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Antagande av detaljplan för garage på 
fastigheten Bräcke 729:128 inom stadsdelen 
Bräcke 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

1. Anta detaljplan för garage på fastigheten Bräcke 729:128 inom stadsdelen 

Bräcke, upprättad den 7 april 2020 och reviderad den 14 maj 2020.  

Sammanfattning 

Planområdet består av en parkeringsplats med två garagelängor som ligger i anslutning 

till bostäder vid Utmarksgatan i Bräcke, öster om Hisingsleden vid Bräckemotet. 

Garagelängorna är uppförda i mitten på 60-talet och har fram tills nu haft tidsbegränsade 

bygglov. Ytterligare tidsbegränsat bygglov kan inte ges då det strider mot gällande plan. 

Syftet med detaljplanen är att genom planändring möjliggöra permanent bygglov för de 

båda garagelängorna, som idag är uppförda på mark som inte får bebyggas. Byggrätt för 

garagen har lagts in som komplementbyggnader med användningen bostäder, anpassade 

efter de befintliga garagen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planavtal har tecknats med intressent. Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanen 

inte medför några utgifter eller inkomster för kommunen. 

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. 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser, illustrationsritning och grundkarta 

2. Planbeskrivning 

Övriga handlingar 

3. Samrådsredogörelse 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-05-14 

Byggnadsnämnden 2020-06-23 

Diarienummer 0413/10 

 

Handläggare 

Carin Gustrin 

Telefon: 031-368 16 01 

E-post: carin.gustrin@sbk.goteborg.se 
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4. Granskningsutlåtande 

5. Fastighetsförteckning 

6. Dagvatten och skyfalls-PM 

7. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 

8. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 
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Ärendet  

Beslutet innebär att detaljplanen, vars syfte är att möjliggöra permanent bygglov för de 

två befintliga garagelängorna, antas.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger i anslutning till Utmarksgatan i Bräcke. Syftet med planen är att 

genom planändring möjliggöra permanent bygglov för att de två befintliga 

garagelängorna ska kunna stå kvar. 

Planförslaget innebär att garagen får en byggrätt för komplementbyggnader till 

bostadsbebyggelse som till ytan överensstämmer med befintlig placering och 

byggnadsarea. Byggrätten innebär även en högsta nockhöjd på 4,5 meter.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Gällande stadsplan akt 2–3051 anger biluppställning samt transformatorstation och att 

området inte får bebyggas. Genomförandetiden har gått ut. 

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

Bakgrund och förändringar efter samråd och granskning 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-12-17 att genomföra samråd samt låta granska 

detaljplan för garage på fastigheten Bräcke 729:128. Samrådstiden var 2020-01-15 – 

2020-02-04. Granskningstiden var 2020-04-15 – 2020-04-29. Förslaget till detaljplan har 

under samråd- och granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats. 

Synpunkter från samrådet och granskningen, kontorets kommentarer och förslag med 

anledning av dessa har sammanställts i en samrådsredogörelse upprättad 2020-04-07 

respektive ett granskningsutlåtande upprättat 2020-05-13. 

Planförslaget har bearbetats utifrån synpunkter som framkom vid samrådet. De största 

förändringarna i planförslaget efter samråd är:  

- Upplysning om att underjordisk anläggning finns i närheten av planområdet har 

lagts till på plankartan, enligt Kretslopp och vattens yttrande.  

- Upplysning om att miljöförvaltningen ska kontaktas vid markarbeten har lagts till 

på plankartan enligt Miljöförvaltningens yttrande.  

Planförslaget har inte ändrats efter granskningen. Ändringar i handlingarna är av 

redaktionell art och rör förtydliganden i planbeskrivningen vad gäller risk för 

blocknedfall samt översvämningsrisk vid skyfall.  

Ärendets handläggning  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 

2016-03-22 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2019-12-17 att genomföra samråd samt låta granska detaljplanen 

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

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan. Vid behovsbedömningen 

konstaterades att ett genomförande av planen inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte 

har gjorts.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

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 

 

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


