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Antagande av ändring av detaljplanerna II-3404, 
II-3420 och II-3635, del av kv. 309 Hjärtholmen, 

inom stadsdelen Askim  
 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för ändring av detaljplanerna II-3404, II-3420 och II-3635, del av  

kv. 309 Hjärtholmen, inom stadsdelen Askim, upprättad den 25 februari 2020 och 

reviderad den 26 maj 2020.  

Sammanfattning 
Syftet med ändringen av detaljplanerna är att upphäva planbestämmelse om 

fastighetsindelning för fastigheten Skintebo 10:45 samt kvarvarande del inom fastigheten 

Skintebo 10:1 i kvarteret 309 Hjärtholmen för att möjliggöra ett genomförande i enlighet 

med detaljplan II-3635.  

Planområdet ligger i Billdal nordost om Skinteboskolan. 

Planområdet berör tre detaljplaner: II-3404, II-3420 och II-3635. Detaljplanen II-3635 vann 

laga kraft 1985 och medger dels allmän plats dels tre byggrätter för bostadsändamål och det 

illustrerades som möjligt att stycka av till enskilda fastigheter. Dock upphävdes inte den 

fastighetsindelning (III-7363) som vann laga kraft år 1978. 

Fastighetsindelningsbestämmelsen, och därmed fastigheterna, stämmer inte överens med 

kvartersmarken i gällande detaljplan. Fastighetsindelningen hindrar att allmän plats styckas 

av enligt gällande detaljplan och innebär att bygglov inte kan ges där fastigheten inte 

överensstämmer med detaljplanen. Därutöver kan kvartersmarken inte styckas av som 

illustrerat. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planen finansieras med kommunbidrag.  

Planändringens upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser medför inte några 

kommunala kostnader. Eventuella kostnader för inlösen av allmän platsmark är en följd av 

gällande plan och inte av planändringen. 

Då ändringen innebär en rättelse av tidigare planering har de ekonomiska aspekterna inte 

utretts ytterligare.  

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-04-30 

Byggnadsnämnden 2020-05-26 

Diarienummer 0137/18 

 

Handläggare 

Agneta Runevad 

Telefon: 031-368 15 80 

E-post: agneta.runevad@sbk.goteborg.se 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 2 (5) 

   

   

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Bedömning ur social dimension 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser och planbeskrivning. 

Övriga handlingar 

2. Samrådsredogörelse  

3. Fastighetsförteckning  

4. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut. 
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Ärendet  
Ärendet gäller beslut om antagande av ändring av tre detaljplaner för att upphäva 

fastighetsbestämmelsen III-7363 inom området. Underliggande detaljplaner fortsätter gälla 

jämsides med ändringen. 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med ändringen av detaljplanerna är att upphäva planbestämmelse om 

fastighetsindelning för fastigheten Skintebo 10:45 samt kvarvarande del inom fastigheten 

Skintebo 10:1 i kvarteret 309 Hjärtholmen för att möjliggöra ett genomförande i enlighet 

med detaljplan II-3635.  

Planområdet ligger i Billdal nordost om Skinteboskolan. 

Planområdet berör tre detaljplaner: II-3404, II-3420 och II-3635. Detaljplanen II-3635 vann 

laga kraft 1985 och medger dels allmän plats dels tre byggrätter för bostadsändamål och det 

illustrerades som möjligt att stycka av till enskilda fastigheter. Dock upphävdes inte den 

fastighetsindelning (III-7363) som vann laga kraft år 1978. 

Fastighetsindelningsbestämmelsen, och därmed fastigheterna, stämmer inte överens med 

kvartersmarken i gällande detaljplan. Fastighetsindelningen hindrar att allmän plats styckas 

av enligt gällande detaljplan och innebär att bygglov inte kan ges där fastigheten inte 

överensstämmer med detaljplanen. Därutöver kan kvartersmarken inte styckas av som 

illustrerat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljplaner som berörs i ärendet. 
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Förslaget överensstämmer inte med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Genomförandetiden för gällande planer har gått ut. 

Ändringen av detaljplanerna har hanterats med förenklat förfarande. Detaljplanen har varit 

ute på samråd två gånger på grund av behov av förtydliganden och att planområdet utökades 

något efter första samrådet. 

Handlingarna går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

 

Bakgrund och förändringar efter samråd 

Byggnadsnämnden beslutade 2018-06-21 om positivt planbesked med start 2019. Samtidigt 

beslöt nämnden att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för upphävande av 

tomtindelning vid Resliden (Skintebo 10:45) inom stadsdelen Askim med förenklat 

förfarande, liksom att genomföra samråd, § 356. 

Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd för 

detaljplaneförslaget med förenklat planförfarande under tiden 20 november 2019 – 

 10 december 2019 samt, på grund av behov av förtydliganden och att planområdet utökades, 

även 26 februari 2020 – 18 mars 2020.  

En samrådsredogörelse finns över inkomna yttranden. Planförslaget har bearbetats utifrån 

synpunkter som framkom vid samråden. 

Ändringar i handlingarna efter det andra samrådet är av redaktionell art och rör 

förtydliganden i texten och i namnet kring berörda detaljplaner samt förtydliganden i texten 

kring att fastighetsregleringar prövas och avgörs av lantmäteriet samt att planändringen inte 

medför några kostnader för kommunen.  

Ärendets handläggning 

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

karaktären att den ska hanteras med förenklat standardplanförfarande och antas av 

byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2018-06-21 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan och att genomföra samråd 

om detaljplanen. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret finner att detaljplaneändringens genomförande inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan.  

Kontoret har bedömt att barnperspektivet inte påverkas av planändringen. Då det handlar om 

en rättning av tidigare planarbete bedömer kontoret att inga grannar eller andra intressen 

påverkas av ändringen som inte framkommit vid framtagande av gällande plan. Planarbetet 

syftar till att gällande plan ska kunna genomföras. 

Synpunkterna, som inkommit under samråden gäller lantmäterifrågor samt svårighet att 

förstå handlingarna. Kontoret har anpassat handlingarna samt varit i kontakt med alla som 

meddelat osäkerhet kring ändringens betydelse. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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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 

 


