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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2017-10-24 

 

Planbesked, uppdrag, samråd, granskning för detaljplan för bostäder med 
särskild service vid Varnhemsgatan inom stadsdelen Kviberg  

§ 524, dnr 0305/17 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för bostäder 
med särskild service vid Varnhemsgatan inom stadsdelen Kviberg preliminärt 
införs i startplanen för år 2018 
 
att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för Bostäder med särskild service 
vid Varnhemsgatan inom stadsdelen Kviberg med standardförfarande 
 
att genomföra samråd om detaljplan för bostäder med särskild service vid 
Varnhemsgatan inom stadsdelen Kviberg 
 
att låta granska detaljplan för Bostäder med särskild service vid Varnhemsgatan 
inom stadsdelen Kviberg. 
 
(S) (MP) (V) ingav en skrivelse: 
 
”Yttrande bilaga 16 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
 



!

Yttrande S, MP, V 
Byggnadsnämnden 

2017-10-24 
Dnr 0305/17 

 

Yttrande angående Varnhemsgatan 

Vi är glada att se att arbetet med fler boenden med särskild service går framåt. Denna 

byggnad blir låg och fristående. Det vore dock bra om placeringen inte begränsar trolig 

framtida förtätning mer än nödvändigt.  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Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2017-09-26 
BN 2017-10-24 
Diarienummer 0305/17 

Planavdelningen 
Fredrik Söderberg 
Telefon 031-368 15 91 
E-post: fredrik.soderberg@sbk.goteborg.se 

Planbesked, uppdrag, samråd och granskning gällande detaljplan för bostäder 
med särskild service vid Varnhemsgatan inom stadsdelen Kviberg 
 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden föreslås besluta:  

att  meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för 
bostäder med särskild service vid Varnhemsgatan inom stadsdelen 
Kviberg  preliminärt införs i startplanen för år 2018. 

att  uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för Bostäder med särskild 
service vid Varnhemsgatan inom stadsdelen Kviberg med standard-
förfarande. 

att  genomföra samråd om detaljplan för bostäder med särskild service 
vid Varnhemsgatan inom stadsdelen Kviberg. 

att  låta granska detaljplan för Bostäder med särskild service vid Varn-
hemsgatan inom stadsdelen Kviberg 

Sammanfattning 
Förslaget innebär en byggnad i 2-3 plan, med 8-12 bostäder med särskild service. Loka-
liseringen är helt i linje med Översiktsplan och Strategi för utbyggnadsplanering. Hän-
syn till trädallé, kyrkogård och stadsbild motiverar en begränsning av området som ian-
språktas för parkering och byggnation, vilket sökanden accepterar. Med den föränd-
ringen bedöms förslaget lämpligt att pröva i detaljplan 

Stadsbyggnadskontoret 
 
 
Agneta Hammer   Elin Johansson 
Stadsbyggnadsdirektör   Planchef  

Bilagor 

01. Förprövning 



 

Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 2(2) 

Ärendet 
Området ligger söder om Kvibergs kyrkogård, öster om Gamlestadsvallen. Uppdraget 
innebär att upprätta en detaljplan för att möjliggöra en byggnad i 2-3 våningar med 8-12 
bostäder med särskild service (BmSS). 
Området är i dagsläget i huvudsak ianspråktaget för parkering, men även allmän plats 
park berörs. 
Kommunens översiktsplan anger Bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. 
Tre gällande detaljplaner berörs, de anger Dp – Biluppställning, Allmän plats: park, 
plantering o. dyl. respektive kvartersmark som inte får bebyggas. Genomförandetiden 
har gått ut. 
Uppdraget bör kunna klassas som ett litet planarbete.   

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Hänsyn till trädallé, kyrkogård och stadsbild motiverar en begränsning av området som 
ianspråktas för parkering och byggnation.  
Allén har biotopskydd och är mycket värdefull, det behövs ett skyddsavstånd om minst 
tio meter till trädstam. Placeringen av förslagen byggnad ligger långt norrut i förhål-
lande till befintlig bebyggelse. Byggnaden kan komma att upplevas som okänsligt pla-
cerad. Byggnaden bör flyttas söderut, gärna till att linjera med husraden i öster, men an-
nars minst cirka fem meter mot söder vilket motsvarar cirka 14 meter från kyrkogårdens 
staket. Byggnaden bör även placeras så långt österut som bedöms lämpligt, för att allén 
och entrén till kyrkogården ska behålla sin värdighet. 
Fastighetskontoret har meddelat stadsbyggnadskontoret att vi kan gå vidare med föresla-
gen begränsning. Med den förändringen bedömer kontoret platsen lämplig att pröva för 
ett BmSS. 
Att begränsa området innebär att antalet parkeringsplatser minskar. En översiktlig be-
räkning har gjorts och parkeringsfrågan bedöms hanterbar, frågan behöver emellertid 
studeras vidare. En annan fråga att utreda och hantera är risk för översvämning av både 
planområdet och vägarna dit. 
Förslaget bedöms lämpligt att pröva i detaljplan, förutsatt att området begränsas. 

Ekonomi för planarbetet 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas med in-
tressent. 

Prioriteringsgrund 

Lokaliseringen är helt i linje med Översiktsplan och Strategi för utbyggnadsplanering. 
Genomförbarhet bedöms god. Bristen på BmSS i egen byggnad är stor. Sammantaget 
bedöms detaljplanen innebära hög måluppfyllelse och en hög prioritet är motiverad. 
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