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Planbesked för upphävande/ändring av 
fastighetsplan vid Hängestensvägen (Näset 
115:17) inom stadsdelen Näset 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för upphävande/ändring 

av fastighetsplan vid Hängestensvägen (Näset 115:17) inom stadsdelen Näset i Göteborg.  

Sammanfattning 

Syftet med ansökan är att möjliggöra att dela fastigheten till tre tomter så att ytterligare 

två tillkommande enbostadshus kan uppföras i enlighet med den gällande detaljplanens 

ursprungliga intentioner och bestämmelser. Hindret för detta i dagsläget är gällande 

fastighetsplanen.  Ansökan avser ett upphävande eller ändring av den gällande 

fastighetsplanen. 

 

Sammantaget bedömer stadsbyggnadskontoret att planförslaget inte överensstämmer med 

stadens utbyggnadsstrategi och översiktsplanens anvisningar samt att en plan enligt 

förslaget ger för få tillkommande bostäder i förhållande till resurser som krävs för ett 

planarbete. Ett sådant inte bör prioriteras framför planarbeten som har högre 

måluppfyllelse. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planavtal kan tecknas med intressenten vid ett eventuellt positivt planbesked. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 

Ett plangenomförande innebär att två tillkommande enbostadshus kommer att byggas 

inom en redan etablerad trädgårdstomt. Den övergripande bedömningen är att påverkan 

på miljön eller på andra aspekter ur ekologisk dimension utanför berörd fastighet blir 

försumbar. 

Bedömning ur social dimension 

Ett plangenomförande kommer inte att innebära någon större påverkan på sociala 

strukturer eller andra aspekter ur social dimension, men att det föreslagna inte tillför 

något som saknas i området i detta hänseende. 

Bilagor 
1. Förprövningsrapport  
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Ärendet  

Ärendet gäller beslut om att meddela negativt planbesked till sökanden. 

Beskrivning av ärendet 
Åtgärden som föreslås är att upphäva den gällande fastighetsplan så att det blir möjligt att 

stycka av två nya bostadsfastigheter från Näset 115:17, dvs. dela en befintlig villatomt till 

tre i enlighet med den gällande detaljplanens ursprungliga intentioner och bestämmelser.  

Området ligger Hängestensvagen/Breviksvägen i Näsets villaområde. Förfrågan inne-

fattar två tillkommande bostäder och innebär ett litet planarbete. 

Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26, anger be-

byggelseområde med grön- och rekreationsytor inom hela det tänkta planområdet och 

enligt stadens strategi för utbyggnadsplanering ligger området utanför prioriterade 

utbyggnadsområde. 

Gällande detaljplan 3773 anger bostadsändamål i form av fristående enbostadshus där 

endast en huvudbyggnad per fastighet är tillåten. Genomförandetiden har gått ut.  

För planområdet gäller fastighetsplan 8314 som anger att fastigheten inte får delas. 

Bakgrund 

2015 ansökte fastighetsägarna om planbesked om samma fråga om att upphäva/ändra 

fastighetsplanen. Byggnadsnämnden gav då ett negativt planbesked (2015-10-27, § 445). 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Stadsbyggnadskontoret påbörjar varje år ett antal detaljplaner enligt en produktionsplan 

som byggnadsnämnden beslutar. Produktionsplanen följer de mål som anges i 

kommunens budget. Detta innebär att vi ska prioritera planering som ger fler bostäder och 

bostäder med upplåtelseformer som är underrepresenterade i ett område.  

Stadens planeringsresurser bedöms användas mer effektivt om de läggs på planer som ger 

ett större tillskott av bostäder. 

Kommunens översiktsplan anger Bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. 

Området ligger inom Kustnära områden och skärgården. Översiktsplanen anger i detta 

område bl.a. en restriktiv hållning till kompletteringar, att ny bebyggelse ska lokaliseras i 

anslutning till god kollektivtrafik, samt att vid komplettering ska en blandning av 

bostadsformer eftersträvas. 

Denna begäran om planbesked innebär ett tillskott av endast två bostadsenheter med 

samma upplåtelseform som redan finns väl representerad i området. Den aktuella 

fastigheten ligger också relativt långt från kollektivtrafik (ca 800 m). 

Samtidigt finns en inriktning i kommunens budget att komplettera på ett sätt så att redan 

gjorda investeringar i infrastruktur med mera kan utnyttjas effektivt. Kommunens budget 

2020 anger också att fler tomter för småhus skall prioriteras. Den gällande detaljplanens 

intention är att den nuvarande tomten skall bebyggas med tre enbostadshus enligt 

illustrationsritningen. Den gällande fastighetsplanen innebär att detaljplanens syfte inte 

kan uppnås genom att fastigheten inte får delas på det viset som illustreras i detaljplanen. 

Utformningen av fastighetsplanens bestämmelser, som upprättades samtidigt som 
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detaljplanen, strider mot detaljplanens intentioner, men var då i enlighet med 

intressentens/fastighetsägarens önskemål. 

Skälen ovan kan utgöra särskilda omständighet som talar för förslaget, trots att det inte 

uppfyller utbyggnadstrategins mål i övrigt. 

Sammantaget bedömer stadsbyggnadskontoret att en plan enligt förslaget ger för få 

tillkommande bostäder i förhållande till resurser som krävs för att upphäva 

fastighetsplanen. Ett planarbete bör inte prioriteras framför planer som har högre 

måluppfyllelse. Avstånd till kollektivtrafik är förhållandevis för långt från platsen. 

Förslaget innebär inte heller något komplement till stadsmiljön som saknas på platsen.  

Stadsbyggnadskontoret  
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