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Samrådsredogörelse 

Utfärdat: 2022-11-18  Irén Forsberg 
Diarienummer: 0810/22   Telefon: 031-368 16 59  
Aktbeteckning: 2-5622  E-post: iren.forsberg@sbk.goteborg.se 
 

Ändring av del av detaljplan, detaljplan för del av stadsdelen 
Bergsjön, inom stadsdelen Bergsjön i Göteborg  

Samrådsredogörelse  

Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har enligt delegationsbeslut 2022-04-29 för 
Byggnadsnämnden, genomfört samråd för detaljplaneförslaget med förenklat 
standard planförfarande. Förslaget har sänts för yttrande under tiden 2 november 
2022 – 16 november 2022. 
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 inga invändningar mot planförslaget. 
Kontoret har bedömt att beslut kan tas att ändra detaljplanen. 
Framförda synpunkter som är av redaktionell art och rör korrigering av skrivfel/ 
förtydliganden har till stor del kunnat beaktas genom mindre korrigeringar i 
planhandlingarna.  
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. Vid publicering på Stadens 
webbplats anges inte personuppgifter så som namn, fastighetsbeteckning eller 
adress. Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret.  

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
1. Fastighetsnämnden 

Fastighetskontoret såsom fastighetsägare till fastigheten Bergsjön 15:7 har inget 
att erinra mot samrådshandlingen. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Kommentar: 
Noteras. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
2. Lantmäterimyndigheten

Har följande synpunkter: 
I planbeskrivningen under huvudrubriken ”Komplettering av planbeskrivning” har 
det gjorts en felskrivning av aktbeteckning för gällande detaljplan. Det har skrivits 
akt 1480K-II-3202, när det ska vara 1480K-II-3177. 
Under rubriken ”Befintliga förhållanden” finns bild 1 i planbeskrivningen. 
Lantmäterimyndigheten anser att det är önskvärt att ha röd markerat område 
centrerat i bilden för att underlätta att lokalisera sig. 
Under rubriken ”Innebörd, övervägande och konsekvenser” i andra stycket, sista 
meningen står det ”Exempelvis sammanläggning eller fastighetsreglering.” 
Lantmäterimyndigheten anser att det är bättre att ha formuleringen ”Efter 
upphävandet kan fastigheterna ombildas eller nya fastigheter bildas.” 
Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga synpunkter på förslaget. 
Kommentar: 
Felskrivning av aktbeteckning har korrigerats under huvudrubriken. 
För att underlätta lokaliseringen av planområdet i bild 1 har den röda linjen ersatts 
med röd punktmarkering. 
Ordvalet i planbeskrivningen har korrigerats och förtydligats i det stycke som 
synpunkten berör. 

3. Länsstyrelsen
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att ett antagande av ändring av detaljplan enligt för-
slaget inte kommer att prövas. 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvens-
beskrivning tas fram. 
Länsstyrelsens samrådsyttranden har bilagts. 
Kommentar: 
Noteras. 

Sakägare  
Vid publicering på Stadens webbplats anges inte personuppgifter så som namn, 
fastighetsbeteckning eller adress. Synpunkterna finns i sin helhet på 
stadsbyggnadskontoret. 

4. Fastighetsägare Bergsjön 15:7
Har inget att erinra mot samrådshandlingen. 
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Kommentar: 
Noteras 

Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande mindre justeringar i 
planbeskrivningen är lämpligt att gå vidare med förslaget för beslut. 

• Felskrivning av aktbeteckning har justerats under huvudrubriken, 
Komplettering av planbeskrivning. 

• Planområdet som markerats med röd linje i bild 1 har ersatts med röd 
punktmarkering. 

• Under rubriken, Innebörd, överväganden och konsekvenser, i 
planbeskrivningen har ordvalet förtydligats i andra stycket, sista meningen. 

 
 

 
Åsa Lindborg    Irén Forsberg 
Planchef    Planhandläggare 
 
 
 
Bilagor 

• Lista över samrådskrets   

• Länsstyrelsens yttranden 



Bilaga 

Stadsbyggnadskontoret 
Box 2554 
403 17 Göteborg 

sbk@sbk.goteborg.se 
031-365 00 00 (kontaktcenter)
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goteborg.se 

Lista över samrådskrets 
Kommunala nämnder och 
bolag m.fl. 
Fastighetsnämnden/kontoret 

Statliga och regionala 
myndigheter m.fl. 
Lantmäterimyndigheten 

Länsstyrelsen 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning 
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland  
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/personuppgifter 

Stadsbyggnadskontoret 
sbk@stadsbyggnad.goteborg.se  
 
 

Förslag till ändring av del av detaljplan för del av 
stadsdelen Bergsjön, inom stadsdelen Bergsjön i Göteborg, 
Västra Götalands län. 
Handlingar daterade 2022-10-28 för samråd enligt 5 kap 11 § /15 § plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900) 

 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 
10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av ändring av 
detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas. 
 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska 
uppfyllas för att det antagna planförslaget inte ska riskera 
överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar för att 
planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 
 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens 
antagandebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan 
antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 

• Riksintresse (både MB kap 3 och 4, se listan i webbgis) 
• Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft och vatten) 
• Strandskydd (MB 7kap) 
• Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion) 

geoteknik 
 

 
 
 
 

 

Yttrande  
 

Datum 
2022-11-16  
 

  
 

Ärendebeteckning  
402-46670-2022  
 

mailto:sbk@stadsbyggnad.goteborg.se
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R85
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R85
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R90
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402-46670-2022  

 
 

Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.   
 
De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av planhandläggare Johanna Severinsson  
 
Johanna Severinsson 
 
 
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

 
Kopia (utan bilaga) till: 
 
Länsstyrelsen/ 
Funktionschef Plan och bygg 
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland  
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/personuppgifter 

 

Stadsbyggnadskontoret 
sbk@stadsbyggnad.goteborg.se 
 

 

Undersökningssamråd tillhörande förslag till 
ändring av del av detaljplan för del av 
stadsdelen Bergsjön inom stadsdelen 
Bergsjön i Göteborg kommun, Västra 
Götalands län 
Handlingar daterade 2022-10-19 för samråd 6 kap. 6 § miljöbalken  

 

Om ärendet 
Kommunen har begärt undersökningssamråd med Länsstyrelsen om 
föreslagen detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

   

Länsstyrelsens bedömning 

Kommunen bedömer att genomförandet av förslaget inte kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.  

 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av planhandläggare Johanna Severinsson  

 

Johanna Severinsson 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Länsstyrelsen/ 

Samhällsbyggnadsenheten enligt expeditionslista 

 

 

Yttrande  
 

Datum 
2022-11-17  
 

  
 

Ärendebeteckning  
402-46685-2022  
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Upplysningar 

Planer som har påbörjats från och med 2018-01-01 ska hanteras i enligt 
ändringarna av 6 kapitlet miljöbalken (2017:955) och 
miljöbedömningsförordningen (2017:966). 

Efter ett undersökningssamråd ska kommunen fatta beslut om 
betydande miljöpåverkan. Beslutet ska redovisa de omständigheter 
som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Beslutet ska 
också göras tillgängligt för allmänheten.  

Om kommunen beslutar att genomförandet av planen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning 
göras. Inom den processen ska ett avgränsningssamråd hållas om 
miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad. 

 

Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 

Att undersöka om genomförandet av en plan eller ett program kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan 

5 § Vid en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken ska 
identifieringen av omständigheter som i det enskilda fallet talar för eller 
emot en betydande miljöpåverkan utgå ifrån  
1. i vilken utsträckning planen, programmet eller ändringen 

a) anger förutsättningar för verksamheter eller åtgärder när det gäller 
lokalisering, typ av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden eller 
genom att fördela resurser,  

b) har betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra planer 
eller program medför, 
c) har betydelse för att främja en hållbar utveckling eller för 
integreringen av miljöaspekter i övrigt, eller 

d) har betydelse för möjligheterna att följa miljölagstiftningen, 
2. miljöproblem som är relevanta för planen, programmet eller 
ändringen, 
3. de sannolika miljöeffekternas och det påverkade områdets utmärkande 
egenskaper, 
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402-46685-2022  

 
 

4. i vilken utsträckning det går att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna, 
5. miljöeffekternas gränsöverskridande egenskaper,  
6. miljöeffekternas omfattning, 
7. riskerna för människors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga 
olyckor eller andra omständigheter, 
8. det påverkade områdets betydelse och sårbarhet på grund av intensiv 
markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, dess kulturvärden 
eller andra utmärkande egenskaper i naturen, och 
9. påverkan på områden eller natur som har erkänd skyddsstatus 
nationellt, inom Europeiska unionen eller internationellt. 
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