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Samrådsredogörelse 

Utfärdat: 2020-04-28  Sirpa Antti-Hilli 

Diarienummer: 0132/20  Telefon: 031-368 16 09 

   E-post: sirpa.antti-hilli@sbk.goteborg.se 

 

Ändring av detaljplan II-3287, bostäder vid Stenhedsgatan, (Backa 
125:1), inom stadsdelen Backa i Göteborg  

Samrådsredogörelse  
 

 
Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd 

för detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Förslaget har sänts för ytt-

rande under tiden 18 mars 2020 – 7 april 2020. 

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 

Av inkomna yttranden är majoriteten positiva eller har inget att erinra detaljpla-

nens intentioner och förändringsförslag.  

Förslag till planbestämmelse om höjd för färdigt golv ges för att uppnå självfall 

för avlopp. Samt ett dagvatten-PM rekommenderas att tas fram i samband med 

planarbetet.  

Plankartan kompletteras med föreslagen planbestämmelse. De generella krav som 

ställs på hantering och fördröjning av dagvatten på tomtmark kommer även gälla i 

kommande bygglov, varför ett dagvatten-PM inte avses tas fram. Dagvattenhante-

ringen bedöms inte bli ett problem enligt planförslaget. 

Negativ respons till förslaget framförs av granne som är oroad över konsekvenser 

som kan uppstå i samband med avstyckning och nybyggnation.  

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret och fastig-

hetsägare för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 

  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 

Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Syn-

punkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Fastighetskontoret har inget att erinra mot samrådshandlingen. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet.  

 

2. Park- och naturnämnden 

Park- och naturförvaltningen avstår från yttrande i planärendet ändring av detalj-

plan, bostäder vid Stenhedsgatan inom stadsdelen Backa i Göteborg.  

Park- och naturnämnden har inte/kommer inte få rollen som sakägare eller företrä-

dare i detta ärende och har därmed inget att erinra. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet.  

 

3. SDN norra Hisingen  

Förvaltningen har inga invändningar mot planförslaget och tillstyrker fortsatt 

planarbete. De sociala konsekvenserna av förslaget får anses vara marginella och 

bedöms inte behövas utredas vidare. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet.  

 

4. Kretslopp och vattennämnden   

ÖVERGRIPANDE BEDÖMNING  

Kretslopp och vatten ser följande behov av ändringar i planhandlingarna:  

Plankartan ska kompletteras med följande text: ”Färdigt golv vara minst 0,3 meter 

över marknivå i förbindelsepunkt för att avlopp med självfall ska tillåtas.” 

Utöver ovanstående ändringar är följande information viktig att beakta i 

planarbetet:  

Kretslopp och vatten rekommenderar att ett enklare dagvatten-PM tas fram i sam-

band med planarbetet.  
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2. AVFALL  

Kretslopp och vatten har ur ett avfallsperspektiv inga synpunkter på planänd-

ringen.  

Om det uppkommer några frågor under planarbetet får kontakt gärna tas med an-

svarig avfallshandläggare.  

3. VA  

Dagvatten och skyfallshantering  

Kretslopp och vatten rekommenderar att ett enklare dagvatten-PM tas fram i sam-

band med planarbetet för att säkerställa hanteringen av dagvatten för det nya plan-

området.   

Förutsättningar för anslutning   

Anslutning till allmänt ledningsnät kan ske i Sågverksgatan. Avloppsnätet inom 

kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med skilda ledningar för dag- och 

dräneringsvatten respektive spillvatten. För att anslutning med självfall ska tillåtas 

ska färdigt golv vara minst 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt, med hän-

syn till risk för uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem. Om ledningsnä-

tet är kombinerat krävs ytterligare hänsyn. Kretslopp och vattens fördröjningskrav 

för dagvatten ska uppfyllas innan anslutning till allmänt ledningsnät. Krav vad 

gäller avskiljning av föroreningar i dagvattnet ska vara uppfyllt.  

Vid det fall anslutning av bebyggelse sker genom samfällighet med en gemensam 

servis gäller att varje byggnad bör vara placerad 0,3 meter över kringliggande 

marknivå/gata.   

Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån + 50 m (RH2000). 

I de fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren.   

Ekonomi  

Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp har uppskattats till 250 tkr enligt 

VA-taxa för år 2020. Mervärdesskatt tillkommer.  

Kostnadstäckning för VA-kollektivet vid genomförande av detaljplanen blir enligt 

ovan god.   

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet. Föreslagen planbestämmelse komplett-

eras i plankartan. 

De generella krav som ställs på hantering och fördröjning av dagvatten på tomt-

mark kommer även gälla i kommande bygglov, varför ett dagvatten-PM inte avses 

tas fram. Dagvattenhanteringen bedöms inte bli ett problem enligt planförslaget. 

 

5. Miljö- och klimatnämnden  

Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete. 
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Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet. 

  

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

6. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Planändring innebär att fastighetsindelningsbestämmelse i planen slutar gälla och 

därmed ger möjligheten för fastigheten Backa 125:1 att genomföra avstyckning av 

fastigheten.  

Länsstyrelsen har inga synpunkter om planändring som berör ett begränsat om-

råde inom den tidigare detaljplanen.  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 

och nu kända förhållanden att planändring kan accepteras och därför inte kommer 

att prövas om den antas.  

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att den föreslagna ändringen berör någon utav pröv-

ningsgrunder enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en  

miljökonsekvensbeskrivning tas fram.   

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet.  

 

7. Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på förslaget 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet. 
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Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Person-

namn har inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att 

utlåtandet publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är 

kopplade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

 

8. Göteborg Energi AB med dotterbolag 

 

Göteborg Energi AB med dotterbolag har tagit del av ovan nämnda remiss.  

Nedan följer synpunkter på förslaget från berörda ledningsslag.  

Det är viktigt att korrekt utsättning av befintliga kabelstråk utförs och schaktning 

och andra markarbeten sker med stor försiktighet. För redovisning av befintliga 

ledningar i marken hänvisas till: https://www.goteborgenergi.se/Kundser-

vice/Markarbeten_nara_ledning 

Tänk på att du blir ersättningsskyldig om någon kabel eller ledning skadas.  

Vid schaktningsarbeten i närheten av i markförlagda ledningar hänvisas till våra 

gällande Bestämmelser vid markarbeten som omfattar el-, fjärrvärme-, fjärrkyla-, 

optofiber och gasledningar tillhörande Göteborg Energi AB, Göteborg Energi 

Gothnet AB, Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi Gasnät AB och Ale 

Fjärrvärme AB.   

Det poängteras att det är för var tid gällande version som skall uppfyllas och att  

uppdaterade bestämmelser finns tillgängliga via länken:   

https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet och vidarebefordrar det till intressenten.  

 

9. Fastighetsägare, Backa 766:938 

Vi vill lämna följande synpunkter, 

• Vi bedömer risken att en ändring av detaljplan skulle medföra en försäm-

ring av de ekonomiska förutsättningarna gällande vår egen fastighet då 

byggnation skulle bidra till en ökad insyn i vår trädgård och ett intrång i 

privatlivet.  

• En byggnation skulle ge en negativ inverkan på fastighetsvärdet då den 

rumsliga upplevelsen skulle försämras avsevärt. 

• I samband med tidigare byggnation, se diarienummer 31242-06, frångick 

fastighetsägaren (samma sökande som nu); 

https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning
https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning
https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning
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o Överenskommet samråd,  

o Påbörjade byggnation innan bygglov fastställts  

o Valde att inte följa gällande byggnormer avseende lagstiftning om 

avstånd till tomtgräns.  

o Vår bedömning är att samma beteende riskerar att upprepas då eko-

nomisk risk kontra belöning riskerar att fastighetsägaren återigen 

kommer frångå samråd, byggregler och lagstiftning och använda 

ekonomiska resurser för att få sin vilja igenom på bekostnad av 

vårt fastighetsvärde.  

• I samband med tidigare byggnation hade fastighetskartorna över våra re-

spektive fastigheter ritats om för att teoretiskt kunna styckas av. Garaget 

som byggdes 2006, dnr 31242-06, följer den alternativa fastighetsgränsen 

men är något vi aldrig accepterat. Vi ser risker med en ändring av detalj-

plan i ärende dnr 0132/20 och att samma tillvägagångssätt avseende eko-

nomisk riskkalkyl kommer göras av fastighetsägaren återigen. 

Vi motsätter oss en ändring av detaljplan. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet. Kontoret har i tidigare givet positivt 

planbesked bedömt det lämpligt att i en ändring av gällande plan pröva upphä-

vande av gällande tomtindelningsbestämmelse, så att fastigheten Backa 125:1 

skall kunna delas. Den möjliga byggrätten har anpassats till tomtens förutsätt-

ningar och kontoret bedömer att en utbyggnad enligt föreslagen byggrätt är möj-

lig på platsen. I detta planarbete kan inte tas ställningstagande kring tidigare 

process med utbyggnad av garage 2006.  

Ändringar  

Utöver mindre justeringar har planbeskrivningen kompletterats med text rörande 

dagvatten samt en upplysning i planbestämmelserna gällande nivå på färdigt golv.   

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 

vidare med förslaget.  

 

Karoline Rosegardt Sirpa Antti-Hilli Kristina Stenström 

Planchef  Konsultsamordnare Planarkitekt 

 

Bilagor 

1. Lista över samrådskrets   

2. Länsstyrelsens yttrande, med dess bilagor.  
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Bilaga 1 

 

Lista över samrådskrets 

 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Kretslopp och vattennämnden 

Stadsdelsnämnden i norra Hisingen 

Trafiknämnden 

Park och Naturnämnden 

Namnberedningen  

Strategiska avdelningen, Stadsbyggnadskontoret 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten i Göteborg 

Länsstyrelsen 

 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sida 1(1)

Bilaga 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Samrådsyttrande 2020-04-03 
Diarienummer 402-12137-
2020 

 
Göteborg Stad  

Stadsbyggnadskontoret  
sbk@sbk.goteborg.se  

Ert diarienummer: 0132/20 

 

 

Förslag till ändring av detaljplan II-3287 för bostäder vid   
Stenhedsgatan, Backa 125:1 inom stadsdelen Backa Göteborgs  
kommun, Västra Götalands län  
Handlingar daterade 2020-03-17 och upprättade med standard planförfarande för samråd enligt 5 kap.  

15 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)   

Länsstyrelsens samlade bedömning  

Planändring innebär att fastighetsindelningsbestämmelse i planen slutar gälla och   

därmed ger möjligheten för fastigheten Backa 125:1 att genomföra avstyckning av  

fastigheten.   

Länsstyrelsen har inga synpunkter om planändring som berör ett begränsat område  

inom den tidigare detaljplanen.   

 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och  

nu kända förhållanden att planändring kan accepteras och därför inte kommer att   

prövas om den antas.   

Motiv för bedömningen  

Länsstyrelsen befarar inte att den föreslagna ändringen berör någon utav   

prövningsgrunder enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900)  

Behovsbedömning  
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.   

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en   

miljökonsekvensbeskrivning tas fram.    

 

Detta ärende har arkitekt/ planhandläggare Nirmala Blom-Adapa  

föredragit och beslutat.   

 

Nirmala Blom-Adapa  

 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

 

 

 

 

 

Postadress:  
403 40 Göteborg  

 

 

 

 

 

Besöksadress:  
Södra Hamngatan 3  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Webbadress:  
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland  

 

 

 

 

 

E-post:  
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

mailto:sbk@sbk.goteborg.se
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R26
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R26
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R26
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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