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Antagande av Ändring av del av detaljplan för 
Lövgärdet II inom stadsdelen Gårdsten 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Anta ändring av del av detaljplan för Lövgärdet II inom stadsdelen Gårdsten, 

upprättad den 25 februari 2020  

 

Sammanfattning 
Planområdet ligger i norra Lövgärdet. Inom stora delar av Lövgärdet, vilka planlades 

tillsammans med aktuellt område, har i bygglov medgetts förändringar bland annat 

avseende att bygga ut och glasa in balkonger. Aktuellt område inte möjlig att förändra på 

samma sätt utan ändring av detaljplan. 

Syftet med ändring av detaljplan är att medge balkonger på mark som inte får bebyggas 

och att dessa tillåts glasas in. En planändring påverkar viktiga bedömningskriterier 

marginellt.  

För fastigheten Gårdsten 62:16 innebär även ändringen att befintlig planstridig 

bebyggelse i den södra delen blir planenlig. 

Byggnadsnämnden beslutade 2020-02-07 att låta granska ändring av del av detaljplan för 

Övre Lövgärdet II inom stadsdelen Gårdsten. Granskning har hållits under tiden 4 – 18 

mars 2020. Ett granskningsutlåtande har upprättats. I utlåtandet redovisas även 

synpunkter från samrådet.  

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

redaktionell art och rör ritteknik. Kvarstående synpunkter från granskningen handlar om 

tillskapande av ledningsområde utanför aktuellt planområde. 

Kontoret bedömer att ändringen av del av detaljplan kan antas. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressenter.  

Då detaljplanen tagits fram enligt nya rutiner för uppdrag har Fastighetskontoret inte 

deltagit aktivt, Fastighetskontoret har dock inga synpunkter på planförslaget. 

Stadsbyggnadskontoret 
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Aktuell ändring av detaljplan har marginell/ingen påverkan på stadens kostnader och inga 

stora investeringar krävs.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Bedömning ur social dimension 
Att möjliggöra en tillbyggnad av balkonger kan ha en viss påverkan på områdets 

attraktivitet. 

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 

beaktats vid framtagande av planförslaget.  

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Tillägg till plankarta med bestämmelser och planbeskrivning 

Övriga handlingar 

2. Grundkarta  

3. Granskningsutlåtande 

4. Fastighetsförteckning 

5. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  
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Ärendet  
Byggnadsnämnden föreslås besluta om att anta ändring av del av detaljplan för Lövgärdet 

II inom stadsdelen Gårdsten. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger i norra Lövgärdet. Syftet med ändring av detaljplan är att medge 

balkonger över mark som inte får bebyggas och att dessa tillåts glasas in. En planändring 

påverkar viktiga bedömningskriterier marginellt.  

För fastigheten Gårdsten 62:16 innebär även ändringen att befintlig planstridig 

bebyggelse i den södra delen blir planenlig.  

Underhåll av byggnaden skall utföras varsamt med hänsyn till byggnadens ursprungligas 

karaktär. Ändringar och tillägg skall utföras anpassat med väl utformade detaljer. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Gällande detaljplan akt 2-3299 anger användningen bostäder. Genomförandetiden har 

gått ut.  

Bakgrund och förändringar efter samråd 

Byggnadsnämnden beslutade 2018-11-27 om planbesked, uppdrag och samråd om 

ändring av del av detaljplan för Lövgärdet II inom stadsdelen Gårdsten. Samrådstiden var 

2019-11-20 – 2019-12-11.  

Byggnadsnämnden beslutade 2020-02-07 att låta granska ändring av del av detaljplan för 

Övre Lövgärdet II inom stadsdelen Gårdsten. Granskning har hållits under tiden  4-18 

mars 2020. Förslaget till ändring av del av detaljplan har under granskningstiden funnits 

tillgängligt på kommunens webbplats.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram. I utlåtandet redovisas även synpunkter från 

samrådet.  

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

redaktionell art och rör endast en linje avseende förtydligande av linjetjocklek på 

kommungräns från grundkartan.  

Ärendets handläggning 

Ändring av detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). 

Vid beslut om planbesked/uppdrag/samråd 2018-11-27 bedömdes att detaljplanen ska 

hanteras med standardförfarande.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 

2019-01-22        att godkänna startplan för år 2019 där detaljplanen ingår som      

       Detaljplan för balkonger vid Rosmaringatan i Göteborg 

2018-11-27 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2018-11-27 att genomföra samråd om detaljplanen 
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2020-02-07 att låta granska ändring av del av detaljplan 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat (utanför aktuell ändring men inom gällande 

detaljplan II-3299):  

2006-11-20   Bygglov för ändring av flerbostadshus. Upprustning av fasad, tak och 

balkonger gällande Gårdsten 62:12-13. Balkonger har utökats över 

prickad mark. 

 

2009-06-17   Bygglov för ändring av flerbostadshus. Upprustning av fasad, tak och 

balkonger gällande Gårdsten 62:8, 62:9 och 62:11. Balkonger har 

utökats över prickad mark. 

Miljöpåverkan 

Kontoret har genomfört en undersökning enligt Miljöbalken 6 kap 6 §. Kontoret finner att 

detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen.  

Planen bedöms inte generera ett behov skolplatser eller förskoleplatser 

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under granskningstiden är av redaktionell art. 

Från granskningen finns kvarstående erinringar avseende utvidgande av planområde för 

att skapa större ledningsområde för Göteborg Energi AB ledningar. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning är dock att möjligheten till ansökan om ledningsrätt 

utanför planområdet ej begränsas. Inom aktuellt planområde har ledningsområde 

tillskapats för allmännyttiga underjordiska ledningar.  

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar är av redaktionell art och att detaljplanen kan 

antas. 

 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


