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Planprocessen 

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möj-

ligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framfö-

ras.  

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demo-

kratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detal-

jerat i program.  

 

 

Information 

Planarbetet startade 2016-03-22. 

Detaljplanen är upprättad med standardförfarande, program har ej tagits fram. 

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000 

finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

 

Information om planförslaget lämnas av: 

Carin Gustrin, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 16 01  

Sten Runqvist, Lantmäteriavdelningen Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 17 03 

 

Samrådstid: 15 januari – 4 februari 2020 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
tel:031-3681703
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Planhandling  

Samråd 

Datum: 2019-12-17 

Aktbeteckning: 2-xxxx 

Diarienummer SBK: 0413/10   

Handläggare SBK   

Carin Gustrin   

Tel: 031-368 16 01   

carin.gustrin@sbk.goteborg.se  

    

Detaljplan för Garage på fastigheten Bräcke 729:128  
inom stadsdelen Bräcke i Göteborg 
 

Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900) 

Planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plan- och illustrationskarta med bestämmelser och grundkarta 

 

Övriga handlingar: 

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet)
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Sammanfattning 

Planområdet består av en parkeringsplats med två garagelängor som ligger i anslut-

ning 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 tidsbegrän-

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

plan. Åtgärder som föreslås är detaljplaneändring för att medge bygglov för de två be-

fintliga garagelängorna som tillsammans möjligör för 20 bilplatser. Parkeringsplatsen 

med garagen ligger på mark som inte får bebyggas och har användningen biluppställ-

ningsplats.  

  

Planens syfte och förutsättningar 

Detaljplanens syfte är att genom planändring möjliggöra permanent bygglov för att de 

två befintliga garagelängorna ska kunna stå kvar. 

Kommunens översiktsplan anger Bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. 

Området ligger delvis inom Skydds- och bedömningszon runt transportled för farligt 

gods. Gällande detaljplan från 1962 anger biluppställning samt transformatorstation 

och att området inte får bebyggas. Genomförandetiden har gått ut. 

Garagen har tillfart från Utmarksgatan över fastigheten Bräcke 13:19 genom ett servi-

tutsavtal från 1964. Fastigheten Bräcke 13:19 ägs av KB Bräcke 13:18. 

 

Karta över centrala Göteborg med planområdets placering markerat med svart prick. 
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Planområdet markerat i vitt.  

Planens innebörd och genomförande 

Planens genomförande innebär ingen fysisk förändring då syftet är att ge permanent 

bygglov för två befintliga garagelängor, som idag är planstridiga. 

Överväganden och konsekvenser 

Planens genomförande innebär inga betydande konsekvenser då garagelängorna är 

befintliga och förslaget inte medför någon förändring i den fysiska miljön.  

Avvikelser från översiktsplanen 

Planförslaget stämmer överens med gällande ÖP. Den västra garagelängan ligger del-

vis inom skyddszonen för farligt gods, dock medges parkering med garage på aktuellt 

avstånd från skyddszonen då det räknas som mindre känslig verksamhet.
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Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att genom planändring möjliggöra permanent bygglov för 

två befintliga garagelängor som idag är uppförda på mark som inte får bebyggas. Ga-

ragelängorna ligger i anslutning till bostäder och är uppförda på 60-talet. Syftet är att 

planlägga garagen som komplementbyggnader för användningen bostäder samt att an-

passa byggrätterna till de befintliga garagen. 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget i anslutning till bostäder vid Utmarksgatan i Bräcke. Planom-

rådet ligger öster om Hisingsleden, cirka 4 kilometer väster om Göteborgs centrum. 

  

Orienteringskarta med planområdet markerat med röd prick. 

 

Grundkarta med markerad plangräns. 
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Planområdet omfattar Bräcke 729:128, en 850 kvm stor fastighet som ägs av Göte-

borgs kommun. KB Bräcke 13:18 innehar tomträtt. 

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 

Planförhållanden 

Översiktsplanen för Göteborgs stad från 2009 anger Bebyggelseområde med grön- 

och rekreationsytor. Området ligger delvis inom skydds- och bedömningszon runt 

transportled för farligt gods. 

För området gäller stadsplan II-3051, som vann laga kraft år 1962. Planens genomfö-

randetid har gått ut. Stadsplanen anger markanvändningen till Biluppställning samt 

transformatorstation och dylikt och marken inom planområdet får ej bebyggas. Plan-

området finns inte med som föreslaget utbyggnadsområde i Strategi för utbyggnads-

planering. 

Planområdet omfattas inte av Natura 2000, naturreservat eller strandskydd. 

Mark, vegetation och fauna 

Marken inom planområdet är till största del asfalterad, med undantag för mindre ytor 

med gräsmatta och buskage. Garagen ligger vid en öppen bostadsgård till två mindre 

flerbostadshus.  

Marknivåerna inom planområdet varierar mellan ca +20,7 och +19,5 m.ö.h. De 

översta jordlagren utgörs av sand och i norra delen av planområdet återfinns ett parti 

med berg i dagen enligt SGUs: jordartskarta. Jorddjupen varierar från 0–10 meter en-

ligt SGU:s jordartskarta och strax öster om aktuellt planområde visar SBK:s jordarts-

karta på sju meters jorddjup.  

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 

Planen omfattas inte av fornlämningar eller kulturmiljö. Med undantag för de två ga-

ragen återfinns ingen bebyggelse inom planområdet.  

Trafik och parkering 

Området nås med bil från Utmarksgatan, GC-väg finns inte i anslutning till planområ-

det, men väl 100 meter norr om planområdet, vid Västra Bräckevägen. Parkering 

finns inom planområdet, två garagelängor med sammanlagt 20 platser.  

Närmaste kollektivtrafikhållplats är Bräcke Östergård, belägen ungefär 350 meter 

nordost om planområdet på Västra Bräckevägen. 

Teknik 

VA, fjärrvärme, el och tele. 

Planområdet är ej försörjt med allmänt VA-ledningsnät. Ingen VA-anslutning eller all-

män VA-ledningsutbyggnad bedöms behövas. El finns draget till planområdet. 
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Störningar 

Buller  

Enligt den kommunövergripande bullerutredningen beräknat på 2018 års trafikdata 

uppgår bullernivåerna för största delen av planområdet till mellan 60–65 dBA ekviva-

lent bullernivå. En mindre yta vid den västra byggnadens fasad har nivåer på 65–70 

dBA ekvivalent bullernivå. Användningen i planen är bostäder, men då byggrätten 

endast möjliggör komplementbyggnader som inte utgör någon bostad är bedömningen 

att en bullerutredning inte behövs. 

Översvämningsrisk 

Vid ett klimatanpassat 100-års regn samlas vatten upp till cirka 25 cm djup på en yta 

norr om den norra garagelängan, samt vatten upp till cirka 35 cm djup samlas på en 

yta söder om den södra garagelängan. Ingen av dessa ytor ligger vid garagets entréer.  

 

Skyfallssituationen inom planområdet vid ett klimatanpassat 100-års regn. 

Detaljplanens innebörd och genomförande 

Detaljplanen medger komplementbyggnader inom kvartersmark med användningen 

Bostäder till en högsta nockhöjd på 4,5 meter och på en yta som motsvarar befintliga 

garagelängor. Övrig yta inom området är försedd med s.k. prickmark - marken får 

inte förses med byggnad. Detaljplanen innebär inget genomförande då ingen ny be-

byggelse tillkommer. 

Bebyggelse 

Planen omfattar två garagelängor uppförda på 1960-talet. Garagen består av putsade 

gulmålade fasader samt plåtbeklädda sadeltak med låg takvinkel. Garageportarna är i 

brunt trä och baksidornas långa fasader är fönstersatta.  

Trafik och parkering 

Planförslaget innebär inga förändringar vad gäller trafik och parkering då garagen 

som omfattas är befintliga.  
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Naturmiljö  

Planförslaget påverkar inte den befintliga naturen då det inte innebär någon föränd-

ring gentemot hur det ser ut idag. Planområdet består övervägande av hårdgjorda ytor. 

Teknisk försörjning  

Dagvatten, vatten och avlopp, värme, el och tele samt avfall berörs inte av detaljpla-

nen då ingen ny bebyggelse tillkommer. 

I anslutning till planområdet finns underjordisk ledning, vid markarbeten ska Krets-

lopp och vatten kontaktas. 

Övriga åtgärder  

Geotekniska åtgärder 

Enligt SBK:s översiktliga stabilitetskarta ligger området inom stabilitetszon 3 (fast-

mark) och stabilitetszon 2 (förutsättningar saknas för initialskred, sekundärskred kan 

uppkomma) markytan är flack och därför saknar förutsättningar för initialskred (sta-

bilitetszon 1). Med hänsyn till befintlig geologiskt underlag och med hänsyn till det 

detaljplanen medger bedöms ingen risk för skred föreligga.  

Marken klassas som normalriskområde avseende markradon. 

Markmiljö 

Enligt Förorenade områden (antagen av KF februari 2006), tematiskt tillägg till över-

siktsplanen har ingen form av miljöstörande verksamhet bedrivits på platsen och det 

finns ingen risk för föroreningar inom planområdet.  

Buller 

Inga åtgärder bedöms krävas då detaljplanen inte innehåller bostäder, endast komple-

mentbyggnader. 

Fastighetsindelning 

Detaljplanen föreskriver att Bräcke 729:128 även fortsättningsvis ska vara en separat 

fastighet. Det är inte möjligt att genomföra någon lantmäteriåtgärd i syfte att få 

Bräcke 729:128 och Bräcke 13:19 att bli en fastighet, eftersom angränsande detaljplan 

(1480K-II-1804) innehåller fastighetsindelningsbestämmelser (tomtindelning 1480K-

III-3224) som säger att Bräcke 13:19 ska se ut exakt så som den gör nu. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. I anslutning till planområdet finns trafik-

område, men det finns inga väganläggningar just där. Området förvaltas av Fastig-

hetsnämnden. På andra sidan om Bräcke 13:18 och 13:19 finns allmän plats (gata) 

som förvaltas av Trafiknämnden. 
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Anläggningar inom kvartersmark 

Detaljplanen medger en byggrätt för två redan befintliga garage, ingen utbyggnad pla-

neras ske i samband med detaljplanens genomförande. 

Drift och förvaltning 

Fastighetsägaren har förvaltningsansvaret för all mark och alla anläggningar inom 

planområdet. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Detaljplanen föranleder ingen fastighetsbildning. 

Servitut  

Garagen har tillfart från Utmarksgatan över fastigheten Bräcke 13:19 genom ett servi-

tutsavtal från 1964. Fastigheten Bräcke 13:19 ägs av KB Bräcke 13:18. Den angrän-

sande detaljplanen och dess fastighetsindelningsbestämmelser utgör inget hinder mot 

att bilda ett officialservitut om det finns önskemål om det. 

Avtal 

Avtal mellan kommun och exploatör  

Eftersom detaljplanen endast ger byggrätt till befintliga byggnader så finns inget be-

hov av avtal mellan kommun och exploatör. 

Tidplan  

Samråd: 1:a kvartalet 2020 

Granskning: 1:a kvartalet 2020 

Antagande: 2:a kvartalet 2020 

Om planen inte överklagas vinner den laga kraft cirka fem veckor efter antagande. 

Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i en-

lighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl förelig-

ger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar 

fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomföran-

detidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ur-

sprungliga planen. 

Planens genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft 
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Överväganden och konsekvenser 

Överväganden har gjort mellan olika intressen: 

Nollalternativet 

Om planen inte upprättas är garagen fortsatt planstridiga och bygglov kan inte 

ges. Garagen fick byggnadstillstånd 1964, tillståndet förlängdes 1971 i flera om-

gångar till 2007. Ett tidsbegränsat bygglov gick ut 2012-06-30. Enligt den aktu-

ella Plan- och bygglagen kan ytterligare bygglov inte ges då det strider mot gäl-

lande plan. 

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

Detaljplanen omfattar endast två befintliga garage som dessutom ligger avsides i för-

hållande till gatan. Planen har liten eller ingen påverkan på sociala konsekvenser eller 

utifrån barnperspektivet.  

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighets-

prövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. 

miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 

med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen be-

rörs. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän syn-

punkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. 

Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är 

förenlig med Översiktsplan för Göteborg.  

MKB/Behovsbedömning 

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken 

(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan. 

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 

någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-för-

ordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget 

medger endast en mindre komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse. Plan-

förslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som anges i 

PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt 

beaktas. 

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov 

till påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonse-

kvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är av-

stämd med Länsstyrelsen 30 augusti 2019. Länsstyrelsen instämmer med kommunens 

bedömning att det inte är betydande miljöpåverkan.                                
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Följderna av planens genomförande ska dock alltid redovisas enligt PBL. Genomfö-

randet innebär ingen betydande påverkan på miljön, hälsan, eller hushållningen med 

naturresurser. Genomförandet innebär att dagens användning blir planenlig och bygg-

lov för redan befintliga garage kan sökas. 

Ekonomiska konsekvenser av detaljplan 

Kommunens investeringsekonomi 

Detaljplanen medför inga utgifter eller inkomster för kommunen. 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägaren 

Fastighetsägaren får möjlighet att behålla garagebyggnaderna och även möjlighet att 

ersätta dem med nya byggnader om så skulle erfordras. 

Överrensstämmelse med översiktsplanen 

Planförslaget är i överensstämmelse med ÖP. 

 

 

 

För Stadsbyggnadskontoret  

 

 

Caroline Rosgardt 

Planchef 

 

 

 

 

 

Sten Runqvist 

Lantmäteriavdelningen 
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Plansamordnare 
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Planhandläggare

 

    

 

 

 

 


