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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 
Planarbetet startade 2020-04-24  

Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande  

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:  
www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:2000 
finns på Stadsbyggnadskontoret, plan 1, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

Information om planförslaget lämnas av:  

Emily Eidevåg, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 16 53 
 
 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Planhandling  

 
Datum: 2020-08-27 
Aktbeteckning: 2 - 5558  

Diarienummer SBK: 0242/20  
Handläggare SBK   
Emily Eidevåg 
Tel: 031-368 16 53  
emily.eidevag@sbk.goteborg.se  
    

Ändring av del av detaljplan för område vid Brunnsbo (vid Poesi-
gatan och Klassikergatan) inom stadsdelen Backa 
 

Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900) 

Planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
Planhandlingar: 
• Tillägg till planbeskrivning (denna handling) 
• Tillägg till plankarta med bestämmelser 
 
Övriga handlingar 
• Samrådsredogörelse 
• Granskingsutlåtande 
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Sammanfattning 
Planens syfte och förutsättningar 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att ge befintlig bebyggelse planstöd samt 
skapa möjlighet att utvidga byggnadernas balkonger.  

 

Planens innebörd och genomförande 
Gällande detaljplan överensstämmer inte med verkligheten. För att det ska bli möjligt att 
utvidga och glasa in balkongerna på befintliga byggnader behöver vissa planbestäm-
melser utgå och andra ändras. Genom att planbestämmelser om våningsantal och 
byggnadshöjd utgår och byggnadshöjd ersätts med nockhöjd kan förändringarna ge-
nomföras. Det tillkommer även en planbestämmelse som reglerar att balkonger får 
kraga ut över mark som inte får bebyggas. 
 

Överväganden och konsekvenser 
Nollalternativet innebär att om inte detaljplanen ändras finns det inte förutsättningar 
för fastighetsägaren att utveckla befintliga bebyggelse på det sätt fastighetsägaren 
önskar. Byggnadernas planstridiga utgångsläge innebär att det i dagsläge inte går att 
medge bygglov för annat än fasadförändringar.  
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Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att ge befintlig bebyggelse planstöd samt 
skapa möjlighet att utvidga byggnadernas balkonger.  

Läge, areal och markägoförhållanden 

 
Figur 1. Orienteringsbild, den röda markeringen visar den ungefärliga utbredningen av planområdet. Exakt ut-
bredning framgår av tillägg till plankarta. 

Planområdet är beläget norr om Brunnsbotorget, cirka 3 kilometer norr om Göteborgs 
centrum. 

Planområdet omfattar cirka 13 000 m² hektar och ägs av Kommanditbolaget Poesiga-
tan.  

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 

Planförhållanden 
Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger bebyggelseområde med grön- och re-
kreationsytor. Beskrivning: Bostäder, arbetsplatser, service, handel, mindre grönytor 
mm. Blandning av bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd.  

För området gäller detaljplan II-2963, som vann laga kraft år 1960. Planens genomfö-
randetid har gått ut. Gällande tomtindelning upprättades år 1962.  
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Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 

 
Figur 2. Flerbostadshus inom planområdet 

 
Figur 3. Balkonger på befintlig bebyggelse. 

Planområdet består av två fastigheter Backa 7:19 och 7:20, på fastigheterna finns det 
fem flerbostadshus. Flerbostadshusen har likadan utformning. De är uppförda i nio 
våningar, fasaderna består av element med frilagd ballast av sjösten, takformen är 
flacka sadeltak.  

Störningar 

Buller  

En bullerutredning enligt 4 kap 33a§ bedöms med hänsyn till bullersituationen inte 
behövas. Anledningen är att ändringen av detaljplanen inte innebär några tillkom-
mande bostäder.   
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Detaljplanens innebörd och genomförande 
Bakgrund 
År 2017 ansökte fastighetsägaren om bygglov för utvidgning och inglasning av bal-
konger samt fasadförändringar. Ansökan om bygglov avslogs då det förelåg hinder 
för bygglov på grund av att befintlig bebyggelse inte följer gällande detaljplan.  Av-
slaget överklagades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen instämde i stadsbyggnadskon-
torets bedömning om att bygglov inte kunde medges. Länsstyrelsens beslut överkla-
gades till Mark- och miljödomstolen som höll med om Länsstyrelsens bedömning och 
såldes avslog överklagandet. Därefter ansökte fastighetsägaren planbesked för att 
ändra detaljplanen. Byggnadsnämnden meddelande positivt planbesked och gav 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra detaljplanen.  
  

Planstridighet och ändring av planbestämmelser 
Husen är nio våningar och har varit så sedan de byggdes, detaljplanen medger dock 
endast åtta våningar. Byggnadshöjden i gällande detaljplan är 25,5 m, men befintlig 
bebyggelse har en högre byggnadshöjd än så. Bebyggelsen placering i gällande detalj-
plan regleras av skrafferingar på plankartan som redovisar vart bebyggelse får place-
ras, övriga områden är mark som inte får bebyggas och redovisas som prickad mark 
på plankartan. Vid en jämförelse mellan stadskartan och gällande detaljplan så fram-
går att befintliga byggnader till största del ligger inom de skrafferade områdena. Gäl-
lande detaljplan är i skala 1:1000 och är handritad vilket innebär att noggrannheten på 
linjerna mellan byggrätt och mark som inte får bebyggas är sämre än på de plankartor 
som ritas idag. Placeringen av befintlig bebyggelse bedöms följa gällande detaljplan. 
Någon ändring av byggrätterna bedöms därmed inte behöva göras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gällande detaljplan överensstämmer inte med verkligheten med avseende på byggna-
derna höjd och antalet våningar. Syftet med ändringen av detaljplanen är att ge befint-
lig bebyggelse planstöd samt skapa möjlighet att utvidga byggnadernas balkonger. 
För att det ska bli möjligt behöver vissa planbestämmelser utgå och vissa ändras. 
 
Bestämmelser som utgår: 
 
§ 5. Byggnadshöjd 

Figur 4. Jämförelse som visar stadskarta och gällande detaljplan II-2963 
tillsammans. Kartöverlägget visar att befintlig bebyggelse är placerad 
inom gällande byggrätt (de skrafferade områdena). 
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Mom. 2. 
Inom med rektangel betecknat område får byggnad uppföras till den höjd i meter över 
nollplanet, som angives inom rektangeln. 

 
§ 6. Antal Våningar. 
Inom med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal 
bostadsvåningar, som angives av siffran.  
 
Bestämmelsen föreslås ändras från byggnadshöjd till nockhöjd då begreppet bygg-
nadshöjd ger utrymme för tolkningar av hur höjden ska beräknas. Nockhöjd bedöms 
vara en lämpligare planbestämmelse då den ger en exaktare höjd som är lättare att 
hantera vid ansökan om bygglov.  Varje byggnad får en högsta nockhöjd som baseras 
inmätning av taknocken. 
 
Vidare införs en utformningsbestämmelse som reglerar att utkragande byggnadsdelar 
så som balkonger, terrasser etc. får kraga ut över mark som inte får bebyggas. 
 

Genom att dessa ändringar görs så följer befintlig bebyggelse detaljplanen och det blir 
möjligt att medge bygglov för att glasa in och utvidga balkongerna. 

 

 
Fasadritningarna visar hur inglasning och utvidgning av balkonger skulle kunna se ut. 
Den slutgiltiga utformningen prövas i samband med ansökan om bygglov. 
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Bebyggelse 

Bevarande, rivning 

Området finns inte medtaget i något av kommunens bevarandeprogram. Det innebär 
att området inte ses som särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt. Bebyggelsen inom planområdet är dock ett tidstypiskt ex-
empel på flerbostadshus från 1960-talet. Ändringen av detaljplanen innebär inte att 
någon ytterligare byggrätt tillskapas för ny bebyggelse. Ändringen innebär inte heller 
att någon byggnad rivs.  

Trafik och parkering 
Ändringen av detaljplanen innebär inga tillkommande bostäder. Trafiksituationen be-
döms därför inte påverkas.  

Sociala aspekter och åtgärder 
Om detaljplanen ändras så kan fastighetsägaren utvidga balkongerna och glasa in 
dem. Detta kan ge ökande boendekvalitéer för hyresgäster i fem flerbostadshus. Det 
kan finnas delade meningar om hur vida inglasning av balkonger ger mervärde åt en-
skilda hyresgäster och om åtgärden innebär förändrade hyresnivåer eller ej. Hyresni-
våer hanteras dock inte inom ramen för planprocessen med plan- och bygglagen. Jor-
dabalken är den lagstiftning som reglerar frågor om hyra. Av 12 kap. 18 d § i jorda-
balken framgår att om åtgärderna avseende förändrings och förbättringsarbeten avser 
de gemensamma delarna av fastigheten, krävs det att de har godkänts av hyresgäs-
terna i mer än hälften av de berörda bostadslägenheterna eller att hyresnämnden har 
lämnat tillstånd till åtgärderna.  
 

Fastighetsindelning 
Ändringen av detaljplanen innebär inte att någon ytterligare fastighet bildas.  

Inom planområdet gäller tomtindelning III-5371 – 7 kvarteret, Kvarteret Arpön i 
Backa. Den del av tomtindelningen som ingår i planområdet för ändringen av detalj-
planen upphöra att gälla. Tomtindelning fortsätter att gälla i sina övriga delar.  

 

Tidplan  
Samråd:       andra kvartalet 2020 

Granskning: andra kvartalet 2020 

Antagande:  tredje 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 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 
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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 
Nollalternativet innebär att om inte detaljplanen ändras finns det inte förutsättningar 
för fastighetsägaren att utveckla befintliga bebyggelse på det sätt fastighetsägaren 
önskar. Byggnadernas planstridiga utgångsläge innebär att det i dagsläge 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.  

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

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. 

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen be-
rörs. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän syn-
punkt 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. 

Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av 
detaljplanen: 

• Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala 
miljömål. 
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• Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön. 

• Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 

• Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller 
internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat. 

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i 
Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov 
till påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonse-
kvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är av-
stämd med länsstyrelsen 27 mars 2020. Följderna av planens genomförande ska dock 
alltid redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av planens 
miljökonsekvenser. Då ändringen av detaljplanen enbart berör befintlig bostadsbe-
byggelse bedöms inte ändringen inte innebära betydande miljöpåverkan. Ändringen 
innebär enbart att egenskapsbestämmelser i gällande detaljplan ändras. 

Ekonomiska konsekvenser av detaljplan 
Ändringen av detaljplanen innebär inga kommunala kostnader. 

Överrensstämmelse med översiktsplanen 
Ändringen av detaljplanen är i överensstämmelse med översiktsplanen för Göteborg.  
 
För Stadsbyggnadskontoret  
 
 
Liza Schramm 
Enhetschef bygg 

 
 
 
Emily Eidevåg 
Planhandläggare
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