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Granskningsutlåtande  
 

 
Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd 

för detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Förslaget har sänts för ytt-

rande under tiden 30 maj 2018 – 20 juni 2018 och för granskning under tiden 4 

december 2019 –18 december 2019. En förlängning av granskningen gjordes till 

28 januari 2020 för de sakägare som haft en felaktig adress i fastighetsförteck-

ningen.  

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. Försla-

get finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: www.gote-

borg.se/planochbyggprojekt.  

 

Sammanfattning 

Inkomna yttranden berör i huvudsak dagvatten, buller och påverkan på intillig-

gande naturmark. Allvarligaste invändningen gäller buller. 

Kontoret har bedömt att mindre justeringar kunnat göras i planhandlingarna för att 

till stor del tillmötesgå inkomna synpunkter, bl.a. genom planbestämmelser om 

bullerskyddsåtgärd.  

Kvarstående erinringar finns från Kulturnämnden om arkeologisk utredning och 

från Park- och naturnämnden avseende att anlagda slänter, stödmurar och anlägg-

ningar inte ska tillåtas inom en minst 5 meter bred zon från plangränsen.  Från 

samrådsskedet finns kvarstående erinringar från Göteborgs Ornitologiska Före-

ning (GOF) om att en alternativ placering bör övervägas och att naturvärdesinven-

tering behöver göras. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret och exploatör 

för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 

 

  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 

Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Syn-

punkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden  

Tillstyrker planändringen. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

2. Kretslopp och vattennämnden  

Övergripande bedömning 

Kretslopp och vatten ser följande behov av ändringar i planhandlingarna: 

- Stryk ”Anslutning till allmänt ledningsnät kan ske i Gårdstensvägen för dricks- 

och spillvatten.” från planbeskrivningen. 

Avfall 

Vi har inga synpunkter på planhandlingarna ur ett avfallsperspektiv. 

Till bygglovet ska exploatörerna redovisa en fungerande avfallshantering avse-

ende rest-, mat- och grovavfall samt förpackningar och tidningar för samtliga 

verksamheter inom detaljplanen. Goda råd och riktlinjer finns i skriften Gör rum 

för miljön som finns på www.goteborg.se. Kretslopp och vatten står gärna till 

tjänst framöver vad gäller planering av avfallshanteringen. Kontakta vid behov 

ansvarig avfallshandläggare. 

VA 

Ekonomi 

För att kunna försörja båda fastigheterna med VA-anslutningar kommer Kretslopp 

och Vatten behöva bygga ut omkring 60 m dricksvattenledning i Kronorättarens 

Väg. Hur spillvattnet kommer att hanteras behöver utredas vidare i samråd med 

exploatören. 

Kommentar: 

Planbeskrivningen justeras enligt synpunkt. Yttrandet har skickats till exploatören 

för kännedom. 

 

3. Miljö- och klimatnämnden 

Miljöförvaltningen tillstyrker planförslaget under förutsättning att våra synpunkter 

nedan beaktas.  

I samrådet hade vi synpunkter på dagvatten, ljudmiljö, vattenskyddsområde och 

grönytor/naturmiljö.  

Dagvatten  
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Området ligger inom vattenskyddsområde. Ur dricksvattensynpunkt bör man klara 

riktvärdet 100 ug/l för olja. Dagvattenutredningen behöver titta vidare på renings-

graden för olja.  

Vi anser också att beräkningen av föroreningsbelastningens utgångspunkt ”parke-

ring och kontor” bör motiveras. Områdets användning som verksamhetsområde 

med fordonsuppställning borde ge en högre föroreningsbelastning än områden 

med ”parkering och kontor”.  

Det är viktigt att man vid projekteringen säkerställer att reningsdammen anläggs 

med en avlång form, inte rund, för att optimera reningen. Det är en fördel med en 

öppen dagvattenlösning som ger mervärden i området.  

Ljudmiljö  

Av bullerutredningen framgår att utredningsområdet också exponeras för buller 

från vindkraftverk men att detta buller inte har beaktats i utredningen. Vi anser att 

också bullret från vindkraftverket behöver beaktas vid dimensionering av buller-

skyddsåtgärd i ett senare skede, så att ett tillräckligt skydd kan utformas för att 

minimera risk för bullerstörning för de boende. 

Grönytor  

Den underliggande planbeskrivningens intentioner om småskalighet och grönytor 

har tyvärr inte reglerats på plankartan på den underliggande detaljplanen vilket 

medför att detta inte heller kan regleras i planändringen. Vi utgår dock att planbe-

skrivningens intentioner tas tillvara vid genomförandet. 

Kommentar: 

Dagvatten: Planbeskrivningen har kompletterats med att riktvärdet för olja är 

100µg/l inom vattenskyddsområdet samt förslag på hur reningen kan förbättras. 

Eftersom utsläpp sker till dike förutsätts att ytterligare rening kommer att ske där. 

Fler genomsläppliga ytor, så som gräs/grusarmerade parkeringsplatser inom plan-

området, kan också bidra till att sänka oljenivån i dagvattnet. På plankartan finns 

upplysning om att planområdet ligger inom vattenskyddsområdet och att skydds-

föreskrifter gäller. 

Dagvattenutredningen har gjorts för användningen Trafik (T) som är tillägget till 

gällande plan. Utgångspunkt i utredningen har varit att det nya området kan jäm-

föras med en medelbelastad yta och att dagvattnet därmed behöver renas innan det 

når recipient. Parkeringsplatser är exempel på medelbelastad yta. Kretslopp och 

vatten har gjort bedömningen att planområdet inte kommer att nå upp till den tra-

fik på över 8000 ÅDT eller motsvarande som krävs för att höja upp belastningsbe-

dömningen. Bedömningen bör ses över vid bygglov/tillståndsprövning beroende 

av vilken verksamhet som kommer anläggas i området. 

Detaljplanen är flexibel i den mening att även kontor och olika typer av verksam-

heter möjliggörs. Det är därför inte lämpligt att reglera exakta lösningar vad gäller 

dagvattenlösningar, utan detta får istället hanteras i bygglovsskedet beroende av 

vilken verksamhet som etableras och behov av rening. 

Ljudmiljö: Det har inte varit möjligt att inkludera bullret från vindkraftverket i 

bullerberäkningarna. Frågan har stämts av med Miljöförvaltningen inför anta-

gande som inte ställer krav på ytterligare utredning i detaljplanen. 

Grönytor: Detaljplanen säkerställer inte detta. 
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4. Kulturnämnden 

I samrådshandling 2018-06-07 svarade kulturförvaltningen med motivering att 

man föreslår en arkeologisk utredning i det aktuella området. Denna åsikt står 

kvar. 

Kommentar: 

Arkeologisk utredning kommer inte att göras i planskedet eftersom ingen ny mark 

tas i anspråk genom tillägget till gällande plan. En avstämning gjordes med Läns-

styrelsen inför granskning och Länsstyrelsen tog tillbaka sitt tidigare krav om ar-

keologisk utredning. 

 

5. Räddningstjänsten 

Planen har kompletterats med en riskanalys för farligt gods, och riskreducerande 

åtgärder för ventilation, uteplatser samt utrymningsvägar har införts i plankartan. 

Tidigare synpunkter anses därmed vara bemötta. 

Har inget ytterligare att tillägga i ärendet. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

6. Park- och naturnämnden  

Bedömning  

Förvaltningen har inget att erinra mot tillägget av användningen T – Trafikända-

mål inom planområdet. Synpunkter på detaljplaneändringen handlar om att visa 

hänsyn till intilliggande naturmark samt hantering av dagvatten inom planområ-

det.  

Viktigaste synpunkterna på planförslaget utifrån våra styrdokument  

a) Enligt sektioner i planbeskrivningen (sid 13) föreslås det att slänter, stöd-

murar och skärmtak anläggs i planområdesgräns, direkt intill naturmarken 

utanför planområdet. Planen möjliggör även att bullerplank anläggs i plan-

gräns. Detta är inte genomförbart utan att ge stor negativ påverkan på na-

turmark och träd utanför planområdet. Det finns bland annat risk för att 

trädens rötter och grenverk skadas vid schaktning eller anläggande av 

stödmurar. I sektionerna i planbeskrivningen (sid 13) finns illustrerat 

skärmtak inom prickmark vilket inte är tillåtet enligt plan- och bygglagen.  

b) Slänter, murar och andra anläggningar ska kunna uppföras inom planområ-

det utan att skada naturmarken utanför planområdet. Planområdet ligger i 

kuperad terräng och sluttar särskilt brant mot naturmarken i väster. Därför 

krävs väl tilltagna ytor inom den egna fastigheten för att kunna hantera 

höjdskillnaden i form av slänter. Arbetsområdet för detaljplanens genom-

förande ska rymmas inom den egna fastigheten. Stödmurar och andra an-

läggningar måste därför ligga en bit in från fastighetsgränsen för att de ska 

vara möjliga att uppföra utan påverkan på naturmarken.  
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I förvaltningsskedet ska det senare vara möjligt för fastighetsägaren att 

förvalta och sköta anläggningarna inom den egna fastigheten, utan att ta i 

anspråk Stadens naturmark.  

c) En dagvattendamm för fördröjning av dagvatten föreslås anläggas i den 

södra delen av planområdet. Dammen ser ut att ha endast en utsläpps-

punkt, som leder direkt ut i Stadens naturmark. Om dagvattnet från stora 

delar av planområdet släpps ut i en och samma punkt finns det risk för 

erosion i naturmarken på grund av stora vattenflöden. Dagvattenlösningen 

för planområdet måste garantera att erosion inom Stadens naturmark und-

viks. Dagvattenutredningen bör redovisa hur avrinningen påverkar natur-

marken och justera utformningen av den föreslagna dammen om så krävs. 

I detaljplanen finns bestämmelsen m5 som bland annat anger att ”Avvatt-

ning mot naturmark ska ske på sådant sätt att erosion inte uppstår”. Det 

måste garanteras att denna bestämmelse kan följas.  

d) Det måste även garanteras att dammen möjliggör en tillräcklig rening av 

dagvattnet. Detta är särskilt viktigt då planområdet ligger inom vatten-

skyddsområde för Göta älv.  

e) Park- och naturförvaltningen önskar delta i diskussioner kring dagvatten-

lösningar i det fortsatta planarbetet samt även i genomförandeskedet. 

Förslag på förändringar i planförslaget  

f) För att undvika negativ påverkan på naturmark utanför planområdet bör 

det inom planområdet och längs med plangränsen finnas en minst 5 meter 

bred zon där det inte tillåts stödmurar, anlagda slänter, bullerplank, skärm-

tak eller andra anläggningar. Mot väster sluttar det brant ner mot Kronorät-

tarens väg och zonen behöver därför vara ännu bredare längs den västra 

plangränsen. Detta behöver regleras med planbestämmelser i plankartan.  

Det måste även garanteras att föreslagen dagvattenlösning inte riskerar att orsaka 

erosion inom naturmarken och att tillräcklig rening av dagvattnet sker inom plan-

området. 

 

Bedömning ur ekologisk dimension  

En placering av en större bussdepå i nordost medför att oönskade tomkörningar 

till och från trafikområdet minskar då depån i Partille inte behöver användas. 

Detta innebär minskade utsläpp vilket är positivt.  

Planförslaget innebär med stor sannolikhet att plansprängning sker av i princip 

hela planområdet och att hårdgjorda ytor anläggs inom hela området. Det skulle 

bland annat innebära sämre infiltrationsmöjligheter för dagvatten. Plansprängning 

innebär förändrade höjdförhållanden och nedtagande av skog inom hela planom-

rådet. Det riskerar att få negativ påverkan på omkringliggande skog som då blir 

mer utsatt för vind och därför riskerar att blåsa ner.  

De stora trafikytorna innebär att en risk för att föroreningar från körytorna rinner 

ner mot angränsande naturmark. Den tidigare antagna detaljplanen för området 

hade som intention att anpassa tillkommande bebyggelse till terrängen samt att 

delar av området skulle utgöras av natur, park och mindre grönytor mellan bebyg-

gelsen. Detta hade varit mer positivt, sett till den ekologiska dimensionen.  
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Bedömning ur social dimension  

Ändringen av detaljplanen medför att planområdet kan användas som buss- och 

lastbilsdepå. Detta behövs för kollektivtrafikens fortsatta utveckling vilken är po-

sitiv ur ett jämställdhetsperspektiv då kvinnor i större utsträckning än män reser 

kollektivt.  

Planändringen innebär att verksamheterna inom planområdet kommer att kunna 

nås med bil, men ingen separat gång- och cykelväg föreslås. Det innebär sämre 

möjligheter att ta sig till området för de människor som inte använder bil för sin 

transport. Svårigheten att ta sig till området med hållbara transportsätt är även ne-

gativ sett till den ekologiska dimensionen.  

Bussdepån riskerar att ge ett storskaligt intryck och upplevas som en barriär. Detta 

gäller både visuellt och fysiskt, då en buss-/lastbilsdepå skulle innebära att det inte 

längre går att röra sig igenom området. 

 

Kommentar: 

a) Inga skärmtak tillåts inom prickmark, men slänter och stödmurar regleras 

inte. Bestämmelsen n1 (Bullerskydd får anordnas) har ändrats till ”Buller-

plank får inte uppföras” och gäller för prickmarken mot öster och söder. 

Sektioner och planskiss har uppdaterats. Ett tydliggörande har lagts in i 

planbeskrivningen att planskiss och sektioner inte helt stämmer överens 

med plankartans förutsättningar. 

b) Se svar ovan (a). Arbetsområdet ska vara inom kvartersmarken enligt 

plankarta och intrång får ej göras i naturmark. Prickmarken i öster utökas 

från 4 till 5 meter inför antagande.  

c) På plankartan finns bestämmelsen m5 ”Avvattning mot naturmark ska ske 

på sådant sätt att erosion inte uppstår”. Planen reglerar inte vilken teknisk 

lösning som ska användas för att uppnå detta. Utformningen av utloppet 

vid dammen ska enligt Kretslopp- och vattenförvaltningen kunna utformas 

på ett sådant sätt som förebygger erosion nedströms. Teknisk lösning för 

dagvattenfördröjning och placering av damm regleras inte i detaljplanen.  

d) Teknisk lösning för rening av dagvattnet regleras inte i detaljplanen. Dag-

vattenutredningen ger exempel på hur reningen kan uppnås. Se även kom-

mentar till Miljöförvaltningen ovan. 

e) Park- och naturförvaltningen har bjudits in till möte och informerats om 

justeringar avseende dagvatten inför antagande. Yttrandet har skickats till 

exploatören för kännedom inför genomförandeskedet. 

f) Beaktas så till vida att prickmarksområdet har utökats till 5 meter längs 

den östra gränsen samt att n1- bestämmelsen justerats inför antagande så 

att bullerplank inte tillåts inom prickmark i öster och söder. Skärmtak till-

låts inte inom prickmarken, men slänter och stödmurar regleras inte på 

plankartan. I väster har bredden för prickmarken inte ändrats utan gränsen 

ligger kvar så som i den gällande detaljplanen, förutom för det tidigare E-

området som delvis omvandlats till prickmark. 

g) Bedömning ur social och ekologisk dimension: Noteras. 
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7. Göteborgs Energi AB 

Göteborg Energi Nät AB (GENAB) har inget att erinra. 

Göteborg Energi Fjärrvärme har inga synpunkter på den ändring som detaljpla-

nen föreslår men vill flagga för att det finns en tunnel i närområdet där fjärrvärme-

ledningar finns förlagda. 

Göteborg Energi GothNet AB är intresserade av att delta i kommande projektering 

för att tillgodose behovet av fibertjänster inom planen. Inom planområdet har vi 

ingen kanalisation. 

Allmänt: 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/Kund-

service/Markarbeten_nara_ledning 

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

Vid schaktningsarbeten i närheten av i mark förlagda 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 

Kommentar: 

Yttrandet skickas till exploatören för kännedom. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

8. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

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

och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma 

att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

För att detaljplanen ska accepteras måste Länsstyrelsens synpunkter gällande bul-

ler beaktas.  

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen bedömer att bebyggelse riskerar att bli olämplig för människors 

hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.  

Buller 

I handlingarna konstateras att åtgärder i form av ett bullerplank behövs för att sä-

kerställa att gällande bullernormer klaras vid de närmsta bostäderna. I planbe-

skrivningen hänvisas till att bygglovsprövningen eller eventuell tillståndsprövning 

får hantera exakt placering eller utformning av bullerskyddsåtgärder.  

https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning
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Länsstyrelsen anser inte att kommunen säkerställt ett uppförande av nödvändiga 

bullerskyddsåtgärder. En bussdepå kräver inget tillstånd eller anmälan enligt mil-

jöbalken vilket innebär att säkerställandet av skyddsåtgärderna måste ske i 

plankartan för att kunna hanteras i bygglovet. 

Länsstyrelsen befarar inte att:  

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt  

• Mellankommunal samordning blir olämplig.  

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs  

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 

Kommentar: 

Plankartan har kompletterats med planbestämmelserna nedan för att säkerställa att 

gällande bullernormer klaras för bostäderna: 

• För ändamålen J och T ska bullerskydd med en höjd av minst 3,5 meter 

finnas mot bostäder söder och öster om planområdet. 

• Byggnad eller annan anläggning för ändamålen J och T får inte tas i bruk 

förrän erforderligt bullerskydd uppförts.  

 

9. Lantmäterimyndigheten 

Anser att fastighetsbeteckningarna i plankartan syns knappt eller inte alls. 

Tillägg till planbeskrivningen – Befintliga förhållanden: Planområdet berör fastig-

heterna Gårdsten 45:1 (Göteborgs kommun), 45:23 (Göteborgs Lastbilscentral 

Fastighet AB), 45:24 (Gårdstens Projektutveckling AB) och S:27. 

Lantmäterimyndigheten har i övrigt inget att erinra mot förslaget. 

Kommentar: 

Fastighetsbeteckningarna har förstorats upp på plankartan inför antagande. 

Planändringen innefattar enbart del av fastigheterna Gårdsten 45:1 och 45:24, vil-

ket tydliggjorts i planbeskrivningen. 

 

10. Vattenfall  

Vattenfall har en 130 kV högspänningsluftledning öster om planområde, se lila 

linje i till yttrandet bifogad karta. Notera att linjen är schematisk i kartan. 

Vattenfall vill inte ha någon komplementbyggnad (inklusive skärmtak) närmare 

än 20 meter från lednings yttersta anläggningsdel. Därför måste prickmarken 

inom planområdet utökas så att säkerhetsavståndet följs. 

Byggnader och komplementbyggnader (inklusive skärmtak) måste vara skydds-

jordade enligt Vattenfalls riktlinjer: 

Telestörningsnämnden – TSN 
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För ny elanläggning som placeras i närheten av Vattenfalls nätanläggning gäller 

att matningen till denna skall vara försedd med extra yttre isolation på så lång 

sträcka att isoleravstånden uppnås. I detta sammanhang hänvisas till Telestör-

ningsnämndens (TSN) meddelande nummer 21. 

I TSN meddelande nummer 21 under rubrik ”Avstånd mellan friledningar för 

högspänning och annan markförlagd anläggning med hänsyn till markpotential” 

står: 

• För att förebygga risk för skador på i marken nedgrävda ledningar och 

kablar vid åsknedslag eller jordfel på närliggande friledning för högspän-

ning bör angivna avstånd hållas mellan de nedgrävda ledningarna och fri-

ledningens i mark förlagda metalliska delar (stolpar, stag, jordtag, ge-

nomgående markledare). 

För gällande avstånd se TSN meddelande nummer 21. 

Kommentar: 

Plankartan har justerats så att prickmarken utökats till minst 20 meter från led-

ningen enligt till planen tillhörande grundkarta. Yttrandet skickas till exploatören 

för kännedom. 

 

Revideringar  

Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att:  

• Planbestämmelse för bullerskydd har lagts till för att säkerställa buller-

skyddsåtgärder:  

- För ändamålen J och T ska bullerskydd med en höjd av minst 3,5 

meter finnas mot bostäder söder och öster om planområdet. 

- Byggnad eller annan anläggning för ändamålen J och T får inte tas 

i bruk förrän erforderligt bullerskydd uppförts.  

• Prickmarken har utökats i öster för att säkerställa tillräckligt skyddsav-

stånd mot befintlig kraftledning. 

• Planbestämmelsen n1 för prickmarksområdet har ändrats för att uppföran-

det av bullerplank inte ska påverka intilliggande naturmark samt på grund 

av säkerhetsavstånd till kraftledningen. Bullerplank tillåts därmed inte 

inom prickmark mot öster och söder.  

• Korsmarksbestämmelsen har förtydligats med att även skärmtak och bul-

lerskydd medges. 

• Bestämmelserna e1, e2 och m5 som i granskningen fanns på kvartersmar-

ken har även lagts till på korsmarken då de även gäller denna del.  

• Utnyttjandegraden för E-ändamål har tydliggjorts att max BYA gäller för 

hela planområdet. 

• Tillägg till planbeskrivningen har förtydligats och kompletterats utifrån in-

komna yttranden och justeringar på plankarta, framförallt i avsnitten om 

dagvatten och buller. Skisser från exploatör har uppdaterats utifrån in-

komna synpunkter. 
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Berörd exploatör har informerats om revideringen. Eftersom revideringen inte in-

nebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny granskning. 

 

 

 

 

Åsa Lindborg    Sirpa Antti-Hilli 

Planchef    Konsultsamordnare 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Lista över samrådskrets   

 

2. Länsstyrelsens yttrande  



Bilaga 1 - Lista över samrådskrets 
 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Kretslopp och Vatten 

Kulturnämnden 

Miljö- och klimatnämnden 

Namnberedningen och GDA adresser 

Park- och naturnämnden 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Stadsdelsnämnden i Angered 

Trafiknämnden 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten 

Länsstyrelsen  

Skanova Nätplanering D3N 

Trafikverket 

Vattenfall Eldistribution AB 

Västtrafik AB 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Övriga 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt   

Naturskyddsfören.i Gbg 
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Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress: Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Torun Signer 

Planhandläggare
010-2245494

torun.signer@lansstyrelsen.se

Göteborgs stad
sbk@sbk.goteborg.se

Ert diarienummer: 0196/17

Granskningsyttrande över Ändring 2 av del av 
Detaljplan för verksamheter söder om Gårdstensvägen 
II-5150 inom stadsdelen Gårdsten, i Göteborgs 
kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade oktober 2019 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan 
därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas.

För att detaljplanen ska accepteras måste Länsstyrelsens synpunkter 
gällande buller beaktas. 

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen bedömer att bebyggelse riskerar att bli olämplig för 
människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning 
eller erosion. 

Buller

I handlingarna konstateras att åtgärder i form av ett bullerplank behövs för 
att säkerställa att gällande bullernormer klaras vid de närmsta bostäderna. I 
planbeskrivningen hänvisas till att bygglovsprövningen eller eventuell 
tillståndsprövning får hantera exakt placering eller utformning av 
bullerskyddsåtgärder. 

Länsstyrelsen anser inte att kommunen säkerställt ett uppförande av 
nödvändiga bullerskyddsåtgärder. En bussdepå kräver inget tillstånd eller 
anmälan enlig miljöbalken vilket innebär att säkerställandet av 
skyddsåtgärderna måste ske i plankartan för att kunna hanteras i bygglovet.  

mailto:sbk@sbk.goteborg.se
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Länsstyrelsen befarar inte att:
 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

Detta beslut har fattats av utvecklingsledare Christina Gustafsson efter 
föredragning av planhandläggare Torun Signer. 

Christina Gustafsson
Torun Signer 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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