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Ändring av del av detaljplan för område vid Brunnsbo (vid 
Poesigatan och Klassikergatan) inom stadsdelen Backa i 
Göteborg 

 Granskningsutlåtande  
 

 
Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 24 april 2020 att skicka ut detaljplaneförslaget för 
granskning. Förslaget har sänts för granskning under tiden  24 juni 2020 – 8 juli 
2020.  
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 yttranden berör i huvudsak ett yrkande om att planarbetet ska avbrytas, 
alternativ kompletteras med ytterligare utredningar. Det har även inkommit 
synpunkter från boende i området som är både positiva och negativa till 
inglasning av balkongerna.  
Kontoret har bedömt att planarbetet inte bör avbrytas då det följer det uppdrag 
som byggnadsnämnden har gett till kontoret. Ytterligare utredningar har inte 
bedömts vara nödvändiga då planarbetet framförallt har bestått av att ändra 
egenskapsbestämmelser och ingen ny användning tillkommer.  
Kvarstående erinringar finns från fastighetsägare av Backa 6:4 och boende på 
Poesigatan 6.  
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetsägare och berörda 
konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 
 

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 m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 
Har ej yttrat sig under granskningstiden. Har under samrådet framfört att de inte 
har några synpunkter.  

2. Göteborg energi 
Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 
GENAB har inget att erinra/svara. 
Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar 
Göteborg Energi fjärrvärme har radhusen vid Rimsmedsgatan som kund, de är 
idag ansluta till fjärrvärme via fjärrvärmeledningen som är förlagd öster om 
radhuslängorna och kommer så vitt jag kan se inte via Klassikergatan. Då 
ledningen är byggd 2019 och varje enskild radhuslägenhet är ansluten så har vi 
inte för avsikt att säga upp några avtal med dessa kunder. Det kan ju vara så att 
radhusen får annan infrastruktur under mark via Backa 7:20 och Backa 7:19. 

Däremot ser jag nu när jag tittar på ärendet att vi skulle behöva få planstöd för 
fjärrvärmeledningen som är förlagd Backa 7:19 för att kunna söka ledningsrätt på 
denna. Ledningen finns inmätt och u-områdets bredd behöver vara 4 m. 
Ledningen går vidare till Backa 7:20 och förser även denna fastighet med 
fjärrvärme. Ledningarna är inmätta läge finns att tillgå via ledningskollen. 
 
Göteborg Energi GothNet AB 
Då detta gäller fjärrvärmen så har Göteborg Energi GothNet AB inget att tillägga. 
Kommentar: 
Efter Göteborg energis synpunkter har stadsbyggnadskontoret utrett vilka 
möjligheter som finns för att säkra fjärrvärmeledningen på Backa 7:19. De 
alternativ som har framkommit är att antingen rita in ett u-område på plankartan 
eller att upprätta ett avtalsservitut mellan fastighetsägaren och Göteborg energi. I 
detta fall har avtalsservitut bedömts vara det mest lämpliga alternativet. 
Fastighetsägaren och Göteborg energi håller nu på att ta fram ett sådant. U-
område kommer därför inte att ritas in på plankartan.  

3. Kulturförvaltningen 
Har ej yttrat sig under granskningstiden. Har under samrådet framfört att de inte 
har något att erinra mot planförslaget. 

4. Räddningstjänsten 
Har ej yttrat sig under granskningstiden. Har under samrådet framfört att de inte 
har något att erinra mot planförslaget. 
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5. Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen 
Har ej yttrat sig under granskningstiden. Har under samrådet framfört att de inte 
har något att erinra mot planförslaget. 

6. Hyresgästföreningen 
Har ej yttrat sig under samråd eller granskning.  

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

7. Länsstyrelsen 
Har inga synpunkter på planförslaget 
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 
Kommentar: 
Noteras. 

8. Lantmäteriet 
Har inga synpunkter på förslaget. 

Kommentar: 
Noteras. 

Sakägare  
Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. 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.  

9. Fastighetsägare Backa 6:4, Rimsmedsgatan 40  
Granskningsyttrande finns tillgängligt i sin helhet hos stadsbyggnadskontoret, en 
sammanfattning redovisas nedan:  
 
a) I första hand begärs; 
- att stadsbyggnadskontoret avbryter planarbetet, 
 
b) I det fall som arbetet med detaljplanen försätter begärs i andra hand; 
- att stadsbyggnadskontoret lägger fram en detaljplan som följer nollalternativet 
och som förbjuder utbyggnad/påbyggnad med balkonger, 
 
c) För den skull stadsbyggnadskontoret tar fram en detaljplan för beslut i 
byggnadsnämnden begärs i tredje hand; 
- att detaljplanen med tillhörande plankarta kompletteras med bestämmelser om 
att fasader och arkitektoniskt formspråk ska bevaras med hänsyn till bebyggelsens 
kulturhistoriska kvaliteter, arkitektoniska egenart och betydelse i stadsrummet 
som tidstypiskt exempel, samt att varsamhetsbestämmelser tillförs plankartan. 
 
- att utformningsbestämmelse i reviderad detaljplan som medger utkragade 
byggnadsdelar tas bort, 
 
- att detaljplanen med tillhörande plankarta kompletteras med bestämmelser om 
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skydd av träden i planområdet, 
 
- att detaljplanen med tillhörande plankarta kompletteras med bestämmelser som 
ger fastighetsägarna på Rimsmedsgatan rätt att behålla sin möjlighet till kollektiv 
anslutning till fjärrvärmenätet via undercentralen på Klassikergatan, 
 
- att detaljplanen kompletteras med en utredning av bebyggelsens 
kulturmiljövärden och arkitektoniska kvaliteter utförd av fristående konsultföretag 
med dokumenterad kompetens på området, 
 
- att detaljplanen kompletteras med analyser av hälsorisker till på grund av asbest 
och radon i byggnaderna. 
 
- att detaljplanen kompletteras med en analys av hur förväntade hyreshöjningar 
påverkar den sociala sammansättningen i området samt gör en utredning som 
fokuserar på barnperspektivet. 
 

Kommentar: 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att ge befintlig bebyggelse planstöd samt 
skapa möjlighet att utvidga byggnadernas balkonger. Planarbetet kommer därför 
inte att avbrytas.  

I och med att syftet med ändringen är att skapa en möjlighet att utvidga 
balkongerna så kan inte planarbetet innehålla ett nollalternativ där denna 
möjlighet uteblir.  

Gällande utformningsbestämmelser så har kontoret diskuterat denna fråga, 
kontorets bedömning från samrådsredogörelsen kvarstår. Planområdet ingår inte i 
kommunens bevarandeprogram – Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i 
Göteborg, området ingår inte heller i något riksintresse för kulturmiljövården och 
är inte heller utpekat som värdefullt i något annat hänseende. Kontorets 
bedömning är därmed att det inte är nödvändigt att införa en 
varsamhetsbestämmelse eller göra en arkitektur- och kulturhistorisk utredning. 
Anledningen är att ändringen av detaljplanen inte innebär någon ytterligare 
byggrätt eller rivning av någon befintlig byggnad. Därför bedöms ytterligare 
utredningar inte vara nödvändiga under planprocessen. Det allmänna 
varsamhetskravet i plan- och bygglagen 8 kap. 17 § ska beaktas vid prövning av 
kommande bygglov. 

Ändringen av detaljplanen innebär ingen påverkan på de träd som finns inom 
planområdet. Det bedöms därmed inte finnas skäl att förse dessa med 
skyddsbestämmelser. 

Gällande synpunkt om fjärrvärme se Göteborg energis svar under punkt 2. 
Då frågor som berör radon och asbest framförallt är byggherrens och 
fastighetsägarens ansvar så bedöms dessa inte behöva utredas i samband med 
ändringen av detaljplanen. Byggherren har det yttersta ansvaret för att undersöka 
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om det kan förekomma asbest i en fastighet där man planerar att riva eller 
renovera. Om det förekommer asbest så ska sanering av denna utföras av firmor 
som har tillstånd för att sanera asbest. Om stadsbyggnadskontoret i samband med 
ansökan om bygglov misstänker att det kan finnas asbest kan kontoret ställa en 
förfrågan till fastighetsägaren om denne har en åtgärdsplan för hantering av 
asbest. 

Den som är hyresvärd är ansvarig för att bostäderna på sin fastighet inte överstiger 
riktvärdet för radon i inomhusluften, enligt 9 kap. 9 § 
miljöbalken. Miljöförvaltningen är den förvaltning inom staden som har 
tillsynsansvar vad gäller radon.  

Kontoret vidhåller sin bedömning från samrådsredogörelsen att det inte bedöms 
nödvändigt att ta fram socialkonsekvensanalys eller barnkonsekvensanalys i detta 
planarbete.  

Hyressättning och hyresreglering prövas inte i planprocessen eller av plan- och 
bygglagen. Jordabalken är den lagstiftning som reglerar frågor om hyra. Av 12 
kap. 18 d § i jordabalken framgår att om åtgärderna avseende förändrings- och 
förbättringsarbeten avser de gemensamma delarna av fastigheten, krävs det att de 
har godkänts av hyresgästerna i mer än hälften av de berörda bostadslägenheterna 
eller att hyresnämnden har lämnat tillstånd till åtgärderna. Om inglasningarna  
kommer att innebära en hyreshöjning är inte klarlagt i detta skede och frågan 
avgörs inte av stadsbyggnadskontoret. 

 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 
 

10. Boende på Poesigatan 4  
Är mycket positiv. Detaljplanen känns väl avvägd och de föreslagna ändringarna 
är i proportion till den kritik som tidigare lämnats.  
Kommentar: 
Noteras. 

11. Boende på Poesigatan 6,  
Den boende uppger att hon har bott i huset i 49 år. Hon menar att det finns flera 
hyresgäster som ej vill ha inglasning av balkongerna, på grund av att det blir 
instängt. Hon förstår ej varför balkongerna måste bli bredare. Inglasningen 
innebär att det kommer att bli varmt på sommaren, outhärdligt varmt. Särskilt för 
de som är äldre som ej kan ta sig ut på sommaren.  Hon kommer att bli ledsen om 
detta sker.  För att få in luft kommer man att behöva sära på balkongfönstren 
vilket innebär mycket jobb. Det kommer ej att gå att vara på balkongen på 
sommaren på grund av värme. Blommor som ställs ut på balkongerna kommer att 
dö.  
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Kommentar: 
Synpunkter och frågor om hur balkongernas fönsterglas kan öppnas hänvisas till 
hyresvärden. Om hyresgäster har synpunkter på att de ej önskar inglasning bör 
dessa framföras till hyresvärden. Ändringen av detaljplanen innebär att det blir 
möjligt att glasa in balkonger, hur detta ska ske och om det ska ske på samtliga 
balkonger är upp till hyresvärden att avgöra.  
När hyresvärden har tagit fram ett förslag på inglasning av balkonger prövas 
utformningen och tekniska egenskapskrav i en ansökan om bygglov. Ansökan om 
bygglov sker efter att ändringen av detaljplanen har antagits av byggnadsnämnden 
och efter att den har vunnit laga kraft.  
 
 
Liza Schramm    Emily Eidevåg 
Enhetschef byggavdelningen   Planhandläggare 
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Bilaga 1 - Sändlista 
Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
Fastighetskontoret 

Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen 

Räddningstjänsten 

Kulturförvaltningen 

Hyresgästföreningen 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
Lantmäteriet 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 
De som tidigare yttrat sig i ärendet. 
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Bilaga 2 – Länsstyrelsens granskningsyttrande 
 
 
 
 
 
 



Yttrande
2020-07-08

Diarienummer
402-26445-2020

Sida
1(1)

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress: Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Torun Signer 

Planhandläggare
010-2245494

torun.signer@lansstyrelsen.se

Göteborgs stad
sbk@sbk.goteborg.se

Ert diarienummer: 0242/20

Granskningsyttrande ändring av del av detaljplan för 
område vid Brunnsbo inom stadsdelen Backa, i 
Göteborgs kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade juni 2020 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller

till risken för olyckor, översvämning eller erosion

Länsstyrelsen har 2020-03-27 meddelat kommunen att vi delar 
bedömningen att förslaget inte kan antas innebära en betydande 
miljöpåverkan.

Detta beslut har fattats av planhandläggare Maria Freiholtz efter 
föredragning av planhandläggare Torun Signer.

Maria Freiholtz
Torun Signer

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

mailto:sbk@sbk.goteborg.se
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