av området. Syftet med upphävandet är att bygglovsansökningar inte ska 
begränsas av de bestämmelser som ges av områdesbestämmelserna. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bilagor 
1. Upphävande av områdesbestämmelser för fritidshus i Nolvik / Högen inom 

stadsdelen Björlanda i Göteborg (Aktnummer: 2-5616)  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-11-15 
Byggnadsnämnden 2022-12-13 
Diarienummer 0448/22 
 

Handläggare 
Robert Garpetun 
Telefon: 031-368 16 25  
E-post: robert.garpetun@sbk.goteborg.se 
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Ärendet  
Nämnden upphäver områdesbestämmelserna i akt II-3766. Detta innebär inte en utökad 
byggrätt för de boende i området. Bygglovsansökningar kommer fortsatt att prövas 
utifrån tillämpliga paragrafer för byggnadsverk utanför planlagt område. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrunden är ett positivt planbesked från 2020-08-25 som sökts av fastighetsägaren till 
Nolvik 1:37.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Beslutet överensstämmer med kommunens översiktsplan och antas inte medföra någon 
betydande miljöpåverkan. 

 

 

Henrik Kant  

 

Stadsbyggnadsdirektör  

 

Martin Storm  

 

Chef Planavdelningen   
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