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Granskningsutlåtande 

Utfärdat: 2020-05-18  Carin Gustrin 

Diarienummer: 0413/10   Telefon: 031-368 16 01  

Aktbeteckning: 2  -5545  E-post: carin.gustrin@sbk.goteborg.se 

 

Detaljplan för Garage på fastigheten Bräcke 729:128  
inom stadsdelen Bräcke i Göteborg  

Granskningsutlåtande 
 

 
Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd 

och granskning för detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Förslaget 

har sänts för yttrande under tiden 15 januari 2020 – 4 februari 2020 och för 

granskning under tiden 15 april 2020 –29 april 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 har i huvudsak inte haft något att erinra. Allvarligaste 

invändningen kommer från SGI och gäller oklarheten om det finns risk för 

blocknedfall i anslutning till planområdet. 

Kontoret har bedömt att planförslaget är lämpligt och genomförbart. 

Kvarstående erinringar finns från SGI att det kan finnas risk för blocknedfall. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till tomträttshavaren 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. 

 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Stadsbyggnadskontoret har 2020-04-15 översänt förslag till detaljplan för 

granskning. Fastighetskontoret tillstyrker planförslaget. 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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2. Kretslopp och vatten 

Kretslopp och vatten har inga synpunkter på planhandlingarna. 

 

3. Trafikkontoret 

Trafikkontoret har inga invändningar i ärendet. 

 

4. Miljöförvaltningen 

Miljöförvaltningen tillstyrker planförslaget.  

Miljöförvaltningen har inga kvarvarande synpunkter. 

 

5. Stadsdelsförvaltning Lundby 

Lundbys stadsdelsförvaltning tillstyrker förslaget. 

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. 

I detta ärende gör förvaltningen ingen ytterligare bedömning, utan hänvisar till 

Samrådsyttrande – Detaljplan för garage på fastigheten Bräcke 729:128 inom 

stadsdelen Lundby. 

 

6. Göteborg energi 

Nedan följer synpunkter på förslaget från berörda ledningsslag. Göteborg Energi 

AB med dotterbolag har tagit del av ovan nämnda remiss. 

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

och andra markarbeten sker med stor försiktighet. För redovisning av befintliga 

ledningar i marken hänvisas till: 

https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning 

Tänk på att du blir ersättningsskyldig om någon kabel eller ledning skadas.  

Vid schaktningsarbeten i närheten av i 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. 

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

uppdaterade bestämmelser finns tillgängliga via länken: 

https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning 

Göteborg Energi Nät AB (GENAB)  

https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning
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Göteborg Energi Nät har inget ytterligare att tillägga. 

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar  

Göteborg Energi fjärrvärme och fjärrkyla har inga synpunkter gällande Detaljplan 

för garage. 

Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB)  

Inga ytterligare synpunkter. 

Göteborg Energi GothNet AB  

Gothnet har inget att erinra. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

7. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 

och nu kända förhållanden att planändring kan accepteras och därför inte kommer 

att prövas av Länsstyrelsen om den antas.  

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att  

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt  

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (luft och vatten) 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser  

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken 

för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, 

översvämning, erosion) 

Synpunkter på granskningshandlingen  

Länsstyrelsen har inga synpunkter på gransknings handlingar. 
 

8. Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på förslaget 

 

9. Statens geotekniska institut 

Yttrande över granskningshandling daterad 2020-04-07  

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.  

Syftet med detaljplanen är att genom planändring medge permanent bygglov för 

två befintliga garagelängor som tillsammans möjliggör för 20 bilplatser. 

SGI:s överväganden  

SGI har tidigare yttrat sig i samrådsskedet (samma diarienummer). Vid detta 

tillfälle har SGI rekommenderat att en bedömning av risk för blocknedfall för 
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intilliggande bergsslänter i områdets västra delar görs av en bergteknisk 

sakkunnig om detta är aktuellt för planområdet.  

SGI noterar att kommunen i samrådsredogörelsen har kommenterat att ”en 

utökning av planområdet västerut inte är aktuellt och därför ser 

Stadsbyggnadskontoret inget behov att ta fram en bedömning av risk för 

blocknedfall”.  

SGI önskar ett förtydligande avseende om aktuellt planområde kan påverkas av 

blocknedfall från eventuell bergsslänt i områdets västra delar.  

I övrigt ser SGI från geoteknisk säkerhetssynpunkt inga hinder för fortsatt 

planläggning. 

 

Kommentar: 

Dialog med SGIs handläggare har förts (2020-05-08) där SGI förtydligat vilka 

bergsslänter i områdets västra delar som yttrandet syftar på (se kartutsnitt nedan 

med markering över de eventuella bergsslänterna). Efter ett platsbesök har 

planhandläggare tillsammans med stadsbyggnadskontorets geolog bedömt att det 

inte förekommer någon risk för blocknedfall då slänterna är flacka.  

Planbeskrivningen har kompletterats med tydligare redovisning av marken och 

lutningar (slänter) under rubriken Mark, vegetation och fauna samt under rubriken 

Geotekniska åtgärder.  

 

Kartutsnitt från SGI med eventuella bergsslänter markerat med svart ring. 

Revideringar  

Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att ett förtydligande vad gäller 

eventuell risk för blocknedfall har lagts till i planbeskrivningen under rubrikerna 

Mark, vegetation och fauna och Övriga åtgärder – Geotekniska åtgärder.  

Planbeskrivningen har utifrån Dagvatten- och skyfalls-PM, framtaget av 

Kretslopp och vatten (2020-05-23) även kompletteras under rubriken 

Översvämningsrisk samt under rubriken Övriga åtgärder – Dagvatten och skyfall. 

Eftersom revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras 

inte någon ny granskning. 

 

 

Karoline Rosgardt   Agneta Runevad 

Planchef    Konsultsamordnare 
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Bilaga 1 

Lista över samrådskrets vid granskning 

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 

 


