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Ändring av del av detaljplan för bostäder i Brevik inom 

stadsdelen Näset i Göteborg 

  

Granskningsutlåtande  
 

 
Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd 

för detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Ett första samråd 

genomfördes 11 december 2017 – 17 januari 2018. Ärendet stoppades en period 

och ett andra samråd genomfördes 2 maj 2019 – 5 juni 2019. Granskning 

genomfördes 30 oktober 2019 –14 november 2019.  

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. 

Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
Inkomna synpunkter från fastighetsägare behandlar i stor utsträckning liknande 

synpunkter. Synpunkterna har sammanfattats nedan och kommenteras av 

stadsbyggnadskontoret. 

Samtliga inkomna skrivelser ifrågasätter det riktiga i att ändra på detaljplanen i efterhand, 

med ett par undantag. Stadsbyggnadskontorets mening är att planen efter den förslagna 

planändringen ger alla fastigheter samma förutsättningar som fanns när planen gjordes 

och våningsbegreppet definierades på ett annat sätt.  Allvarligaste invändningen gäller att 

det anses att kontoret behandlar de boende olika. Det är fel att ändra bestämmelser i 

efterhand och tillåta byggnationer idag som det sas nej till tidigare. 

Kontoret har bedömt att den föreslagna ändringen är en anpassning till dagens tolkning av 

begreppet våning. Definitionen av vad som är en våning har ändrats genom beslut i 

domstol. 

Kvarstående erinringar finns från fastighetsägare inom planområdet som anser att det är 

fel att ändra detaljplanen så att bygglov som idag är planstridiga kan prövas igen och 

genom ändringen bli planenliga.    

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 

Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. 

Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag med flera 

1. Fastighetsnämnden 

Fastighetskontoret har inte något att erinra mot planförslaget. 

Statliga och regionala myndigheter med flera 

2. Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten har framfört synpunkter på plankartan och texten i 

planbeskrivningen. I övrigt har myndigheten inga synpunkter på förslaget.   

Kommentar: Synpunkterna är förtydligande av texter på plankartan och beskrivningen. 

I övrigt ändras inte syftet med planändringen. 

 

3. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till nu kända förhållanden att planen kan accepteras 

och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 

Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etcetera har namngivits. 

Personnamn har inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att 

möjliggöra att utlåtandet publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om 

personnamn som är kopplade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

 

4. Fastighetsägare, Näset 120:2, Västra Breviksvägen 19  

Anser att det är fel att ändra förutsättningarna för området efter det att alla hus är 

byggda. Att införa ”2 våningshus” skulle innebära helt andra förutsättningar i ett 

redan bebyggt område.  

Kommentar: 

Planändringen innebär ingen ökning av byggnadsvolym i och med att byggnadshöjden 

inte ändras. Den idag gällande byggrätten för huvudbyggnad kommer fortsatt att gälla och 

det blir inte möjligt att bygga högre hus än vad detaljplanen medger idag. Det innebär att 

byggnader och påbyggnader får uppföras inom den byggnadshöjd som detaljplanen 

medger oavsett om de idag bedöms som en, två, eller tre våningar. 
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5. Fastighetsägare, Näset 122:7 och 122:6, V Breviksvägen 8  

Anser att det måste vara lika för alla. Fastighetsägaren kräver att få ha en byggrätt till ett 

andra våningsplan.  

Kommentar: Prövning beträffande antal våningar görs i samband med 

bygglovsansökan. Förutsättningarna för ”ett andra våningsplan” kan variera på olika 

fastigheter. 

 

6. Fastighetsägare 757:585 Södra Breviksvägen 56  

Välkomnar en ändring av detaljplanen som medför att deras byggnad blir 

planenlig. De kommer att lämna in en ny ansökan om bygglov när den ändrade 

planen vunnit laga kraft.  

Kommentar: Planändringen innebär att ett hus som genom den ändrade tolkning av 

våningsbegreppet blev planstridigt under tiden det uppfördes nu kan få ett nytt planenligt 

bygglov. 

 

7. Fastighetsägare 120:15 Södra Breviksvägen 19  

Anser att det är fel att de som medvetet brutit mot gällande regler och byggt 

planstridigt nu ska få sina byggen godkända och de blir planenliga. Det är en 

demokratisk fråga. 

Kommentar: De hus som byggts och som nu är planstrida var inte det när ansökan 

lämnade in och loven gavs. De blev så genom den ändrade tolkningen av 

våningsbegreppet. 

 

8. Fastighetsägare 125:14 Södra Breviksvägen 34  

Anser att byggnadsnämnden inte bara ”ska tycka lite hur som helst utan följa 

gällande bestämmelser” Det är fel att nu med stor kostnad ändra 

planbestämmelserna för att rädda sina beslut. 

Kommentar: Se svar under punkt 7. 

 

9. Fastighetsägare 125:14 Södra Breviksvägen 34  

Anser att förslaget kan accepteras under förutsättning att volymen på det som det 

som byggs på fastigheten inte ökas. 

Kommentar: De framförda synpunkterna är i enlighet med planändringens 

intensioner. 
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10. Fastighetsägare 120:2 Västra Breviksvägen 19  

Anser att man inte ska ändra en så viktig förutsättning efter det att alla hus är 

byggda. Det skulle gjorts för flera år sedan i så fall. Tvåvåningshus i området 

innebär helt andra förutsättningar vid en byggnation. Insyn, skymd utsikt och 

stora balkonger mm skulle skapa stor osämja i området. 

Kommentar: Planändringen innebär att det finns möjlighet en andra våning enligt 

dagens definition av våningsbegreppet. Byggnaden måste dock rymmas inom den 

volym som utgår från gällande byggnadshöjd. Förutsättningar för mer insyn, 

skymd utsikt och stora balkonger förändras inte jämfört med den nu gällande 

detaljplanen. 

11. Fastighetsägare 125:14 Södra Breviksvägen 34  

Framför följande synpunkter: 1. Påtalar att avgränsningen av planområdet skiljer 

mellan det markerade området på sidan 5 och planområdet på plankartan. 2. Enligt 

fastighetsägarens uppgifter vann detaljplanen laga kraft 1994 (-02-07). 3. Flyg-

fotot på sidan 7 beskrivs bättre som bebyggelse i stället för byggnad. 4. Frågar var 

fjärrvärme finns utbyggt i området. 5. Fastighetsägaren ifrågasätter vidare 

nödvändigheten i att ändra detaljplanen utan istället hantera inkomna ärenden 

enligt 9 kap 30 och 30a §§PBL. 6. Påtalar att ökningen av garagets byggrätt 

innebär att huvudbyggnadens byggrätt minskas i motsvarande storlek. 7. 

Efterlyser en förklaring till skillnaden mellan en tomt och fastighet. 8. Anser det 

bra att begränsning till två våningar införs. 

Kommentar: 1. Avgränsningen av området på sidan 5 har justerats. 2. Enligt våra 

uppgifter vann planen laga kraft 1994-02-17 texten ändras. 3. Bebyggelse är en 

bättre beskrivning, texten ändras. 4. Enligt vårt underlag finns fjärrvärme utbyggt 

”i området”. 5. Överprövande myndigheter har inte bedömt det möjligt att bevilja 

ansökningar med mindre avvikelse.  Planändringen har därför bedömts som 

nödvändig. 6. Att bygga större garage påverkar storleken på huvudbyggnadens 

byggrätt. 7. En fastighet kan bestå av flera tomter, men en tomt kan inte bestå av 

flera fastigheter. 8. Noteras. 
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13.Fastighetsägare 125:14 Södra Breviksvägen 34  

1. Anser det fel att Byggnadsnämnden beviljat bygglov i strid med gällande 

bestämmelser. 2. Planändringen är onödig mot bakgrund av 9 kap 30 och 30a 

§§PBL. Anser planändringen vara ett slöseri med byggnadsnämndens resurser. 

Kommentar: 1. Se svar under punkt 7. 2. Se svar under punkt 12. 

 

Övriga 

 

14.Boende på Norra Dragspelsgatan, Västra Frölunda  

Framför en önskan om att lämna plats för fler hyresrätter. Detta för att säkerställa 

att barnfamiljer som på grund av ansträngd ekonomi inte kan bo kvar i sina högt 

belånade hus. Fler hyresrätter hjälper också rörligheten på arbetsmarknaden. 

Kommentar: Genom planändringen skapas inga nya byggrätter, varken för hyres- 

eller äganderätter. 

 

Revideringar   

Planförslaget har inte reviderats. Rittekniskt har höjdkurvor som redovisats på 

kartan släckts ner för att kartan ska bli tydligare och kartlagret som redovisar 

fastighetsindelningsbestämmelser har lagts till. 

 

Liza Schramm   Torbjörn Borglin 

Enhetschef byggavdelningen  Planarkitekt  
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Bilaga 1 

 

Lista över samrådskrets 

 

Kommunala nämnder och bolag med flera   

Fastighetsnämnden 

 

Statliga och regionala myndigheter med flera 

Länsstyrelsen 

 

Lantmäterimyndigheten 

 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckningen 

 

 

 

 

 

 

 

 


