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Antagande av ändring av del av detaljplan för 
villa- och radhusområde väster om 
Grevegårdsvägen inom stadsdelen Tynnered 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta ändring av detaljplan för del av detaljplan för villa- och radhusområde väster om 

Grevegårdsvägen inom stadsdelen Tynnered upprättad den 3 november 2020.  

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

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

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. 

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. 
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Negativa synpunkter har inkommit från en fastighetsägare som anser det helt felaktigt att 

ändra detaljplanen för att möjliggöra en byggnation som skett utan bygglov och på ett 

felaktigt sätt. 

Kontorets bedömning är planen kan antas. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planavgift tas ut i samband med att bygglov beviljas. Ändringen av detaljplanen medför 

inga kommunala kostnader.   

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. 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser  

2. Tillägg till planbeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Granskningsutlåtande  

4. Fastighetsförteckning 

5. Gällande plan  
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Ärendet  
Byggnadsnämnden föreslås besluta om att anta ändring av detaljplan för del av detaljplan 

för villa- och radhusområde väster om Grevegårdsvägen inom stadsdelen Tynnered  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

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

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

fastighetsförteckningen. 

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

möjlighet att ge nya bygglov i området. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Gällande detaljplan akt II– 3186 anger bostäder. Genomförandetiden har gått ut.  

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Bakgrund och förändringar efter granskning 

Byggnadsnämnden fattade 2019-06-18 beslut om att ge stadsbyggnadskontoret uppdrag 

att ändra detaljplanen för att möjliggöra att en byggnation på en fastighet som fått ett 

bygglov upphävt. Genom att bestämmelsen som begränsar våningsantalet kan bygglov 

beviljas. 

Detaljplanen är upprättad med standardförfarande  

Granskning har hållits under tiden 2020-11-04 – 2020-11-18. Förslaget till detaljplan har 

under granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats.  

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

samrådet. 

Ärendets handläggning 

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

den karaktären att den ska hanteras med normalt planförfarande och antas av 

Byggnadsnämnden.  

  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Negativa synpunkter har inkommit från ägaren av grannfastigheten till den fastighet som 

är den huvudsakliga orsaken till att planändringen görs. Där framförs kritik mot hur 

bygglovsprocessen genomförts och hur den genomförda byggnationen kom till utan ett 

bygglov som vunnit laga kraft och som innehållit många felaktigheter, enligt 

fastighetsägaren. Denna fastighetsägare kvarstår med negativ inställning till förslaget och 

har begärt att ”planarbetet avslutas eftersom det enda kända syftet med planändringen är 

att försöka driva igenom bygglov för ett olagligt tillbygge av en enda fastighet i området 

som har utförts under 2012 - på bekostnad av grannar”. 

Övriga som kontoret varit i kontakt med har i de flesta fall inte varit medvetna om det 

problem som den ändrade tolkningen av våningsbegreppet inneburit för deras fastigheter. 

När de blivit informerade om detta har de ställt sig positiva till ändringen.  

Kontoret gör bedömningen att den föreslagna planändringen är lämplig utifrån ett 

allmänt intresse om att anpassa planbestämmelserna till dagens tolkning av 

våningsbegreppet.  

Sammantaget bedömer kontoret att detaljplanen kan antas. 
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