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Granskningsutlåtande 

Utfärdat: 20-03-17  Åsa Åkesson 

Diarienummer: 0697/14  Telefon: 031-368 19 95 

Aktbeteckning: 2  -5525  E-post: asa.akesson@sbk.goteborg.se 

 

Detaljplan för verksamheter vid gamla Säve station inom 
stadsdelen Säve 

Granskningsutlåtande  
 

 
Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd 

för detaljplaneförslaget med standardplanförfarande. Förslaget har sänts för 

yttrande under tiden 8 maj 2019 – 29 maj 2019 och för granskning under tiden 23 

oktober 2019 –13 november 2019.  

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. 

Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

 

Sammanfattning 

Inkomna yttranden har i huvudsak få synpunkter. Allvarligaste invändningen 

gäller behovet av att utreda markmiljön. 

Kontoret har bedömt att yttrandena inte utgör något hinder för att anta 

detaljplanen eftersom en markmiljöutredning har tagits fram inför antagandet. 

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre 

revideringar i planbeskrivningen.  

Det bedöms inte finnas några kvarstående erinringar. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, 

fastighetsägare och berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid 

planens genomförande. 

 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 

Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. 

Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

mailto:asa.akesson@sbk.goteborg.se
http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetskontoret  

Fastighetskontoret tillstyrker förslaget till detaljplan. 

2. Trafikkontoret  

Trafikkontoret ställer sig positiva till utbyggnad av förslaget.  

Planens genomförande innebär inga investerings- eller drift- och 

underhållskostnader för Trafikkontoret. 

3. Kretslopp och vatten  

Kretslopp och vatten har inga synpunkter på granskningshandlingarna. I 

förvaltningens samrådsyttrande finns information som behöver beaktas vid 

genomförande. 

4. Göteborg energi AB  

Har följande synpunkter på förslaget: 

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

schaktning sker med stor försiktighet. För redovisning av befintliga 

ledningars placering hänvisas till Göteborg energis hemsida via länk. 

• Påminner om att ansvarsskyldigheten vid skadad ledning eller kabel och 

hänvisar till deras gällande Bestämmelser vid markarbeten. 

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

och att uppdaterade bestämmelser finns tillgängliga via delad länk.  

• Göteborg Energi Nät AB har inget att erinra mot detaljplanen. 

• Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar har inga 

synpunkter. 

• Göteborg energi Gasnät AB har inga gasledningar i detta område. 

• Göteborg Energi GothNet AB har inget att tillägga. 

5. Miljöförvaltningen 

Förvaltningen tillstyrker planförslaget under förutsättning att följande synpunkt 

beaktas: 

• Anser att en översiktlig markundersökning bör göras på grund av de 

eventuella risker för föroreningar som kan finnas från 

järnvägsverksamheten. Sökanden har planer på att ha café/restaurang och 

servering utomhus. Vid utomhusverksamhet är det särskilt viktigt att 

känna till förutsättningarna med avseende på markföroreningar. 

Kommentar: 

En markmiljöundersökning har genomförts inför antagande och slutsatserna är 

redovisade i planbeskrivningen. 
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Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

6. Trafikverket 

Har inget att erinra i ärendet men vill upplysa om att man planerar att bygga om 

korsningen mellan Kongahällavägen och Säve Stationsväg till en cirkulationsplats 

och flytta berörd busshållplats. Bedömningen är att det inte borde påverka 

planområdet men arbetet är i ett tidigt skede och justeringar kan ske. 

7. Lantmäterimyndigheten 

Anser att texten under rubrikerna ”Mark ingående i allmän plats, inlösen” är 

otydlig, och att det borde framgå att kommunen ansöker om och bekostar 

fastighetsregleringen. 

Har i övrigt inga synpunkter på förslaget. 

Kommentar: 

I planbeskrivningens text om fastighetsbildning framgår det att fastighetsägaren 

bekostar fastighetsbildningen. 

8. Länsstyrelsen 

Anser att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 

Länsstyrelsen om den antas. Kommunen har på ett tillfredsställande sätt bemött 

Länsstyrelsens synpunkter från samrådet. 

9. SGI 

Har ur geoteknisk säkerhetssynvinkel ingen erinran mot planförslaget. 

10. Skanova AB 

Har inget att erinra. 

Övriga 

11. Boende på Krimlanns gård 41 

Anser att kommunen ska planera om Säve och skapa en liten kvarterstad med bra 

förbindelser till Brunnsbo/Backaplan och Göteborg centrum. 

Kommentar: 

Detaljplanen omfattar endast den tidigare stationsbyggnaden och närliggande 

mark. 

Revideringar 

Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att justering i 

planbeskrivningen utifrån markmiljöutredningen. Berörda fastighetsägare har 

informerats om revideringen. Eftersom revideringen inte innebär någon väsentlig 

ändring av förslaget erfordras inte någon ny granskning. 

 

Karolin Rosgardt 

Planchef 

 

Åsa Åkesson 

Plankonsultsamordnare 

 

 



Stadsbyggnadskontoret Besöksadress: Köpmansgatan 20 Telefon: 031-365 00 00 
Box 2554 Hemsida: www.goteborg.se Telefax: 031-711 45 21  
403 17 Göteborg e-post: sbk@sbk.goteborg.se 
 
 

Lista över samrådskrets 

 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden/kontoret 

Göteborg Energi Nät AB 

Kretslopp och Vatten 

Kulturnämnden/förvaltningen 

Miljö- och klimatnämnden/Miljöförvaltningen 

Namnberedningen och GDA adresser 

Stadsdelsnämnden/förvaltning i Norra Hisingen 

Trafiknämnden/kontoret 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten 

Länsstyrelsen  

Skanova Nätplanering D3N 

Statens geotekniska institut 

Trafikverket 

Västtrafik AB 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckning 

 

 



Yttrande
2019-11-11

Diarienummer
402-40127-2019

Sida
1(1)

Postadress:
403 40 Göteborg

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

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Torun Signer 

Planhandläggare
010-2245494

torun.signer@lansstyrelsen.se

Göteborgs stad
sbk@sbk.goteborg.se

Ert diarienummer: 0697/14

Granskningsyttrande detaljplan för gamla Säve Station, 
i Göteborgs kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade oktober 2019 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
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 antas.

Kommunen har på ett tillfredställande sätt bemött Länsstyrelsens 
synpunkter från samrådet. 

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller

till risken för olyckor, översvämning eller erosion 

Detta beslut har fattats av planhandläggare Torun Signer. 

Torun Signer 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

mailto:sbk@sbk.goteborg.se

	Länsstyrelsens samlade bedömning
	Motiv för bedömningen
		Riksintresse kommer att skadas påtagligt
		Mellankommunal samordning blir olämplig.
		Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs
		Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
	till risken för olyckor, översvämning eller erosion


