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Granskningsutlåtande 

Utfärdat: 2020-01-27 

Byggnadsnämnden: 2020-03-17 Sirpa Antti-Hilli 

Diarienummer: 0151/18  Telefon: 031-368 09 16 

Aktbeteckning: 2-5532  E-post: sirpa.antti-hilli@sbk.goteborg.se 

 

Ändring av detaljplan II-3196 för del av kv.58 Hornön  
(Backa 58:22) inom stadsdelen Backa i Göteborg 

Granskningsutlåtande 
 

 
Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd 

av detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Förslaget har sänts för 

yttrande under tiden 23 oktober 2019 – 6 november 2019 och för granskning 

under tiden 4 december 2019 –18 december 2019. 

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 de inkomna yttrandena har ett haft invändning mot förslaget. Invändningen 

gäller namnet på planen och att det inte är tomtindelningen utan detaljplanen som 

ändras. Detta ändrades till granskningen. 

Under granskningen inkom inga invändningar mot förslaget och det finns inga 

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. Synpunkterna finns i sin helhet på 

stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetskontoret 

Tillstyrker granskningshandlingen. 

Kommentar: 

Noteras. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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2. Trafikkontoret 

Har inga synpunkter och tillstyrker förslaget. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

3. Kretslopp och vatten 

Kretslopp och vatten har inga synpunkter utöver den information som 

förmedlades i samrådsyttrandet. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

4. Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten anser att de synpunkter de framförde i samrådet har blivit 

tillgodosedda. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

5. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har ingen erinran på förslaget om planändring att upphäva 

fastighetsindelningsbestämmelsen för fastigheten Backa 58:22. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

Revideringar 

Planförslaget har inte reviderats och därmed erfordras inte någon ny granskning. 

 

 

 

Karoline Rosgardt   Sirpa Antti-Hilli 

Planchef    Konsultsamordnare 

 

 

 

 

Bilagor 

• Lista över samrådskrets 
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Lista över samrådskrets 

Kommunala förvaltningar 

• Fastighetskontoret 

• Kulturförvaltningen 

• Kretslopp och Vatten 

• Miljöförvaltningen 

• Namnberedningen och GDA adresser 

• Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen 

• Trafikkontoret 

Statliga myndigheter 

• Lantmäterimyndigheten 

• Länsstyrelsen 

Sakägare 

• Enligt fastighetsförteckning 

 

 


