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Svar på remiss - Motion av Karin Pleijel (MP) 
och Elisabeth Undén (MP) om att öka den 
biologiska mångfalden och förbättra reningen 
av dagvatten 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden  

1. Motionen avstyrks. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över motionen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden har mottagit en remiss av en motion från Karin Pleijel (MP) och 

Elisabeth Undén (MP) om att öka den biologiska mångfalden och reningen av dagvatten. 

Motionen föreslår följande uppdrag: 

1. Byggnadsnämnden får i uppdrag att i den fysiska planeringen säkerställa att gröna 

och blå stråk inte byggs bort och att vid behov skapa nya stråk för att öka den 

biologiska mångfalden och förbättra reningen av dagvatten.   

2. Park- och naturnämnden får i uppdrag att tillsammans med övriga nämnder som 

sköter olika ytor i staden, utveckla skötseln för att öka den biologiska mångfalden. 

Sammantaget delar stadsbyggnadskontoret bilden som motionsgivaren ger avseende 

vikten av grönstrukturen i staden, oavsett om det handlar om den lokala nivån eller den 

större regionala och vi anser att det finns ett behov av att bättre hantera frågan samlat i 

planeringen. Stadsbyggnadskontoret bedömer dock att ett särskilt uppdrag till nämnden 

inte är nödvändigt då frågorna i första hand bör hanteras inom ramen för ny översiktsplan 

som ju är ett styrande dokument som ska beslutas politiskt.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension då genomförandet av motionsförslaget enbart är av styrande karaktär och en fråga 

som kontoret arbetar med ändå.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. Ambitionen i motionens förslag är bra men åtgärden riktad mot 

byggnadsnämndens verksamhet är i första hand styrande och förtydligande samtidigt som den 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-10-05 

Byggnadsnämnden 2020-10-20 

Diarienummer 0651/20 

 

Handläggare 

Martin Knape 

Telefon: 031- 368 19 07 

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se  



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, TU strategiska 2 (5) 

 täcker ett område som nämnden arbetar med ändå. Totalt sett bedöms därför utfallet med 

eller utan motionen vara samma.  

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. Att säkerställa en stad med en hög biologisk mångfald och hög leverans av 

ekosystemtjänster är positivt för alla stadens invånare. Kontoret bedömer dock inte att 

motionen i sig innebär några längre gående åtgärder eller krav än de som redan finns och som 

kommer hanteras i kommande översiktsplan och till den hörande dokument.  

Bilagor 

1. Motion 
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 Ärendet  

Byggnadsnämnden har mottagit en remiss av en motion från Karin Pleijel (MP) och 

Elisabeth Undén (MP) om att öka den biologiska mångfalden och reningen av dagvatten.  

Beskrivning av ärendet 

Motionen föreslår följande: 

1. Byggnadsnämnden får i uppdrag att i den fysiska planeringen säkerställa att 

gröna och blå stråk inte byggs bort och att vid behov skapa nya stråk för att öka 

den biologiska mångfalden och förbättra reningen av dagvatten.   

 

2. Park- och naturnämnden får i uppdrag att tillsammans med övriga nämnder som 

sköter olika ytor i staden, utveckla skötseln för att öka den biologiska 

mångfalden. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Kontoret har valt att enbart bedöma och svara på motionens allmänna inriktning och 

beslutspunkt 1 som omfattar förslag på uppdrag till byggnadsnämnden.  

Hur jobbar vi med frågan idag? 
Gällande översiktsplan anger att det behövs en genomtänkt och sammanhängande 

grönstruktur och att det ska anges och beskrivas en grönstruktur att bevara och utveckla. 

Översiktsplanens inriktningar kan därefter sägas ha konkretiserats i ”Grönstrategi för en 

tät och grön stad” som beslutades av Park- och Naturnämnden 2014, och bekräftades som 

ett viktigt strategiskt planeringsunderlag i beslut om aktualitetsförklaring av ÖP i 

kommunfullmäktige senare samma år. Grönstrategin anger mål och strategier som bland 

annat omfattar att stärka de gröna kilarna, de blågröna stråken och de gröna kopplingarna 

i staden samt att utveckla och nyttja ekosystemtjänster. Utöver detta har sedan 

programmet för Biologisk mångfald och ekosystemtjänster antagits där en viktig del är att 

värna och utveckla den gröna och blå infrastrukturen. 

I detaljplaneringen används stadens utarbetade och politiskt antagna verktyg för 

”Kompensationsåtgärder av ekosystemtjänster i plan och exploaterings projekt i 

Göteborgs Stad”. Detta innebär att funktioner och värden avseende ekosystemtjänster 

som går förlorade vid en exploatering ska kompenseras. Där är funktionen som 

spridningskorridor en stödjande ekosystemtjänst medan vattenutjämning och rening är 

reglerande tjänster som alla ska kompenseras vid förlust. 

Det kan också nämnas att just sammanhang och blågrön struktur också är ett av 

kriterierna i byggnadsnämndens prioriteringar i arbetet med att skydda värdefull natur och 

kultur. 

Generellt om grönstruktur och hantering av vatten 
En sammanhängande grön infrastruktur på såväl regional som lokal nivå är en 

förutsättning för en hög biologisk mångfald i staden vilket i sin tur är en grund för de 

ekosystemtjänster som är nödvändiga i en hållbar stad.  En fungerande grön och blå 

infrastruktur behöver därför vara en integrerad och viktig del i stadsplaneringen.  

I motionen lyfts också kopplingen till dagvattenrening vilket är bra då grönstrukturen 

utgör en viktig del i en funktionell och hållbar vattenhantering. Kontoret anser dock att 

frågan behöver nyanseras och breddas. Det kan framstå som att grönstrukturen är 
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 lösningen på stadens dagvattenutmaningar och riktigt så enkelt kan man nog inte säga att 

det är. Dessutom är vattenutmaningarna i staden fler än enbart dagvatten, exempelvis är 

hantering av skyfall en viktig aspekt.  

Vattenfrågor i allmänhet kan sägas vara en strukturell förutsättning i stadsutvecklingen. 

Ytligt avledande, fördröjning och rening av vattnet är beroende av topografin. Vattnet, 

oavsett om det är vardagligt dagvatten eller skyfall, söker sig helt enkelt till lågpunkter i 

terrängen. Det går alltså inte att behandla eller ta omhand vatten var som helst i staden. 

Grönstrukturens placering i förhållande till vattenstrukturen är alltså en viktig 

förutsättning för om vatten kan hanteras. En grönstruktur på ett områdes höjder går 

exempelvis inte att använda för att rena dagvatten från övriga området. I pågående arbete 

med vattenfrågorna, bland annat i ny översiktsplan, har det också blivit tydligt att man 

inte kan förutsätta eller anta att alla grönytor faktiskt kan eller ens bör ta omhand 

dagvatten även om placeringen är den rätta. Anledningarna kan vara flera men det kan 

exempelvis handla om att området inte är utformat eller tillräckligt stort för att klara 

vattenhanteringen rent funktionellt och platsmässigt. Exempelvis innebär hantering av 

dagvatten i en park att den del av ytan som används för dagvattenändamål inte med 

enkelhet kan användas till nåt annat eftersom dagvattenanläggningar tillförs vatten i 

princip året om. Om full övrig funktion ska bibehållas, eller skapas, i parker som ska 

hantera dagvatten från omkringliggande områden behöver de troligen ges ett större 

markanspråk än de som normalt anges. Frågan blir än mer komplicerad om man också 

vill hantera skyfall. Då behöver området utformas för att klara de höga flödena, som är 

nåt helt annat än det mer vardagliga dagvattnet.  

Kontoret ser utifrån detta ett behov av att staden måste bli bättre på att samplanera 

avledning, fördröjning och rening av vatten med egentligen all markanvändning på 

allmän plats. I detta arbete är grönstrukturen extra viktig och en naturlig plats att använda 

för hanteringen av vatten, dvs både skyfall och dagvatten. I den mån som vattenstrukturen 

kan samplaneras och samnyttjas med grönstrukturen är det att föredra eftersom det kan ge 

många synergieffekter som större biologisk mångfald, attraktivare parkmiljöer, 

effektivare användning av stadens allmänna plats osv. Grönstrukturen bör därför alltid, så 

långt som möjligt, bidra till dagvattenrening och annan vattenhantering utan att göra för 

stora avkall på övriga viktiga funktioner som grönstrukturen har. Särskilt vid nyplanering 

eller större omvandling av ett område bör samlokalisering vara en rimlig och bra 

utgångspunkt. I befintliga miljöer kan det krävas insatser i parkmiljön, alternativt beslut 

rörande prioriteringar kring parkens funktion.  

Bedömning av motionens förslag 
Ambitionen i motionen är bra och stadsbyggnadskontoret ställer sig bakom behovet av att 

arbeta för en stärkt grön och blå infrastruktur, en ökad biologisk mångfald, mer 

ekosystemtjänster och en bättre rening av dagvatten. Samtliga är viktiga utmaningar och 

förutsättningar att lösa i utvecklingen av en hållbar stad.  

Inom nämndens ansvarsområde anser vi att uppdraget att arbeta med att bevara och 

utveckla stadens grönstruktur och de värden och tjänster den levererar i praktiken redan 

finns. Grönstrukturen och de tjänster den levererar och de värden den har är redan idag en 

viktig del av stadsplaneringen.  

Samtidigt kan konstateras att stadens samlade arbetssätt gällande både vatten- och 

grönstrukturen behöver utvecklas ytterligare. Vi behöver exempelvis bli bättre på att 
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 värdera och arbeta med sammanhangen och strukturen samt samplanera frågor på allmän 

plats för bästa möjliga utfall. Kontoret anser dock att arbetet med stadens grönstruktur 

och vattenfrågor, just nu bäst hanteras inom ramen för framtagandet av ny översiktsplan. 

Där finns också möjlighet att hantera dessa frågor gemensamt med och i relation till andra 

viktiga stadsutvecklingsfrågor.  

I framtagandet av ny översiktsplan är just den gröna och grönblå strukturen också en 

viktig del, liksom hanteringen av vattenfrågor (skyfall, dagvatten, högt vatten, 

vattenkvalitet mm). Inom ramen för arbetet med ny översiktsplan och fördjupad 

översiktsplan för centrala staden har exempelvis en fördjupad studie av blågröna stråk 

genomförts som legat till grund för föreslagna inriktningar kring sammanhängande 

blågröna stråk och vattennära miljöer. I översiktsplanen föreslås också inriktningar om 

exempelvis en stärkt biologisk mångfald och mer ekosystemtjänster genom att värna stora 

sammanhängande naturområden och parker, förlänga de gröna kilarna in i den täta staden 

genom ett nätverk av väl sammankopplade mindre parker och naturområden samt gröna 

stråk och hanteringen av vattenfrågor som struktur. Alla visar tydligt på vikten av att 

arbeta med att stärka och utveckla den gröna och blå strukturen och så långt som möjligt 

samplanera den med vattenfrågan.  

I arbetet med de fördjupade översiktsplanerna har fördjupas frågorna ytterligare avseende 

exempelvis blågröna stråk, grönstruktur, ekosystemtjänster och hur vattenfrågan kan 

hanteras och samordnas med annan markanvändning i olika typ- eller delområden. 

Samlad bedömning  
Sammantaget delar stadsbyggnadskontoret bilden som motionsgivaren ger avseende 

vikten av grönstrukturen i staden, oavsett om det handlar om den lokala nivån eller den 

större regionala och vi anser att det finns ett behov av att bättre hantera frågan samlat i 

planeringen. Stadsbyggnadskontoret bedömer dock att ett särskilt uppdrag till nämnden 

inte är nödvändigt då frågorna i första hand bör hanteras inom ramen för ny översiktsplan 

som ju är ett styrande dokument som ska beslutas politiskt.  
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