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

Granskningsutlåtande 
 

 
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 och för granskning under tiden 6 

maj 2020 – 20 maj 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 

Inkomna yttranden har ej invändningar mot föreslagen ändring av detaljplan.   

Kontoret har bedömt att föreslagen planändring är lämplig. Från samrådet finns 

erinringar från boende i området.  

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsä-

gare och berörda konsulter 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 tillstyrker planförslaget. 

Kommentar: 

Yttrandet noteras. 

 

2. Kretslopp och vattennämnden 

Krav ställs på fördröjning av dagvatten i enlighet med dokumentet ”Reningskrav 

för dagvatten” 

Kommentar: 

Yttrandet noteras. 

 

3. SDN Norra Hisingen 

Stadsdelsnämnden tillstyrker planförslaget.   

Förslaget till ändring av detaljplan avser att möjliggöra en avstyckning av små-

husfastigheten Backa 125:1 för att tillskapa ytterligare en villafastighet. Fastig-

heten ligger i ett utbyggt villakvarter med begränsad fordonstrafik och är inte ut-

satt för trafikbuller eller luftmiljöproblem. Teknisk försörjning är utbyggd. Av-

stånd till busshållplats är ca 450 meter. Förslaget överensstämmer med kommu-

nens översiktsplan. 

Förvaltningens överväganden 

Förvaltningen har i mars 2020 yttrat sig över samrådsförslaget och har inga ytter-

ligare synpunkter. De sociala konsekvenserna av förslaget får anses vara margi-

nella och bedöms inte behövas utredas vidare 

Kommentar: 

Yttrandet noteras. 

 

4. Göteborg Energi AB 

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/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning   

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

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

Göteborg Energi Nät AB (GENAB)   

Göteborg Energi Nät AB har inget ytterligare att tillägga i ärendet   

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar   

Göteborg Energi fjärrkyla och fjärrvärme med tillhörande signalkablar har inget 

att erinra gällande den ändring av detaljplanen som man vill utföra. Vi har befint-

liga fjärrvärmeledningar i Sågverksgatan precis utanför fastighetsgräns. Om nuva-

rande höjdsättning på gatan bibehålles så skall befintliga ledningar klara sig. Gö-

teborg Energis Bestämmelser för markarbeten skall följas!   

Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB)   
GEGAB har inget att erinra i ärendet.   

Göteborg Energi GothNet AB   

Göteborg Energi GothNet AB har inget att erinra i ärendet.   

Kommentar: 

Yttrandet noteras. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

5. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §   

PBL och nu kända förhållanden att ändringen av detaljplanen kan accepteras och 

därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.   

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 

Kommentar: 

Yttrandet noteras 

 

6. Lantmäterimyndigheten  

Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på förslaget 

Kommentar: 

Yttrandet noteras. 

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

Planförslaget har reviderats. Text i planbeskrivningen om fördröjning på tomt-

mark har ändras till; ”Krav ställs på fördröjning av dagvatten i enlighet med doku-

mentet ”Reningskrav för dagvatten”. Berörda fastighetsägare har informerats om 

revideringen. Eftersom revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av för-

slaget erfordras inte någon ny granskning.  

Revideringen innebär även att plankarta har förtydligats med att det är ny huvud-

byggnad som ska kunna uppföras med 130 kvm byggnadsarea samt att inom ny 

byggrätt utgår bestämmelse ”F” ”får huvudbyggnad uppföras på en areal av högst 

150 kvm”.  

 

 

 

Karoline Rosegardt               Sirpa Antti-Hilli  

Planchef                Konsultsamordnare  

 

 

Bilagor 

• Lista över samrådskrets 

• Länsstyrelsens yttrande  
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 Bilaga 1 

Sändlista  

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 norra Hisingen  

Trafiknämnden 

Park och Naturnämnden 

Namnberedningen 

Strategiska avdelningen, SBK 

  

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten i Göteborg 

Länsstyrelsen 

 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckning 
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