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Antagande av detaljplan för bostäder vid Varnhemsgatan 
inom stadsdelen Kviberg 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för bostäder vid Varnhemsgatan inom stadsdelen Kviberg, upprättad den 

13 maj 2020, och reviderad den 20 oktober 2020.  

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus i två våningar 

vid Varnhemsgatan i Kviberg. Byggnaden är tänkt att inrymma upp till åtta lägenheter för 

boende med särskild service, ett så kallat BmSS. Detaljplanen ska säkerställa att 

närliggande trädallé inte påverkas negativt av den planerade bebyggelsen, vilket innebär 

att byggrättens placering anpassats till detta samt att ytan mellan byggrätten och allén 

omfattas av planbestämmelser som reglerar hur marken kan nyttjas. Planområdet utgörs 

av kommunägd mark som i huvudsak arrenderas av en bostadsrättsförening för 

markparkering. Detaljplanen syftar även till att fortsatt möjliggöra markparkering inom 

den södra delen av planområdet. Dessa platser kommer även fortsättningsvis kunna 

arrenderas av bostadsrättsföreningen. De platser som tas bort i och med planens 

genomförande kan bostadsrättsföreningen ersätta på sina tomträtter.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent. 

Fastighetskontoret bedömer att projektet kommer att ge ett ekonomiskt underskott, med 

hänsyn till att planförslaget enbart innehåller kommunal service, vilket inte genererar 

några intäkter för kommunen. Behovet av bostäder med särskild service är stort och 

viktigt för att uppfylla kommunens övriga mål, vilket motiverar ett negativt projektnetto. 

Fastighetsnämnden får utgifter för markförberedande åtgärder såsom fastighetsbildning 

och eventuell marksanering. Fastighetsnämnden får inga utgifter för utbyggnad av allmän 

plats. Fastighetsnämnden får intäkter i form av årliga intäkter till följd av upplåtelse av 

arrendeavtal för parkering samt kommuninternt markupplåtelseavtal. Detaljplanen tas 

fram med standardförfarande vilket fastighetskontoret gör på delegation. 

Fastighetsnämnden har dock fått samma information om planens ekonomiska 

konsekvenser som står i detta TU. 

 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-10-12 

Byggnadsnämnden 2020-10-20 

Diarienummer 0305/17 

 

Handläggare 

Ulrika Lindahl 

Telefon: 031-368 18 87 

E-post: ulrika.lindahl@sbk.goteborg.se  
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Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt utgifter 

för utbyggnad av anslutningspunkt. Kretslopp och vattennämnden får intäkter från 

brukningstaxan samt kostnader för ränta och avskrivningar samt driften av vatten och 

avlopp.  

Lokalnämnden får utgifter för de åtgärder, inom kvartersmark, som krävs för 

exploateringen och verksamheten. Utbyggnad av ny gruppbostad finansieras med medel 

som beviljats av kommunstyrelsen efter investeringsprövning. Lokalnämnden får även 

utgifter för anläggande av gångväg på allmän plats utanför planområdet. Lokalnämnden 

får kostnader för kommunintern markupplåtelse, underhåll av gångväg på allmän plats 

utanför planområdet, ränta och avskrivningar samt ökade driftskostnader för 

gruppboendet. Lokalnämnden får intäkter från uthyrning av anläggningen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Planförslaget innebär ett mindre tillägg av bostäder vid befintlig bebyggelse, på mark 

som till stora delar redan är ianspråktagen för parkering, och bedöms inte innebära 

betydande påverkan på hushållningen med naturresurser. Planen bedöms inte medföra att 

miljökvalitetsnormerna överskrids.  

Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har antagit tolv lokala miljökvalitetsmål som har 

sin utgångspunkt i de nationella miljökvalitetsmålen. Detaljplanen bedöms innebära en 

marginell påverkan på möjligheterna att nå de uppsatta miljömålen då planområdet utgörs 

av ett för staden relativt litet område. Miljömålet Giftfri miljö bedöms påverkas positivt 

genom att en mindre markförorening tas om hand i samband med utbyggnad av planen. 

Miljömålet God bebyggd miljö bedöms påverkas positivt eftersom planområdet är 

lågriskområde för radon. Genomförandet av planförslaget bedöms ge en neutral eller 

ingen påverkan på övriga miljömål. 

Gräsytor samt buskar norr och väster om den parkeringsyta som till stor del utgör 

planområdet påverkas av detaljplanens genomförande. Ytorna tas i anspråk för 

bebyggelse och utemiljö för bostäder. I den senare kommer ny grönska ingå. De gröna 

ytor som tas i anspråk för planen bedöms ha låga naturvärden. 

Risken att den närliggande allén längs Varnhemsgatan skadas av planens genomförande 

bedöms vara omhändertagen genom reglering av byggrättens utbredning samt av hur nära 

allén som uteplatser och dagvattendiken får anläggas. 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka den kulturhistoriskt intressanta 

miljön vid Kvibergs kyrkogård norr om planområdet negativt.  

Den trafikökning som planen innebär bedöms vara mycket begränsad och därmed få 

försumbar påverkan på luftkvaliteten.  

Detaljplanen bedöms inte ge någon ökad föroreningsbelastning i dagvattnet. En rening av 

dagvattnet innebär en förbättring gentemot dagens situation. Detaljplanen bedöms inte 

medföra någon påverkan på vattenförekomster eller påverkan på riksintresset för 

vattenförsörjning. 

Bedömning ur social dimension 

Planförslaget medför att personer med behov av särskild service kan bo i området och ger 

därmed en bättre blandning av bostadsbeståndet. Ett ökat antal bostäder för personer med 
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behov av stöd i sin boendemiljö bidrar till att skapa en mer inkluderande stad. En 

arbetsplats tillkommer i området, vilket bidrar något till att öka blandningen av 

funktioner. Byggnadens placering och verksamhetens bemanning kan bidra till att öka 

känslan av trygghet för personer som rör sig i området kvälls- eller nattetid.   

Närheten till kollektivtrafik gör planområdet tillgängligt även för den som inte har eller 

kan ta sig hit med bil. Området är plant och lämpar sig väl för cykling, även om det 

saknas cykelvägar hela vägen fram till planområdet. Biltrafiken på Lars Kaggsgatan och 

parkeringsplatsen i planområdet kan utgöra en barriär för barns rörelsefrihet i området. 

Eftersom flertalet parkeringsplatser inom planområdet kan vara kvar även om 

planförslaget genomförs kommer den barriäreffekt som trafiken till planområdet ger 

upphov till att kvarstå. Färre bilar kommer dock behöva ta sig hela vägen in på Lars 

Kaggsgatan. Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har 

bedömts och beaktats vid framtagande av planförslaget som en del i den inventering och 

konsekvensbeskrivning kring sociala aspekter som har gjorts. 

Sammanfattningsvis bedöms platsen vara väl lämpad för ett BmSS och ha goda 

förutsättningar för ett fungerande vardagsliv både för de tillkommande bostäderna och 

verksamheten samt fortsatt för andra som bor och rör sig i området. Ljud- och luftmiljön 

är god och det finns en närhet till kollektivtrafik och målpunkter av olika slag.  

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser, samt illustrationsritning och grundkarta. 

2. Planbeskrivning 

Övriga handlingar 

3. Granskningsutlåtande 

4. Samrådsredogörelse 

5. Fastighetsförteckning 

6. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 
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Ärendet  

Anta detaljplan för bostäder vid Varnhemsgatan inom stadsdelen Kviberg, upprättad den 

13 maj 2020, och reviderad den 20 oktober 2020.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet på cirka 0,25 hektar utgörs av kommunägd mark och är beläget i Kviberg, 

norr om Lars Kaggsgatan och öster om Varnhemsgatan. Norr om planområdet ligger 

Kvibergs kyrkogård. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett 

flerbostadshus i två våningar. Byggnaden ska kunna inrymma åtta lägenheter för boende 

med särskild service.  

De viktigaste stadsbyggnadsidéerna i förslaget är att den tillkommande bebyggelsen ska 

inordna sig i den omgivande miljön, med hänsyn till såväl befintliga byggnader som 

parkmiljöer. Detta görs genom placering av byggrätten på ett respektavstånd till Kvibergs 

kyrkogård samt till den rumsbildande allén vid Varnhemsgatan, men även genom 

bestämmelse om att huset ska ha gavlar med sadeltak mot Lars Kaggsgatan, för att 

fortsätta på den sekvens av liknande gavlar som kantar gatan.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Gällande detaljplaner akt 2-3106, akt 2-2485 och akt 2-3187 anger biluppställning, 

Allmän plats: park, respektive Allmän plats: park, plantering o. dyl. Genomförandetiden 

för dessa planer har gått ut.  

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

Bakgrund/bakgrund och förändringar efter samråd/bakgrund och 

förändringar efter granskning 

Byggnadsnämnden beslutade 2017-10-24 om planbesked, uppdrag, samråd och 

granskning av detaljplan för bostäder med särskild service vid Varnhemsgatan i Kviberg. 

Planen har sedan dess bytt namn till detaljplan för bostäder vid Varnhemsgatan i Kviberg, 

då användningsbestämmelsen Bostäder tillåter även andra boendeformer än den tänkta.  

Granskning har hållits under tiden 2020-05-13 – 2020-06-03. Förslaget till detaljplan har 

under granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit utställt på 

Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram.  

Efter granskningen har följande mindre ändringar gjorts i detaljplanen: 

- Bestämmelsen a1, som innebär att startbesked inte får ges för ändrad 

markanvändning förrän markens lämplighet för bebyggande har säkerställts 

genom sanering av förorenad mark, har tagits bort från plankartan i södra delen 

av planområdet. I den markmiljötekniska undersökning som genomfördes inför 

samrådet hittades en markförorening som föranledde bestämmelsen a1 i en 

provpunkt i den norra delen av planområdet, där byggrätten finns. I den södra 

delen hittades inga föroreningar och här finns inte heller någon byggrätt, utan 

tanken är att marken som idag ska användas för parkering och för tillfartsväg till 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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det nya bostadshuset. På grund av detta bedöms det inte som nödvändigt att ha 

kvar bestämmelsen a1 i denna del av planområdet. Bestämmelsen a1 står kvar i 

norra delen av planområdet.  

- Planbeskrivningen har kompletterats med information om att riksintresse för 

vattenförsörjning inte bedöms påverkas av detaljplanens genomförande.  

- Information om att all schaktning inom rotzonen för träden i allén längs 

Varnhemsgatan kräver närvaro av certifierad arborist har förtydligats i 

planbeskrivningen. 

- Planbeskrivningen har uppdaterats angående det beviljade bygglov som finns för 

parkeringsplatser på närliggande bostadsrättsförenings tomträtter. Information om 

detta har även uppdaterats i mobilitets- och parkeringsutredningen.  

Utöver detta har endast förändringar av redaktionell karaktär gjorts sedan granskningen. 

Ärendets handläggning 

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

karaktären att den ska hanteras med standard planförfarande och antas av 

byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2017-10-24 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan, att genomföra samråd om 

detaljplanen, att låta granska detaljplanen. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

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

detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 

redogörelse för vad som talar för och emot betydande miljöpåverkan finns i 

planbeskrivningen sid 33. Detaljplanen ska inte miljöbedömas.  

Planen bedöms inte generera något behov av skolplatser eller förskoleplatser.  

Två intressen som ställs mot varandra i denna detaljplan är intresset att kunna bygga ett 

boende med särskild service och intresset att behålla planområdet som obebyggt och 

tillgängligt för parkering. Att tillskapa bostäder med särskild service är av stort allmänt 

intresse och ett viktigt mål för staden. Stadens önskan är att denna typ av bebyggelse ska 

integreras i befintlig bebyggelsestruktur. I planarbetet har planområdet och regleringen av 

det anpassats för att det ska vara möjligt att även i framtiden ha parkering på den del av 

planområdet som inte nyttjas av boendet med särskild service. Den bostadsrättsförening 

som idag arrenderar ytan kan ersätta de parkeringsplatser som ligger i den del av 

planområdet där BmSS:et föreslås på sina egna tomträtter. Sammantaget innebär detta att 

stadsbyggnadskontoret bedömer att skälig hänsyn tagits till bostadsrättsföreningens 

parkeringsbehov, i relation till det allmänna intresset att utveckla kommunens 

bostadsbestånd. Möjligheten att kunna bygga ett BmSS bedöms väga tyngre än att bevara 

det antal parkeringsplatser som finns på platsen idag.  

Ett intresse som detaljplanen potentiellt skulle kunna inverka på är träden i den 

biotopskyddade allén längs Varnhemsgatan, strax utanför planområdet. Genom reglering 

av byggrättens utbredning samt hur nära allén som uteplatser och dagvattendiken får 

anläggas bedöms dock den risken vara omhändertagen. Byggrättens utbredning har också 

reglerats med kulturmiljön på Kvibergs kyrkogård i åtanke. 
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De synpunkter som inkommit under granskningstiden berör i huvudsak ianspråktagandet 

av en yta som i dagsläget används för parkering, samt oro för negativ påverkan på 

boendemiljön i närheten och störningar under byggtiden. Från samrådet finns kvarstående 

erinringar avseende samma ämnen.  

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av 

planförslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter 

granskning: 

- Den administrativa bestämmelsen a1, som innebär att startbesked inte får ges för 

ändrad markanvändning förrän markens lämplighet för bebyggande har 

säkerställts genom sanering av förorenad mark, har tagits bort från den södra 

delen av planområdet, där inga föroreningar hittades i den översiktliga 

markmiljöundersökning som genomfördes inför samrådet och där ingen byggrätt 

finns.  

- Planbeskrivningen har kompletterats med information om att riksintresse för 

vattenförsörjning inte bedöms påverkas av detaljplanens genomförande.  

- Information om att all schaktning inom rotzonen för träden i allén längs 

Varnhemsgatan kräver närvaro av certifierad arborist har förtydligats i 

planbeskrivningen. 

- Planbeskrivningen har uppdaterats angående det beviljade bygglov som finns för 

parkeringsplatser på närliggande bostadsrättsförenings tomträtter. Information om 

detta har även uppdaterats i mobilitets- och parkeringsutredningen.  

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


