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2019-04-16 

Diarienummer:  0660/18 

Fredrik Söderberg 

Telefon: 031-368 15 91  

E-post: fornamn.efternamn@sbk.gote-

borg.se 

    

Förprövningsrapport gällande planbesked för bostäder vid Poesi-
gatan (Backa 7:19 m.fl.) inom stadsdelen Backa 

Ärendet 

Inkom:  2018-09-27 

Kompletta handlingar:  2018-09-27 

SDN:  Norra Hisingen 

Fastighet:  Backa 7:19 och 7:20 

Sökande:  Fastighetsägare 

  

 

Ärendet gäller en begäran om planbesked för fem befintliga flerbostadshus som inte 

är planenliga. Husen är 9 våningar och har varit så sedan de byggdes, detaljplanen 

medger dock endast 8 våningar. Fastighetsägaren har för avsikt att bygga något större 

balkonger och tilläggsisolera byggnaderna, vilket inte är möjligt på grund av planstri-

digheten. Gällande detaljplan överensstämmer inte med verkligheten och beslut om 

positivt planbesked föreslås.  

Beskrivning av ärendet 

Sammanfattning av begäran 

Området ligger i Brunnsbo. Begäran innebär att ändra gällande detaljplan så att den 

överensstämmer med befintlig bebyggelse. 

Balkongerna uppges vara i stort behov av renovering. Fastighetsägaren vill moderni-

sera husen så de blir mer attraktiva för bostadsmarknaden i Göteborg. De vill revi-

dera gällande detaljplan som är för 8 våningshus, till 9 våningshus. Syftet är att nuva-

rande situation skall återspeglas i en ny detaljplan.  

Begäran gäller även att justera så att byggnaderna ligger inom byggrätt samt att 

denna utökas något för att större inglasade balkonger ska kunna utföras. 

Styrande dokument 

Kommunens översiktsplan anger Bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor.  

Gällande detaljplan består av en stadsplan akt 1480K-II-2963 och en tomtindelning 

akt 1480K-III-5371. Stadsplanen anger bostadsändamål, högst 8 bostadsvåningar och 

25,5 meter byggnadshöjd. Genomförandetiden har gått ut. 
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Utsnitt av plankarta 

Bakgrund 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 

2017-11-30 att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av balkonger på flerbo-

stadshus. 

Motiv är att befintlig byggnad avviker från gällande detaljplan. Avvikelsen in-
nebär att befintliga byggnader är uppförda i 9 våningar där endast 8 våningar 
är tillåtet. Åtgärden i ansökan avviker från gällande detaljplan på så sätt att 
34 kvm av byggnaderna är placerade på mark som inte får bebyggas enligt 
detaljplan. Utökade och inglasade balkonger placeras helt på mark som inte 
får bebyggas. Nämnden bedömer att avvikelsen inte är liten och inte förenlig 
med planens syfte. Avvikelsen kan därför inte tillåtas enligt 9 kap. 31 b § 
punkten 1 PBL. 
 

Ärendet har överklagats till länsstyrelsen och därefter till Mark- och miljödomstolen. 

Mark- och miljödomstolen avslog 2018-07-03 överklagandet.  

Bedömning av begäran 

Förslaget stämmer med översiktsplanen och Strategi för utbyggnadsplanering, och 

bedöms vara i linje med Trafikstrategin och Grönstrategin.  

Befintlig bebyggelse har av byggnadsnämnden, länsstyrelsen och mark- och miljö-

domstolen bedömts strida mot gällande detaljplan med avseende på tillåtet vånings-

antal. Detaljplanen medger 8 bostadsvåningar. Byggnaderna är uppförda i 9 vå-

ningar, varav 8 är inredda med bostäder. 
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Med den tolkning av begreppet bostadsvåning som gjorts så gäller att i stort sett all 

befintlig bebyggelse inom stadsplan akt 1480K-II-2963 strider mot bestämmelser om 

våningsantal.  

Att ändra gällande plan så att befintlig bebyggelse är planenlig skapar en viss flexibi-

litet med t.ex. bättre förutsättningar för upprustning, vilket är viktigt för områdets 

trivsel och identitet etc.  

Ett planarbete bör därför omfatta alla planstridigheter med avseende på våningsantal 

inom stadsplan akt 1480K-II-2963. 

Förslaget bedöms inte ge någon negativ inverkan på den sociala miljön och social 

komplexitetsnivå i ett planarbete bör vara 1. 

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 

För fastigheten Backa 866:578 finns ett positivt planbesked för en lokal i ett garage, 

dnr 0385/12. Detaljplanen (stadsplan akt 1480K-II-2963) anger användningen Dp – 

parkeringsändamål. Lokalen inrymmer ett kontor för boendeservice. Avsikten var 

först att starta planarbetet 2015, men p.g.a. mer översiktligt planarbete som kunnat 

påverka ärendet så har kontoret väntat med att starta detaljplanen. Med anledning av 

att det tidsbegränsade lovet inte kan förlängas mer än till september 2020 så har kon-

toret har meddelat sökanden att planarbetet bör starta 2018–2019. Det har diskuterats 

om ärendet ska hanteras inom nu aktuellt planarbete, men slutsatsen är att olämpliga 

låsningar kan skapas som försvårar en utveckling kring den planerade tågstationen 

vid Brunnsbo. 

 

 

Ärendepresentation för planbesked för en lokal i ett garage 

 

För fastigheterna Backa 7:12 m.fl. finns ett negativt planbesked, dnr 0241/18. Begä-

ran om planbesked gällde att upphäva berörda fastighetsindelningsbestämmelser, för 

att kunna ansöka om fastighetsbildning i syfte att området ska utgöra en enda fastig-

het. Kontoret bedömde att fastighetsindelningsbestämmelserna har ett visst allmänt 

intresse, och att gällande detaljplan är tillräckligt väl avvägd. 
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Detaljplanarbete 

Planarbetet bör kunna utföras som en ändring av gällande detaljplan. Utgångspunk-

ten är att endast ändra tillåtet våningsantal från 8 till 9 våningar, samt att ändra bety-

delsen av område betecknat med prickar/mark som inte får bebyggas, så att bal-

konger tillåts. 

Inom planarbetet behöver en inventering göras för att säkerställa att ytterligare oöns-

kade planstridigheter inte finns inom planområdet. Det bör också tas ställning till om 

fastighetsreglerande bestämmelser (tomtindelning) ska tas bort. 

I planarbetet är det även lämpligt att undersöka behovet av förskola och möjligheten 

att utöka befintlig byggrätt för förskola (Nr – lekstugeändamål) till två plan. 

 

 

Förslag till ungefärligt planområde med blå gräns där samtliga byggrätter föreslås 

ges ökat tillåtet våningsantal från 8 till 9 våningar. Nu aktuellt planbesked inom röd 

gräns, förskola som ev. kan ges högre tillåten byggnadshöjd inom grön gräns. 

Genomförande 

Mot bakgrund av att planarbetet framför allt handlar om att ändra gällande plan till 

att överensstämma med befintlig bebyggelse så kan planarbetet bedrivas med stan-

dardförfarande. Planarbetet bedöms bli litet. 

Ekonomi för planarbetet 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. 


