
 
 

 

Samrådsredogörelse 

Utfärdat: 2018-04-27  Irén Forsberg 

Diarienummer: 0150/18   Telefon: 031-368 16 59  

Aktbeteckning: 2-5483  E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

Ändring av detaljplan II-3196 del av kvarteret 54 Gopön 
inom stadsdelen Backa i Göteborg, förenklat förfarande 

Samrådsredogörelse 

Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd för 

detaljplaneförslaget med förenklat förfarande. Samråd har hållits med länsstyrelsen, 

som inkommit med skriftligt godkännande 23 mars 2018. Planförslaget har sänts för ytt-

rande under tiden 9 april 2018 – 23 april 2018. Förslaget har skickats ut enligt bifogad 

lista över samrådskrets, bilaga 1. 

Sammanfattning 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att ta bort (upphäva) gällande plan-

bestämmelse om fastighetsindelning för fastigheten Backa 54:1 (planområ-

det). Det möjliggör att fastigheten genom lantmäteriförrättning kan utökas 

med fastigheten Backa 766:44 enligt detaljplan II-5139. 

Inga invändningar mot planförslaget har inkommit under samrådstiden. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret och fastighetsägare 

för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 
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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 

Kommentar: 

Inga synpunkter har inkommit. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

2. Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på förslaget. 

Kommentar: 

Noteras. 

3. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har vid möte 2018-03-02 tagit del av planförslaget och skriftligt godkänt 

förslaget. Länsstyrelsens godkännande har bilagts, se bilaga 2. 

Länsstyrelsen har senare inkommit med samrådsyttrande. 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 beslutas. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 3. 

Kommentar: 

Noteras. 

Sakägare  

Kommentar: 

Inga synpunkter har inkommit från sakägare. 

Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det efter mindre redaktionella justeringar nu är 

lämpligt att gå vidare med förslaget för beslut.  

 

 

Monica Daxler 

Avdelningschef lantmäteri 

Irén Forsberg 

Planhandläggare
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Bilaga 1 - Lista över samrådskrets  

Kommunala nämnder och bolag med flera 

Fastighetsnämnden/kontoret 

Statliga och regionala myndigheter med flera  

Lantmäterimyndigheten 

Länsstyrelsen 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckningen 
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Bilaga 2 - Länsstyrelsen Västra Götalands läns yttrande 
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Bilaga 3 - Länsstyrelsen Västra Götalands läns yttrande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Samrådsyttrande
2018-04-27

Diarienummer
402-13260-2018

Sida
1(2)

Postadress:
403 40 GÖTEBORG

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 18(fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Nirmala Blom-Adapa

Arkitekt
010-224 4789

Nirmala.blom-adapa@
lansstyrelsen.se

Göteborgs Stad
sbk@sbk.goteborg.se
Ert dnr: 0150/ 18

Förslag till ändring av detaljplan II-3196 del av kv 54 Gopön 
inom stadsdelen Backa, Göteborgs Stad, Västra Götalands län
Handlingar daterade 2018-03-20 för samråd enligt 5 kap. 11 plan- och bygglagen (PBL 2010:900), 
standard förfarande 

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900).
Planändring innebär att planbestämmelse om fastighetsindelning för Backa 
54:1 upphävs. Det möjliggör att fastigheten genom lantmätariförrättning kan 
utökas med fastigheten Backa 766:466 enligt detaljplan 1480K-II-5139.   
Länsstyrelsen har inga synpunkter om syftet med planändring.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av ändring av detaljplaner 
enligt förslaget inte kommer att prövas.

Råd enligt PBL och MB 
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 
särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i 
lagen i övrigt om det behövs från allmän synpunkt. 

Fastighetsindelning
Det aktuella ändringsförslaget bör förtydliga hur reglering av 
fastighetsindelning av detaljplan 1480K-II-5139 ser ut. Länsstyrelsen 
förutsätter att det idag inte finns några restriktioner om fastighetsindelning. 

Ändring av en gällande detaljplan
Boverkets forordar bland annat:
Det bör bara finnas en detaljplan för ett geografiskt område och det går
därför inte att göra ändringsplaner, tilläggsplaner eller liknande som ska
gälla tillsammans med den ursprungliga planen. Ett förslag till ändring i den 
ursprungliga planen innebär att den gällande plan i sin nuvarande 
utformning ändras. 
Se : https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/ 
planering/detaljplan/andring-av-detaljplan/

mailto:sbk@sbk.goteborg.se
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R26
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R85
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K2
https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/%20planering/detaljplan/andring-av-detaljplan/
https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/%20planering/detaljplan/andring-av-detaljplan/
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Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. Samråd om 
behovsbedömning har skett vid s.k. Larkmöte den 2 mars 2018. Således 
behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

Detta ärende har arkitekt Nirmala Blomn-Adapa beslutat och 
föredragit.

Nirmala Blom-Adapa

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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