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Samrådsredogörelse  
 

 
Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd 

för detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Förslaget har sänts för 

yttrande under tiden 15 januari 2020 – 4 februari 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 berör i huvudsak förslag på upplysningar på plankartan, behov 

av utredning vad gäller dagvatten och skyfall samt önskan till utökning av 

planområdet med byggrätt för transformatorstation. 

Kontoret justerar och inför önskade upplysningar på plankartan berörande 

underjordisk anläggning. Efter synpunkter kommer även ett översiktligt PM för 

dagvatten och skyfall att tas fram. 

Kontoret har gjort bedömningen att inte utöka planområdet med en byggrätt för 

transformatorstation.  

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

ändringar i planhandlingarna. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till tomträttshavaren 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. 

Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

 

 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten har 2020-01-15 fått ovanstående förslag för samråd. 

Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på förslaget 

 

2. Kretslopp och vatten 

Övergripande bedömning 

Kretslopp och vatten ser följande behov av ändringar i planhandlingarna: 

- Det finns en berganläggning i närheten av planområdet och därför ska följande 

anges på plankartan: ”Inom området finns underjordisk anläggning som innebär 

restriktioner vid byggande och markarbeten. Innan bygg-eller marklov beviljas 

ska samråd ske med Kretslopp och vatten”. 

- På plankartan bör följande text förtydligas: ”I anslutning till planområdet finns 

underjordisk ledning. Kretslopp och vatten ska kontaktas vid markarbeten. ” till ”I 

anslutning till planområdet finns underjordisk ledning. Kretslopp och vatten ska 

kontaktas inför markarbeten. ” 

Avfall 

Kretslopp och vatten har gällande avfall inga synpunkter på samrådshandlingarna. 

Kontakta ansvarig avfallshandläggare om det uppkommer några frågor under 

fortsatt planarbete. 

VA 

Allmänna VA-ledningar 

Det är bra och viktigt med den tillagda texten på plankartan om att kontakt ska tas 

med Kretslopp och vatten innan markarbeten påbörjas eftersom Kretslopp och 

vatten har en befintlig vattenledning ca 1,5 m från planerad byggrätt på 

fastigheten (avstånd mätt från mitten av ledning till byggrättsgräns vilket här 

motsvarar ca 1 m från ledningens ytterkant till byggrättsgräns). Ett rörbrott på 

vattenledningen ger upphov till stora volymer utströmmande dricksvatten och 

allvarliga risker för intilliggande bebyggelse. Denna ledning är dessutom en viktig 

del i vattenförsörjningen för Göteborg.  

 

Om markarbeten planeras närmare än 10 m från VA-anläggning ska Kretslopp 

och vatten få möjlighet att granska arbetet enligt rutin ”Kretslopp och vattens 

anvisningar för markarbeten” på Göteborg stads hemsida. 
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Brandvatten 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten 

motsvarande områdestyp A:1 (VAV publikation P 83). Vattenledningen är 

dubbelmatad och uppfyller planens krav på brandvatten på 10 l/s (för områdestyp 

A1). 

 

Dagvatten- och skyfallshantering 

Ett översiktligt PM för dagvatten och skyfall behöver tas fram inför 

granskningsskedet av detaljplanen för att klargöra vilka krav som gäller för 

dagvatten och skyfall. Beställning av dagvatten-PM skickas till Kretslopp och 

vatten. 

 

Berganläggning 

Planområdet ligger i närheten av en berganläggning. Arbeten som riskerar att 

påverka berganläggningen, till exempel sprängning, spontning, pålning och 

borrning, ska utföras så att skador ej uppkommer på berganläggning eller i dess 

installationer. Förbesiktning av berganläggning och installationer ska utföras. 

Kretslopp och vatten ska kontaktas tidigt i planeringsskedet, minst 6 månader 

innan arbetet ska utföras. 

 

Förutsättningar för anslutning 

Om garagen ska tillhöra en egen fastighet i framtiden behöver denna information 

ges Kretslopp och vatten så att abonnemang för befintliga avloppserviser kan 

kopplas till den nya fastigheten eller ingå i en ny gemensamhetsanläggning. 

 

Ekonomi 

Inga kostnader för allmän VA-ledningsutbyggnad bedöms behövas vid 

genomförande av detaljplanen. 

 

Kommentar: 

Dagvatten och skyfall 

Ett översiktligt PM för dagvatten kommer att tas fram i det fortsatta arbetet.  

Berganläggning 

En upplysning om underjordisk anläggning i anslutning till planområdet läggs till 

på plankartan.  

Förutsättningar för anslutning 

Garagen tillhör redan idag en egen fastighet.  

 

3. Park- och naturförvaltningen 

Beslut 

Park- och naturförvaltningen avstår från yttrande i planärende detaljplan för 

garage på fastigheten Bräcke 729:128, inom stadsdelen Lundby. 
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Park- och naturnämnden har inte rollen som sakägare eller företrädare i detta 

ärende.  

Förvaltningen har inga synpunkter på planändringen. Garagen fick 

byggnadstillstånd redan 1964 och ingen ny bebyggelse planeras på platsen. 

 

4. Göteborgs Energi AB 

Göteborg Energi AB med dotterbolag har tagit del av ovan nämnda remiss. Nedan 

följer synpunkter på förslaget från berörda ledningsslag. 

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

och andra markarbeten sker med stor försiktighet. 

Vid schaktningsarbeten i närheten av 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. 

Göteborg Energi Nät AB 

Göteborg Energi Nät AB har mottagit rubricerat ärende. Vi noterar att våra 

synpunkter vid startmötet har fallit bort varför vi skickar samma igen.  

I det fall en ny detaljplan fastställer ytan enligt befintlig byggnation så försvinner 

ett område för oss där vi skulle kunna bygga en transformatorstation. Den 

närliggande transformatorstationen kommer inom ca 10 år behöva bytas och då 

önskar vi ett nytt område med planstöd. Vårt förslag är således att 

detaljplanearbetet utvidgas och att ett nytt E-område fastställs enligt blå markering 

på nedan bild (grön markering är befintligt område).                                             

Vi önskar vara högst delaktiga i det fortsatta planarbetet. 

 

 

 

Kommentar: 

Planområdet kommer inte att utökas för att även behandla ny byggrätt för 

transformatorstation. Planuppdraget omfattar endast de två befintliga garagen.  
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Inom planområdet anger befintlig detaljplan en byggrätt för transformatorstation, 

dock är en av garagelängorna placerade över byggrätten. Garagen har tomträtt och 

det anses inte troligt att tomträtten skulle sägas upp med anledning av att uppföra 

en transformatorstation.   

 

5. Stadsdelsförvaltning Lundby 

Lundbys stadsdelsförvaltning tillstyrker förslaget med synpunkter som står att 

finna under förvaltningens bedömning.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Förvaltningen har tidigare yttrat sig i ärendet under förprövningen i augusti 2019.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om ändring av detaljplan för att 

medge permanent bygglov till de två garagelängorna. Förvaltningen anser det vara 

mer fördelaktigt att bevara garagen än att parkering istället hänvisas till gatan. I 

dagsläget är det redan flera bilar som parkeras utmed Utmarksgatan, vilket gör det 

svårare för människor att röra sig fritt. Enligt Trafikstrategin är det en fördel om 

parkering av bilar kan ske i garage då det skapar tryggare och mer trivsamma 

stadsrum samtidigt som mindre gaturum tas i anspråk av bilar.  

Förslaget överensstämmer med stadsdelens lokala utvecklingsprogram. Lundbys 

lokala utvecklingsprogram, fastställt av stadsdelsnämnden, är ett komplement till 

mål- och inriktningsdokument och den politiska styrningen av stadens utveckling 

med fokus på stadsutveckling och fysisk miljö. Programmet har tagits fram i syfte 

att förmedla konkreta åtgärdsförslag till planerade nämnder och förvaltningar för 

att tydligt visa stadsdelsnämndens prioriteringar utifrån sitt reglemente om att 

delta i samhällsplaneringen. Program finns för varje primärområde samt för hela 

Lundby och går att läsa i sin helhet på www.goteborg.se/luplundby. Planområdet 

ligger i en del av Kyrkbyn som består av mestadels villor och en viss 50-

talskaraktär. En ändring av detaljplan som medger permanent bygglov för de två 

garagelängorna bidrar till att bibehålla denna ”småstadsidyll” samt bevara 

områdets lugna identitet. 

http://www.goteborg.se/luplundby
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I ett tidigare yttrande, under förprövningen, har förvaltningen angett att ingen 

utredning av de sociala aspekterna eller barnperspektivet i planen behövs, då 

ingen bruttoyta eller bostäder tillkommer. Förvaltningen vidhåller detta. 

 

6. Kulturförvaltningen 

Kulturförvaltningen har ingenting att erinra i ärendet.  

 

7. Miljöförvaltningen (begärt och fått förlängd remisstid till 20-03-20. Yttrande inkom 

20-03-25) 

Miljö- och klimatnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att 

förvaltningens synpunkter beaktas.  

Miljöförvaltningens synpunkter  

Markmiljö: Vi delar inte stadsbyggnadskontorets bedömning att det inte finns 

någon risk för föroreningar inom planområdet, vi menar istället att marken 

sannolikt är förorenad. Planbeskrivningen behöver uppdateras så att det blir 

tydligt för den som eventuellt i framtiden vill göra förändringar och markarbeten i 

området att marken kan vara förorenad. Miljöförvaltningens samtliga synpunkter 

beskrivs under rubriken Förvaltningens synpunkter sist i tjänsteutlåtandet.  

Bedömning ur ekonomisk dimension  

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension.  

Bedömning ur ekologisk dimension  

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension.  

Bedömning ur social dimension  

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension.  

Ärendet  

Byggnadsnämnden har beslutat att genomföra samråd för detaljplan för garage på 

fastigheten Bräcke. Byggnadsnämnden har gett miljö- och klimatnämnden 

möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till detaljplan senast den 4 februari 

2020.  

Miljöförvaltningen har begärt och fått förlängd remisstid till den 20 mars 2020 för 

behandling i miljö- och klimatnämnden den 17 mars 2020.  

Förvaltningen har bedömt förslagets miljö- och hälsoskyddsaspekter och tagit 

fram detta förslag till yttrande till byggnadsnämnden. Nedan sammanfattas de 

bedömningar som stadsbyggnadskontoret gjort rörande de viktigaste miljö- och 

hälsoaspekterna av planförslaget:  
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Markmiljö  

Enligt Förorenade områden (antagen av KF februari 2006), tematiskt tillägg till 

översiktsplanen har ingen form av miljöstörande verksamhet bedrivits på platsen 

och det finns ingen risk för föroreningar inom planområdet.  

Förvaltningens synpunkter  

Markmiljö  

Vi delar inte stadsbyggnadskontorets bedömning att det inte finns någon risk för 

föroreningar inom planområdet, vi menar istället att marken sannolikt är 

förorenad. Garagen och omkringliggande asfaltsbeläggning uppfördes på 60-talet 

och det finns risk att tjärasfalt använts vilket innebär föroreningar i asfalten och 

underliggande marklager. Det finns också risk att det förekommit utsläpp från 

garagen som kan ha orsakat föroreningar i marken.  

Planbeskrivningen behöver uppdateras så att det blir tydligt för den som eventuellt 

i framtiden vill göra förändringar och markarbeten i området att marken kan vara 

förorenad. En översiktlig miljöteknisk markundersökning bör då göras och vid 

förekomst av föroreningar behöver marken åtgärdas.  

Under upplysningar på plankartan kan stadsbyggnadskontoret överväga att införa 

en upplysning som förorenad mark. Det står här att ”Kretslopp och vatten ska 

kontaktas vid markarbeten”. Även miljöförvaltningen bör kontaktas i händelse av 

markarbeten för samråd om undersökning och åtgärder kring förorenad mark. 

 

Kommentar: 

Markmiljö 

Planbeskrivningen har förtydligats om risken för att tjärasfalt kan finnas inom 

planområdet och att markundersökningar bör utföras vid eventuella markarbeten. 

En upplysning om att miljöförvaltningen ska kontaktas vid markarbeten har lagts 

till på plankartan.  

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

8. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900).  

Planområdet består idag av en parkeringsplats med två garagelängor. Dessa 

uppfördes i mitten av 60-talet. En ny plan måste upprättas för att bygglov ska 

kunna beviljas för dessa. 

Länsstyrelsen har inget att erinra då planförslaget stämmer överens med gällande 

Översiktsplan för Göteborgs Stad. Vidare är marken asfalterad och stabil. 
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Översvämningsrisken är tillräckligt hanterad liksom frågan om farligt gods. Inga 

kända fornlämningar finns på platsen. Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 

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 enligt förslaget inte kommer att 

prövas. 

Behovsbedömning  

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning vilket meddelandes 2019-08-30, 

således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

 

9. SGI 

Yttrande över samrådshandling daterad november 2019  

Statens geotekniska institut (SGI) har från Göteborgs stad erhållit rubricerad 

detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska 

säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar 

kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom 

hantering av radon, ingår således inte. 

SGI:s överväganden  

Planområdet består av en parkeringsplats med två garagelängor som ligger i 

anslutning till bostäder vid Utmarksgatan i Bräcke, öster om Hisingsleden vid 

Bräckemotet.  

Enligt SGU:s underlag (jordarts- och jorddjupskarta) utgörs planområdet av 

postglacial sand och berg i dagen. Jorddjupskartan indikerar att djup till berg 

varierar mellan 5–10 m, Området är enligt planbeskrivningen relativt plant med 

motsvarande nivåer mellan +20,7 och +19,5.  

Angående områdets stabilitet har kommunen i planbeskrivningen kommenterat att 

"området ligger inom stabilitetszon 3 (fastmark) och stabilitetszon 2 

(förutsättningar saknas för initialskred, sekundärskred kan uppkomma). Markytan 

är flack och därför saknar förutsättningar för initialskred (stabilitetszon l). Med 

hänsyn till befintlig geologiskt underlag och med hänsyn till det detaljplanen 

medger bedöms ingen risk för skred föreligga.  

SGI har inget att invända mot bedömningen rörande stabiliteten i området. 

Däremot vill SGI uppmärksamma på att SGU:s jordartskarta indikerar förekomst 

av intilliggande bergslänter i områdets västra delar. I fall detta är aktuellt för 

planområdet, önskar SGI att en bedömning av risk för blocknedfall görs av en 

bergteknisk sakkunnig och arbetas in i planbeskrivningen.  

I övrigt ser SGI från geoteknisk säkerhetssynpunkt inga hinder för fortsatt 

planläggning. 
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Kommentar: 

En utökning av planområdet västerut är inte aktuellt och därför ser 

Stadsbyggnadskontoret inget behov av att ta fram en bedömning av risk för 

blocknedfall.  

 

Ändringar  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 

vidare med förslaget.  

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

• Upplysning om att underjordisk anläggning finns i närheten av planområdet 

har lagts till på plankartan samt att den befintliga upplysningen på 

plankartan om en underjordisk ledning i anslutning till planområdet 

justerats, enligt Kretslopp och vattens yttrande. 

• Upplysning om att miljöförvaltningen ska kontaktas vid markarbeten har 

lagts till på plankartan enligt Miljöförvaltningens yttrande. 

 

 

Karoline Rosgardt   Agneta Runevad 

Planchef    Konsultsamordnare  
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Bilaga 1 

Lista över samrådskrets 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden/kontoret 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Kretslopp och Vatten 

Kulturnämnden/förvaltningen 

Miljö- och klimatnämnden /Miljöförvaltningen 

Namnberedningen och GDA adresser 

Park- och naturnämnden/förvaltningen 

Stadsdelsnämnden/förvaltning i Lundby  

Trafiknämnden/kontoret 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten 

Länsstyrelsen  

Statens geotekniska institut 

Sakägare 

Boende på Utmarksgatan 62 

KB Bräcke 13:18 

Göteborgs kommun Fastighetskontoret 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt; 

Hyresgästfören. Region V Sverige 

Övriga 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt;  

E.on 
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Bilaga 2 
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