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Förlängning av markanvisning till Jarlaplatsen AB (Skanska) avseende detaljplan
för bostäder och handel inom kvarteret Domherren

Förslag till beslut
Markanvisningen till Jarlaplatsen i Göteborg AB, omfattande hela
fastigheterna Johanneberg 18:3 och 707:24 samt del av 707:11, förlängs
på oförändrade villkor under två år.

Ärende och bakgrund
Jarlaplatsen i Göteborg AB erhöll i oktober 2010 en tvåårig markanvisning för
uppförande av bostäder och handel inom rubricerat planområde. Bolaget ägs av Skanska
Mark och Invest AB. Markanvisningsavtal har tecknats. Markanvisningen har löpt ut
och bolaget har begärt förlängning.
Planområdet är beläget i korsningen Eklandagatan/Viktor Rydbergsgatan, se bilagda
kartor. Befintlig bebyggelse består av det s.k. Centralgaraget och ytterligare en byggnad
med butiker, bl.a. en livsmedelsbutik.
Detaljplaneförslaget innebär att befintlig bebyggelse kan ersättas med ca 130
bostadslägenheter och ca 2500 kvm handel.
Bolaget äger själva ca 2/3 av marken inom detaljplaneområdet. Återstående del av
planområdet ägs av kommunen men merparten är upplåten med tomträtt till bolaget.
Överväganden
Detaljplanen antogs första gången i september 2010 av byggnadsnämnden. Det beslutet
överklagades och behandlades av, i tur och ordning, länsstyrelsen, Mark- och
miljödomstolen samt Mark- och Miljööverdomstolen. Den sistnämnda domstolen
fattade i augusti 2012 beslutet att bifalla överklagandet med motiveringen att
detaljplanen var av sådan principiell vikt att beslutet inte borde ha fattats av
byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige antog därför detaljplanen i oktober 2012.
Beslutet överklagades igen och ärendet ligger nu åter igen i Mark- och miljödomstolen.
Fastighetskontoret föreslår därför att nämnden godkänner förlängningen av
markanvisningen
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Parkering vid
Lemansgatan

Bostadshus i 9 våningar
med livsmedelsbutik i
bottenplan/under gård

Transformatorstation

Miljöhus, trappa och
ramp till gemensam gård

Infart till garage
samt lastzon

lek

hus A

Trappa

Avsmalning
Eklandagtan

hus B

Besöksparkering
till handel
hus C

Cirkulationsplats

Bostadshus i 17 våningar med
kafé, butiker, kontor i bottenplan och
plan två. Möjlighet till restaurang
högst upp i huset.

