
 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 1 (3) 

  

   

Antagande av ändring av detaljplan för 
bostäder i Björsared (del av Stenbrottsvägen) 

inom stadsdelen Olofstorp 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

 

Anta ändring av detaljplan II-3991 för bostäder i Björsared (del av Stenbrottsvägen) inom 

stadsdelen Olofstorp, upprättad den 6 november 2019 och reviderad den 17 mars 2020.  

 

Sammanfattning 
Syftet med planändringen är att omvandla del av nuvarande gång- och cykelvägar till gata 

för att säkerställa tillfartsvägen för bostadsfastigheter inom planområdet och att de 

befintliga byggnaderna ska bli planenliga. Samtliga remissinstanser tillstyrker förslaget. 

Inga synpunkter har inkommit från berörda sakägare.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ändringen av detaljplanen innebär inga investeringskostnader för Göteborg stad. Genom 

att ändringen av detaljplanen antas så undviker stadsbyggnadskontoret eventuella anspråk 

på skadestånd för de två bygglov som har getts för nybyggnad av enbostadshus där in- 

och utfart har medgetts över gång- och cykelväg.  

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. Tillägg till plankarta med bestämmelser och tillägg till planbeskrivning  

Övriga handlingar 

2. Granskningsutlåtande  

3. Fastighetsförteckning  

4. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-02-21 

Byggnadsnämnden 2020-03-17 

Diarienummer 0509/18 

 

Handläggare 

Emily Eidevåg 

Telefon: 031-368 16 53 

E-post: emily.eidevag@sbk.goteborg.se>  
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Ärendet  
Byggnadsnämnden ska besluta om att anta ändring av del av detaljplan II-3991 bör 

bostäder i Björsared (del av Stenbrottsvägen) inom stadsdelen Olofstorp i Göteborg.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Stadsbyggnadskontoret har givit bygglov för två enbostadshus som har utfart mot gång- 

och cykelvägen då höjdförhållanden på platsen försvårade utfart mot omgivande gator. 

Att medge bygglov med in- och utfart över område som i gällande detaljplan är gång- och 

cykelväg strider dock mot gällande detaljplan. Bygglov har även getts för ett dubbel-

garage över fastighetsgräns då båda fastighetsägare var överens om detta. Detaljplanen 

behöver ändras då den inte längre stämmer överens med verkligheten och dagens 

situation kan leda till brister i trafiksäkerheten. 

Planområdet ligger vid Stenbrottsvägen och Björsareds genväg. Syftet med planändringen 

är att omvandla del av nuvarande gång- och cykelvägar till gata för att säkerställa 

tillfartsvägen för bostadsfastigheter inom planområdet och att de befintliga byggnaderna 

ska bli planenliga.   

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Gällande detaljplan akt II-3991 anger bostäder.  Genomförandetiden 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 

Granskning har hållits under tiden 2019-11-06 – 2019-11-20. Förslaget till detaljplan har 

under granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit utställt på 

Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram. I utlåtandet redovisas även synpunkter från 

samrådet.  

Efter granskningen har följande mindre ändringar gjorts i detaljplanen.  

- Av misstag har linjen för planområdets gräns ändrats mellan samråd och 

granskning, vilket Lantmäteriet har påtalat. Gränsen för planområdet har 

korrigerats så att den får samma placering som i samrådet. Då korrigeringen inte 

innebär någon förändring av sakägarkretsen har bedömningen gjorts att någon ny 

granskning inte behöver ske. Redaktionella förändringar av texterna i 

planbeskrivningen har skett. 

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:  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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2019-02-05 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2019-02-05 att genomföra samråd om detaljplanen 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Samtliga remissinstanser tillstyrker förslaget till ändring av detaljplan. Inga synpunkter 

har inkommit från berörda sakägare. En fråga från en sakägare har inkommit under 

samrådsskedet, denna har besvarats i granskningsutlåtandet.  

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

detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ändringen 

av detaljplanen ska inte miljö bedömas.  

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen. 

Grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen har remitterats under samråds och 

granskning. De har tillstyrkt förslaget till ändring av detaljplan.  

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av 

planförslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter 

granskning: 

- Gränsen för planområdet korrigeras så att den får samma placering som i 

samrådet. Redaktionella förändringar av texterna i planbeskrivningen har skett. 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Carita Sandros 

Chef Byggavdelningen 

 


