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Planprocessen 

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möj-

ligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framfö-

ras.  

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

kratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detal-

jerat i program.  

 

 

Information 

Byggnadsnämnden gav 2016-08-30 stadsbyggnadskontoret uppdrag att genomföra en 

planändring i Åkered egnahemsområde. Planarbetet startade år 2018.  

Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande  

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida: 

Länk till hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Fastighetsförteckning och beslutsprotokoll finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: 

Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

 

 

https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVLdbtowFH6V9YLLxU6IYtq7BAk0EhU6OpXkpnLiQ3CJf-Q4ROqD7QX2YouhiFK1m2XJ8vd3zpGNCrRBhaQHXlPLlaTNcM-L6HnlLx4miR_j5fx2hn88pqvZfZotcRqip_8JioHGX6wYv_k_wsnPIBljPF8GR_8_4heo4KXw-kp42BuTICKhT8JbQiZRQFz7sSzHkxoVBrZgwHidGabaWavbuxEe4b7vvVqpugGvUmKEP7PsVGvR5lqJ8qFx8hwGc-wvQj-dRAnBcZZOx1FKojQjaI0KVLRdKbhdAzXVDuXt8dwqIxwnqQCUr__83n_TRr3A3jqUQcUZsIxKxriByvLDoHKMbqiMtYbhWXIlHdKZ0sngAI3SAqQ9E06aGLUHeUbKjjesvVf9ypWq7CVyqoRuwAI7S5UGOVNmwE-RDmuu27lUcZHv7xLYsqo6ffxAKzBcsVPCafY1k5fK7bQz5kPXj4ZueXVGTqYZh2ZIeVE7l1-Cqa8mOoq1-LV5zeDpOy1f4dOd3_wF5Z2qrw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN1207QCP15==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt


 

  3 (11) 

 

 

Planhandling  

Antagande  

Datum: 2020-06-23  

Aktbeteckning: 2–5551  

Diarienummer SBK: 0299/18  

Handläggare SBK   

Torbjörn Borglin   

Tel: 031-368 17 38   

torbjorn.borglin@sbk.goteborg.se  

 

 

    

Ändring av del av detaljplan för omdisponering inom  
egnahemsområde vid Åkered inom stadsdelarna 
Näset och Önnered 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 ej på Internet) 
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Sammanfattning 

Åkereds egnahemsområde ligger inom ett område som i skriften ”Kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse i Göteborg, ett program för bevarande” del II, utpekats som sär-

skilt värdefullt utifrån Plan och bygglagen (PBL) 8:13. Det innebär att de så kallade 

”Attefallsreglerna” i Plan och bygglagen (2010:900) 9 kap 4§ inte kan tillämpas i om-

rådet. Då det finns önskemål från ett stort antal fastighetsägare att utveckla sina fas-

tigheter har byggnadsnämnden därför beslutat att pröva om detaljplanen kan ändras så 

att kan bli möjligt att göra mindre tillbyggnader på fastigheterna. 

Syftet med planändringen är att möjliggöra en mindre tillbyggnad på befintlig bygg-

nad.  

 

 

 

 

  

Planområde. Den röda markeringen visar det område som omfattas av planändringen. 
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Planens innebörd och genomförande 

Tillbyggnaden föreslås få en begränsning i omfattning på 21 m2. För att minska ris-

ken för olägenheter för grannfastigheterna får tillbyggnaden inte placeras närmare 

grannfastigheten än 3,5 meter. Byggnadshöjden begränsas till 3,0 meter. 

 

Överväganden och konsekvenser 

Detaljplanen ändras för att utöka den bebyggbara ytan inom befintliga fastigheter i det 

aktuella området. 

Planen bedöms inte ge någon betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning med 

tillhörande miljökonsekvensutredning bedöms inte behövas för aktuellt planförslag. 

 

Överensstämmelse med översiktsplanen 

Planförslaget är i överensstämmelse med gällande översiktsplan. 

Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 

Syftet med planändringen är att möjliggöra en tillbyggnad på befintliga huvudbyggna-

der.  

 

Läge, areal och markägoförhållanden  

Planområdet omfattar cirka 200 fastigheter ca 2,5 kilometer söder om Frölunda torg, i 

Åkereds egnahemsområde inom stadsdelarna Näset och Önnered. Marken är till 

största delen kommunalägd och upplåts med tomträtt. Vissa fastigheter är friköpta.  

Planförhållanden 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger området som bebyggelseområde med 

grön- och rekreationsytor, vilket innebär bostäder, arbetsplatser, service, handel 

mindre grönytor mm. Blandning av bostäder och icke störande verksamheter är önsk-

värd.  

 

Göteborgs kommun äger huvuddelen av marken inom planområdet som omfattar 

cirka 12 hektar.  

De flesta fastigheter upplåtes med tomträtt. Fastighetsägare och rättighetshavare fram-

går av fastighetsförteckningen.  

 

Fastigheterna är lokaliserade inom ett område som ingår i ”Moderna Göteborg 

Kulturhistoriskt värdefull mijö Del III” Detta gör att de så kallade ”Attefallsreglerna” 

enligt Plan och bygglagen (PBL) 9 kap 4 d § inte kan tillämpas i området enligt PBL. 

8:13. 
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För området gäller detaljplan II-3150, som vann laga kraft år 1965. Planens genomfö-

randetid har gått ut. Detaljplanen anger att fastigheten får bebyggas med huvudbygg-

nader som får sammanbyggas med byggnadsdel som inte överskriver 3,0 meter, och 

har en bredd på mer än 4,5 meter. Denna byggnadsdel ska vara indragen 5 meter i för-

hållande till huvudbyggnadens fasad mot den gemensamma kvartersmarken. 

Den privata sidan av fastigheten får enligt gällande detaljplan endast bebyggas med 

garage- och förrådsbyggnader. 

 

I förslaget till ändring av detaljplanen föreslås en tillbyggnad som får en begränsning 

i omfattning på 21 m2. För att minska risken för olägenheter för grannfastigheterna får 

tillbyggnaden inte placeras närmare grannfastigheten än 3,5 meter. Byggnadshöjden 

begränsas till 3,0 meter. 

 

 

 

Utdrag ur gällande detaljplan II-3150 från år 1965. Området för ändring av detaljplan är markerat med 

rött. Gällande detaljplaner finns på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt 

 

 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 

 

 

 

Planområdet är bebyggt med Åkereds grupphusområde som uppfördes 1965–68 av 

Egnahemsbolaget utifrån ritningar av Lars Ågren och Henrik Falkenberg på GAKO:s 

arkitektkontor. 

Området är med sin enhetliga och omsorgsfullt utformade bebyggelse ett värdefullt 

exempel på 1960-talets småhusbebyggelse där man söker en större stadsmässighet 

med ett regelbundet rutnät av gator och små tomter. 

Byggnaderna har 1 ½ våning. Karaktäristiskt för området är de branta taken med rött 

enkupigt tegel och stora svarta takkupor. Fasaderna som är klädda med röd eller brun 

träpanel är också mycket typiska för sin tid. Några fastigheter har också kvar de ur-

sprungliga vita snickerierna. 

Området planerades för kontakt kring gatan, och en privat innergård på motstående 

sida. Hustypen blev lyckad och fick flera efterföljare i denna del av stan. 

Kontorets bedömning är att en önskad mindre tillbyggnad på trädgårdssidan kan till-

föra kvalitéer i boendet utan att negativt påverka området i stort. En tillbyggnad på 

gårdssidan bedöms inte påverka de för området karaktäristika egenskaperna. 

 

 

 

 

  

Flygbild från söder som visar en mindre del av området. Foto från Stadsbyggnadskontoret.  
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Sociala förutsättningar  

Byggnaderna i området är upplåtna som egnahem med tomträtt. Idag finns i området 

en stor variation av olika åldersgrupper och etniciteter. 

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Området är uppdelat i en sida med trafik och en sida med grönska. Utmed trafiksidans 

gator är träd planterade som en välgörande allé. 

Till varje bostad hör en bilplats som från början var uppförd som en öppen carport in-

dragen från det allmänna gaturummet. Denna har med åren i många fall byggts om till 

garage och även i några fall byggts till mot gaturummet. 

Närmaste kollektivtrafikhållplats är belägen utmed Åkeredsvägen i strax utanför plan-

området. 

I närområdet finns det tillgång till service i form av en större mataffär.  

Teknik 

Teknisk infrastruktur finns utbyggd i området och berörs inte av planändringen.  

Störningar 

Buller  

Miljöförvaltningens bullerkarta visar på relativt höga bullernivåer från Näsetvägen 

och Åkeredsvägen. Några fastigheter närmast dessa vägar har en bullernivå på över 

55 dB men det stora flertalet har låga bullervärden.  

Den nu aktuella planändringen förändrar inte bullersituationen på något sätt.  

Luftkvalitet  

Enlig miljöförvaltningens beräkningsmodeller klaras miljökvalitetsnormen för kväve-

dioxid i luft. Bedömningen är att de tillkommande tillbyggnaderna inte kommer att 

påverka luftkvalitén.  

Detaljplanens innebörd och konsekvenser 

Syftet med planändringen är att möjliggöra en tillbyggnad på befintliga huvudbyggna-

der. Tillbyggnaden föreslås få en begränsning i omfattning på 21 m2. För att minska 

risken för olägenheter för grannfastigheterna får tillbyggnaden inte placeras närmare 

grannfastigheten än 3,5 meter. Byggnadshöjden begränsas till 3,0 meter. 

 

Genomförande 

Tidplan  

Samråd:       första kvartalet 2019 

Granskning: andra kvartalet 2020 

Antagande:  andra kvartalet 2020 

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

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i en-

lighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl förelig-

ger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar 

fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomföran-

detidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ur-

sprungliga planen. 

Planens genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft 

Överväganden och konsekvenser 

Överväganden har gjort mellan olika intressen: 

Nollalternativet 

Om planändringen inte genomförs kommer de fastighetsägare som initierat planänd-

ringen och har en önskan om att bygga till sina hus inte kunna genomföra detta. Detta 

är den enda möjligheten att utveckla sitt boende med en tillbyggnad eller ett uterum. 

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

De planerade åtgärderna innebär att ytterligare bostadsyta kan tillskapas vilket inne-

bär att barnfamiljer som har behov av större yta får möjlighet att bo kvar i området. 

 

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden med mera 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighets-

prövning 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. 

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.  

MKB/Behovsbedömning 

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 

någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-för-

ordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget 

medger endast en mindre komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse. Plan-

förslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som anges i 

PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt 

beaktas. 
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Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av 

detaljplanen: 

• Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, 

landskap, fornlämningar, vatten etcetera. 

• Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller 

internationell skyddsstatus, till exempel riksintressen eller naturreservat. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonse-

kvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Följderna av planens genomfö-

rande ska alltid redovisas enligt PBL. 

Planändringen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Då ytan som 

tas i anspråk för bebyggelse är begränsad bedöms förändringen inte vara negativ för 

miljön.  

Överrensstämmelse med översiktsplanen 

Planändringen är i överensstämmelse med översiktsplanen för Göteborg.  

 

För Stadsbyggnadskontoret  

 

 

Carita Sandros 

Avdelningschef byggavdelningen 

 

 

 

 

 

Torbjörn Borglin 

Planarkitekt 

 

 


