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Planprocessen 

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Samrådet syftar till att samla in information, 

önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. 

Vid granskningen är planförslaget färdigställt. För att vara säker på att senare ha rätt att 

överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under 

granskningstiden.  

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i 

demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera 

detaljerat i program.  

 

Information 

Byggnadsnämnden gav 2019-06-18 stadsbyggnadskontoret uppdrag att starta 

planändringen och införa den i startplanen för 2019. 

Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande  

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt 

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar och utredningar samt kartor 

finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Datum: 2020-12-15    

Aktbeteckning: 2–5563 

 

Diarienummer SBK: 0509/20 

Handläggare SBK 

Torbjörn Borglin 

Tel: 031-368 17 38 

torbjorn.borglin@sbk.goteborg.se 

 

 

 

 

 

Ändring av del av detaljplan för villa- och 
radhusområde väster om Grevegårdsvägen inom 
stadsdelen Tynnered i Göteborg 

Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 

2014:900) 

Tillägg till planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
 

Planhandlingar 

• Tillägg till planbeskrivning (denna handling) 

• Tillägg till plankarta med bestämmelser 

Övriga handlingar 

• Granskningsutlåtande 

• Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet) 
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Sammanfattning 

På grund av att en planbestämmelse i gällande detaljplan begränsar byggnationen i det 

aktuella området till en våning, och den nu ändrade definitionen av våningsbegreppet, 

finns idag ett antal fastigheter där befintlig bebyggelse strider mot den gällande 

detaljplanen. De är med dagens definition av våning, att ses som byggda i två våningar. 

Byggnadsnämnden har därför beslutat att pröva om detaljplanen kan ändras så att 

fastigheterna i området, i det avseendet, blir planenliga. 

Gällande detaljplan överensstämmer inte med verkligheten. Syftet med planändringen är 

att bebyggelsen, genom att ta bort bestämmelsen om en våning göra det möjligt att ge nya 

bygglov på dessa fastigheter. I övrigt ändras inga planbestämmelser. 

Nollalternativet innebär att om inte detaljplanen ändras finns det inte förutsättningar för 

berörda fastighetsägare att utveckla befintlig bebyggelse. Byggnadernas planstridiga 

utgångsläge innebär att det i dagsläget inte går att medge bygglov för annat än 

fasadförändringar. 
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Planens syfte och förutsättningar 

Syftet med planändringen är att befintlig bebyggelse till största delen ska bli planenlig 

och att det blir möjligt att bevilja bygglov för förändringar av byggnationen inom 

området. 

Läge, areal och markägoförhållanden 

 

 
 
Figur 1. Orienteringsbild, den röda markeringen visar den ungefärliga utbredningen av planområdet. Exakt 

utbredning framgår av tillägg till plankarta. 

Planområdet är beläget i Tynnered, cirka 1,5 kilometer sydväst om Frölunda torg och 

omfattar cirka 1,8 hektar som ägs av privata markägare.  

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 

Planförhållanden 

Förslaget  överensstämmer med översiktsplanen för Göteborgs kommun som anger 

bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor.   

För området gäller detaljplan II-3186, som vann laga kraft år 1967. Planens 

genomförandetid har gått ut. Gällande fastighetsplan III-6114 upprättades år 1967 och del 

av den, III-8157, ändrades år 1990. 

Planen anger att det aktuella området får användas endast för bostadsändamål, dock får 

lokaler för annat, dock ej industriellt, ändamål inredas i den utsträckning 

byggnadsnämnden prövar detta lämpligt. Huvudbyggnader ska uppföras fristående. På 

varje fastighet får en huvudbyggnad och, där byggnadsnämnden prövar detta lämpligt, en 

garagebyggnad uppföras. Byggnad får uppföras i en våning till en höjd på 4,5 meter. 
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Huvudbyggnad får endast innehålla en lägenhet och uppföras på en areal av högst 150 

kvm och garage på en areal på högst 40 kvm. 

Fornlämningar och befintlig bebyggelse 

 
 
Befintlig bebyggelse utmed Vättnedalsvägen. Foto Stadsbyggnadskontoret. 

 

Området berörs inte av nu kända fornlämningar. Befintlig bebyggelse består av 

tidstypiska enfamiljsvillor från tidigt 1970-tal. Villorna är med ett undantag i två 

våningar, en våning samt en suterrängvåning. Fasadmaterialet varierar, men de flesta har 

en träfasad och en putsad undervåning. Takutformningen är till största delen relativt 

flacka valmade tak, men även sadeltak förekommer. 

Sociala förutsättningar  

De sociala förutsättningarna bedöms inte påverkas då den föreslagna ändringen av 

detaljplanen i praktiken endast medför marginella förändringar i möjligheten att bebygga 

fastigheterna. Ändringen av detaljplanen medför inte att det tillkommer nya bostäder. 

Trafik, parkering, kollektivtrafik och tillgänglighet  

Ändringen av detaljplanen innebär inga tillkommande bostäder. Trafiksituationen bedöms 

därför inte påverkas av planändringen.  

Området nås med bil från Önneredsvägen, gång- och cykelväg finns delvis utbyggd. 

Parkering finns på respektive fastighet.  

Närmaste kollektivtrafikhållplats är belägen på Skattegårdsvägen ungefär 300 m från 

planområdet. Tillgängligheten anses god. 

Teknisk försörjning  

Planändringen påverkar inte den tekniska försörjningen i området. 
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Störningar 

Buller  

Enligt Miljöförvaltningens bullerkarta är de dygnsekvivalenta nivåerna mycket låga. 

Någon bullerutredning bedöms inte krävas då förutsättningarna för buller inte påverkas av 

planändringen.  

Luftkvalitet  

Enlig miljöförvaltningens beräkningsmodeller klaras miljökvalitetsnormen med god 

marginal. Den föreslagna ändringen av detaljplanen medför inte några förändringar i detta 

avseende. 

Detaljplanens innebörd och genomförande 

Bakgrund 

I det aktuella området finns en fastighet som fick bygglov, med en avvikelse, för en 

tillbyggnad 2011-03-23. Tillbyggnaden uppfördes.  

• Bygglovet överklagades 2013-02-27 till Länsstyrelsen. Bygglovet hade då inte 

vunnit laga kraft.  

• Länsstyrelsen upphäver 2013-10-24 det överklagade beslutet. Detta beslut 

överklagas till mark- och miljödomstolen, som delade länsstyrelsens uppfattning 

och 2014-08-29 upphävdes bygglovet. 

• Sökanden hade då uppmanats att söka planbesked för en planändring och en 

sådan inkom till byggnadsnämnden 2015-06-23. 

• Sökanden lämnade därefter in en förnyad något justerad ansökan om bygglov 

som avslogs av byggnadsnämnden 2016-08-18.  

• Ansökan om planbesked anmäldes till byggnadsnämnden 2016-04-20. Ärendet 

togs inte upp i byggnadsnämnden. 

• Efter förnyad anmälan till byggnadsnämnden togs ärendet upp för behandling 

2019-06-18, och ett positivt planbesked gavs. Därefter startade planarbetet.  

Utmed den aktuella gatan förekommer samma problematik med byggnationens 

utformning och därför har planområdet utökats utöver den aktuella fastigheten. 

 

Ändring av planbestämmelser 

Gällande detaljplan överensstämmer i vissa delar inte med verkligheten med avseende på 

byggnationens omfattning, placering och antal våningar. Begreppet våning definierades 

först 2011, innan dess fanns ingen definition. Gällande detaljplan är från år 1967. 

Definitionen av en våning finns i Plan- och byggförordningen 1 kap. 4 § och lyder: 4 §   

Med våning avses i denna förordning ett utrymme i en byggnad där utrymmet avgränsas 

åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv. 
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En vind ska anses vara en våning endast om 

   1. ett bostadsrum eller en arbetslokal kan inredas i utrymmet, och 

   2. byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida. 

En källare ska anses vara en våning endast om golvets översida i våningen närmast 

ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden. 

Definitionen har inneburit att exempelvis suterränghus idag anses ha två våningar då 

suterrängvåningen avgränsas av ytterväggar och tak. Detta innebär att det idag finns 

många byggnader som inte kan få bygglov för exempelvis om- och tillbyggnader då de 

bedöms strida mot gällande detaljplan avseende antal våningar.  

Syftet med ändringen av detaljplanen är att ge befintlig bebyggelse planstöd samt skapa 

möjlighet att ge nya bygglov i området. För att det ska bli möjligt behöver följande 

planbestämmelse utgå. 

• §7 Antal våningar 

Inom med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal 

bostadsvåningar, som angives av siffran. Dock få byggnad uppföras med större 

antalvåningar, där byggnadsnämnden prövar detta lämpligt med hänsyn till att befintlig 

byggnad å fastigheten uppförts med större antal våningar. 

Bestämmelsen om byggnadshöjd och övriga bestämmelser ändras inte. 

Fastighetsindelning 

Ändringen av detaljplanen innebär inte att någon ytterligare fastighet bildas.  

Gällande fastighetsplan III 6114 upprättades år 1967 och del av den, III 8157, ändrades år 

1990. Då fastigheterna är utbyggda enligt gällande fastighetsplaner så ändras de inte. 

 

Tidplan  

Samråd:       tredje kvartalet 2020 

Granskning: fjärde kvartalet 2020 

Antagande:  fjärde kvartalet 2020 

Om planen inte överklagas vinner den laga kraft cirka fem veckor efter antagande. 

Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet med 

planen och detaljplanen får inte ändras eller upphävas utan att synnerliga skäl föreligger. 

Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny 

plan eller upphäver gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut 

ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen och 

som försvinner när den ursprungliga planen ändras, ersätts eller upphävs. 
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Planens genomförandetid 

Genomförandetiden för ändringen av detaljplanen är fem år från den dag då beslutet att 

anta planen vinner laga kraft.   

Överväganden och konsekvenser  

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att om inte detaljplanen ändras finns det inte förutsättningar för 

berörda fastighetsägare att utveckla befintlig bebyggelse. Byggnadernas planstridiga 

utgångsläge innebär att det i dagsläget inte går att medge bygglov för annat än 

fasadförändringar.  

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

Det bedöms inte nödvändigt att ta fram en social- och barnkonsekvenssanlys för området 

då det inte tillkommer några ytterligare bostäder genom planändringen. 

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden med mera 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en 

lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 

kap. miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i 

enlighet med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden med mera.  

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs. 

Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt 

mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen 

bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig med 

Översiktsplan för Göteborg.  

Kommunen har bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvens-

beskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är avstämd med 

länsstyrelsen den 28 augusti 2020. Ändringen av detaljplanen innebär endast att 

egenskapsbestämmelser i gällande detaljplan ändras. Då den endast berör befintlig 

bostadsbebyggelse bedöms ändringen inte innebära någon betydande miljöpåverkan. 

Ekonomiska konsekvenser av detaljplanen 

Ändringen av detaljplanen innebär inga kommunala kostnader. 

Överensstämmelse med översiktsplanen 

Ändringen av detaljplanen är i överensstämmelse med översiktsplanen för Göteborg. 

För Stadsbyggnadskontoret  

Liza Schramm   Torbjörn Borglin 

Bygglovschef   Planarkitekt  


