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Ansökan om Planbesked för Boende med
särskild service på del av fastigheten Bö
750:800
Förslag till beslut
I Fastighetsnämnden
1. Fastighetsnämnden ansöker om planbesked för boende med särskild service på
del av fastigheten Bö 750:800.
2. Vid positivt planbesked utgör ansökan även beställning av detaljplan.

Sammanfattning
Förvaltningen önskar att fastighetsnämnden ansöker om planbesked för boende med
särskild service (BmSS) på den aktuella tomten. Behovet av BmSS är stort i stadsdelen
och stadsledningskontoret delar fastighetskontorets bedömning att platsen är lämplig för
servicebostäder.
Tomten som ligger i utkanten av Överåsparken är kuperad och utgörs delvis av berg i
dagen. På tomten finns uppvuxna träd varav ett är utpekat som skyddsvärt.
Stadsledningskontoret säkerställer att investeringsmedel finns för projektering och
byggnation av BmSS.
Intäkter till följd av förslaget finns i form av kommunintern markupplåtelse för BmSS.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Marken ägs av Göteborgs Kommun och förvaltas av park- och naturnämnden.
Stadsledningskontoret säkerställer att investeringsmedel finns för projektering och
byggnation av BmSS med tillfart och kringytor.
Lokalförvaltningen får kostnader för drift och underhåll.
Fastighetsnämnden får en intäkt genom kommunintern markupplåtelse för BmSS.
Kommunen riskerar vite om inte BmSS tillskapas i tillräcklig omfattning.

Bedömning ur ekologisk dimension
Den aktuella platsen utgör enligt stadens sociotopkartering en del av Överåsparken men
är separerad från parken i övrigt genom Överåsgatan. Översiktsplanen anger Område med
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särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild, och/eller kulturlandskap.
Den föreslagna tomten är kuperad med berg i dagen och det finns uppvuxna träd. Ett av
träden är utpekat som skyddsvärt och skissförslaget har utformats med utgångspunkt i att
det ska sparas.
Byggnadens föreslagna placering utgår från markhöjderna på platsen men schaktning och
fyllning kommer att krävas.
Skissförslaget har anpassats för att minimera trädfällning men miljöförvaltningen
betecknar platsen som en grön oas i stadsdelen och ser svårigheter att placera ett BmSS
där, bland annat med hänvisning till att det skulle påverka naturvärden och områdets
värde för flera ekosystemtjänster negativt.
Park- och naturförvaltningen är tveksamma till utvecklingen på grund av naturvärden och
risk för skyddade arter.
För att minska det ekologiska fotavtrycket kan en möjlighet till kompensation vara att
delar av byggnaden utförs med vegetationstak. En sådan lösning kan även bidra till
fördröjning av dagvatten.

Bedömning ur social dimension
I stadsdelen finns enligt stadsledningskontoret ett stort behov av boende med särskild
service.
BmSS är en viktig del i arbetet för att människors olikheter inte ska utgöra ett hinder för
den enskilde individen och åtgärden bedöms som ett steg för att stärka detta perspektiv.
Den aktuella tomten ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse. Den föreslagna
byggnadens placeringen utgår från att tillskapa ett kvalitativ boende och minimera insyn i
relation till befintliga bostäder.

Samverkan
Avstämning har skett med stadsledningskontoret och lokalförvaltningen kring
omfattning, utformning och placering av boendet. Avstämning har också skett med
miljöförvaltningen, trafikkontoret, förvaltningen för kretslopp och vatten, park-och
naturförvaltningen samt stadsbyggnadskontoret.

Bilagor
1.

Översikts- och Detaljkarta

2.

Skissförslag

3.

Utdrag ur översiktsplan och Göteborgs utvidgade innerstad
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Ärendet
Behovet av BmSS är stort i hela staden. Stadsledningskontoret och lokalförvaltningen
bedömer att förslaget med ett serviceboende med 6 lägenheter är lämpligt på platsen.
Fastighetskontoret önskar att fastighetsnämnden beslutar att ansöka om planbesked för
BmSS på den aktuella tomten.

Beskrivning av ärendet
Fastighetskontoret bedömer att platsen är lämplig för ett BmSS. Den föreslagna tomten
som är ca 2000 kvm är en del av Överåsparkens utkant mot Danska vägen. Gällande
detaljplan från 1925 anger allmän plats.
Skissförslaget visar på möjligheten för 6 servicebostäder och lokalförvaltningen bedömer
att detta utgör en rationell enhet att förvalta. Boendeformen är en variant av BmSS som är
något mindre ytkrävande.
Terrängen är kuperad och består delvis av berg i dagen. Inom den föreslagna tomten finns
uppvuxna träd varav ett är skyddsvärt enligt stadens kartering.
På angränsande fastigheter i söder och väster finns bostadsbebyggelse i form av villor och
kedjehus. I öster finns Villa Överås med tillhörande trädgårdsanläggning och den aktuella
platsen ligger inom stadens bevarandeprogram.
Stadsbyggnadskontoret framhåller bland annat att förslaget inte är förenligt med
översiktsplan och att en eventuell byggnation på platsen behöver anpassas till
omgivningen.
Inom målet för God bebyggd miljö ingår delmålet God ljudmiljö och skissförslaget har
utformats för att möta detta. Stadens strategiska bullerkartläggning indikerar en
ekvivalent ljudnivå upp till 60 dBA på platsen. Byggnadens placering och utformningen
syftar bland annat till att möjliggöra bullerskyddade uteplatser och undvika
kostnadsdrivande lösningar med bullerplank eller andra åtgärder.
Miljöförvaltningen bedömer att det inte finns hinder att uppföra ett BmSS på platsen ur
bulleraspekt.
Förslaget har bäring på kommunens miljömål Begränsad klimatpåverkan. Befintlig
infrastruktur kan nyttjas och hållplats för spårvagn och buss finns inom 300 meter varför
fastighetskontoret bedömer förslaget som hållbart ur denna aspekt.
Infarten till BmSS som föreslås från Överåsgatan används redan idag för angöring till
fastigheten Bö 70:1. Angöringen bedöms på grund av topografin och trafiksituationen
inte kunna lösas på annat sätt och ett servitut eller gemensamhetsanläggning bör skapas
för att säkra tillfart till grannfastigheten.

Förvaltningens bedömning
Förslaget ansluter till stadsplaneanalysen Göteborgs utvidgade innerstad som redovisar
en byggnadsvolym längs Överåsgatan och bedöms svara mot stadens mål om Attraktiv
bebyggelsestruktur.
Förslaget har också bäring på kommunens miljömål angående God bebyggd miljö. BmSS
behövs i alla delar av staden och fastighetskontorets bedömning är att åtgärdens positiva
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effekter med ett kvalitativt serviceboende på platsen uppväger de nackdelar som
miljöförvaltningen pekar på.
Stadsledningskontoret bedömer i detta tidiga skede att projektet ligger inom normala
kostnadsramar och kan genomföras. Fastighetskontoret delar bedömningen och ser
riskerna som normala för denna typ av projekt och att förutsättningarna indikerar normala
kostnader för planering, investering och drift.
Sammantaget bedömer fastighetskontoret att den aktuella platsen är lämplig att pröva för
BmSS och önskar att fastighetsnämnden ansöker om planbesked för detta.

Martin Öbo
Fastighetsdirektör

Karin Frykberg
Avdelningschef
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Bilaga till ansökan om planbesked
2020-12-07. Dnr 6316/20

Översiktskarta

E6

Delsjövägen

Detaljkarta
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Villa Överås
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Servicebostad vid
Överåsgatan på
del av fastigheten
Bö 750:800

Övervåning
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Servicebostad vid
Överåsgatan på
del av fastigheten
Bö 750:800
6 lägenheter
Tomt ca 2000 kvm

+ 28,0

Personalutrymmen/miljörum, förråd mm i
sluttningsvåning
Uteplatser mot berg i väster

Skyddsvärt
träd

Infart till parkering och granne via befintlig
väg som breddas
Färdigt golv Övervåning ca + 28,0
Färdigt golv Sluttningsvåning ca + 24,5
Nock ca + 32,5

Sluttningsvåning
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Teknik/ÅV
FRD

Fyllning

+ 24,5

+25

+24

+23

FRD/Tvätt

2P
HKP

Servicebostad vid
Överåsgatan på
del av fastigheten
Bö 750:800

Översiktsplan
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Historisk stadsplaneanalys

