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Granskningsutlåtande 

Utfärdat: 2020-02-28  Sirpa Ruuskanen Johansson 

Diarienummer: 0493/14   Telefon: 031-368 17 87  

Aktbeteckning: 2-5521  E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 

Detaljplan för förskola vid Biskopsgatan inom stadsdelen 
Sannegården i Göteborg  

Granskningsutlåtande  
 

 
Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 24 september 2019 att skicka ut 

detaljplaneförslaget för granskning. Förslaget har sänts för granskning under tiden 

9 oktober 2019 – 30 oktober 2019.  

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. 

Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

 

Sammanfattning 

Inkomna yttranden berör i huvudsak att det är olyckligt att det i planen inte kan 

säkerställas 35 kvm friyta/barn, vilket föreskrivs i ramprogrammet. Det påtalas att 

det är av vikt att det blir en kvalitativ utemiljö för att kompensera att gården inte 

uppfyller ramprogrammets målsättning. Dessutom behöver trafikförslaget justeras 

för att skapa en mer trafiksäker lösning utanför planområdet. Länsstyrelsen anser 

att planen behöver förtydligas avseende skyfallshanteringen, men meddelar i 

övrigt att de bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 

nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därmed inte kommer att 

prövas av Länsstyrelsen om den antas.   

Kontoret har bedömt att planen kan antas med mindre justeringar i 

planhandlingarna avseende skyfallshanteringen och trafikförslagets delar utanför 

planområdet. Den administrativa bestämmelsen om hantering av förorenad mark 

har justerats till att markmiljön ska säkerställas inför startbesked istället för inför 

bygglov.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Kvarstående erinringar finns från fastighetsägare för Sannegården 23:21-23:27 

och Kyrkbyn 2:5, 2:6, 4:5 gällande framförallt skuggpåverkan.  

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. Personnamn anges inte. 

Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Tillstyrker planförslaget.  

 

2. Förskolenämnden  

Ställer sig positiv till planen men anser det olyckligt att det inte kan säkerställas 

35 kvm friyta/barn vilket föreskrivs i ramprogrammet. Platsen gränsar till en park 

vilket gör att möjlighet finns att tillse att förskolegården blir tillräckligt stor. Är 

olyckligt att placering av byggnaden på tomten medför att det är skugga längs 

fasaden på förmiddagen. Då det finns behov av förrådsbyggnader och eventuellt 

solskydd är det väldigt positivt att planen medger komplementbyggnader på flera 

platser.   

Kommentar: 

Krokängsparken är i översiktsplanen utpekad som ett område med särskilt stora 

värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap. Därför 

har förskolegården studerats och maximerats utan att göra ett olämpligt stort 

intrång i Krokängsparken. 35 kvm friyta/barn är ett riktvärde i stadens 

ramprogram, men inte ett krav. På aktuell plats har avvägningar gjort kring flera 

intressen och bedömningen är att det är viktigt att bevara så mycket parkmark som 

möjligt, samtidigt som en större förskola möjliggörs på platsen. Då förskolan 

kommer ha omedelbar och säker tillgång till parkytan vid behov så bedöms inte 

avsteget från riktvärdet som något hinder.  

 

3. Göteborg Energi AB med dotterbolag 

Skickar med information kring hantering av markarbeten nära ledning.  

Göteborg Energi Nät AB har inga synpunkter på förslaget.  

Göteborg Energi Fjärrvärme, Fjärrkyla, Signalkablar noterar att det är träd/buskar 

inritade i illustrationen inom eller nära u-områdena vilket behöver justeras.  
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Göteborg Energi Gasnät AB har en gasrörledning som går längs med norra sidan 

av Biskopsgatan i gatumark. Rörledningen ska skyddas från påverkan vid 

projektgenomförandet. Möjligheten finns för verksamheten att ansluta sig till 

gasnätet och nyttja biogas vid behov.  

Kommentar: 

Illustrationen revideras avseende vegetation. Yttrandet delges exploatören för 

beaktande vid genomförandet.  

 

4. Göteborgs Stads Parkering AB 

Har inga synpunkter på planförslaget.  

 

5. Idrotts- och föreningsnämnden 

Har inga synpunkter på planförslaget.  

 

6. Kretslopp och vattennämnden 

Önskar att ytan för korsmark förlängs längre västerut på den norra sidan om 

förskolebyggnaden för att möjliggöra en placering av komplementbyggnad för 

avfallshantering enligt samrådets illustration. Denna placering är ur ett 

avfallsperspektiv bättre.  

Kommentar: 

Träden väster om angöringsfickan omfattas av biotopskydd då de är en allé. För 

att skydda dem så anges det i plankartan att marken inte får förses med byggnad, 

och komplementbyggnader får därför placeras på övriga ytor som inte påverkar 

allén negativt.  

 

7. Lokalnämnden 

Synpunkterna kring utformning av byggrätten kvarstår från samrådet. Anser 

fortsatt att byggnadsarean för huvudbyggnaden behöver ökas till 1000 m2, och bli 

mer generell för att tillåta bebyggelse på hela ytan nordost om U-området. 

Dessutom behöver byggnadshöjden ökas och en högre takvinkel tillåtas för att 

möjliggöra apparatrum på vindsutrymmet.  

Anser vidare att det är svårt att på anvisad parkering lösa tillgänglighetskravet på 

parkering max 25 m från huvudentrén.  

Ytan för utevistelse och lek är under 30 m2/barn och behöver kompletteras med 

en yta motsvarande 1000 m2 för att motsvara ytan för uteviselse i stadens 

ramprogram.  

Kommentar: 

Lokalförvaltningen färdigställde våren 2018 en förstudie på uppdrag av 

Lokalsekretariatet, om att uppföra en förskola på platsen. Förstudien visade inte 

på några problem med byggrättens utformning, vare sig till utbredning eller höjd. 

Det finns därmed en förstudie på vad som ska byggas på platsen, och föreslagen 

byggrätt stöder denna.  
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Avståndet mellan parkering för rörelsehindrad person och byggrätten är 16 meter. 

Att avståndet inte överstiger 25 meter till entré säkerställs i bygglovet, men 

plankartan möjliggör en sådan lösning.  

Krokängsparken är i översiktsplanen utpekad som ett område med särskilt stora 

värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap. Därför 

har förskolegården studerats och maximerats utan att göra ett olämpligt stort 

intrång i Krokängsparken, vilket resulterar i 31 kvm friyta/barn vid 8 avdelningar. 

35 kvm friyta/barn är ett riktvärde i stadens ramprogram, men inte ett krav. På 

aktuell plats har avvägningar gjorts kring flera intressen och bedömningen är att 

det är viktigt att bevara så mycket parkmark som möjligt, samtidigt som en större 

förskola möjliggörs på platsen. Då förskolan kommer ha omedelbar och säker 

tillgång till parkytan vid behov så bedöms inte avsteget från riktvärdet som något 

hinder.  

  

8. Miljönämnden 

Tycker det är negativt att friytan frångår målsättningen i ramprogrammet. Anser 

att motivering till avsteg från ramprogrammet behöver förtydligas. Tillstyrker 

planen i övrigt. 

Kommentar: 

Krokängsparken är i översiktsplanen utpekad som ett område med särskilt stora 

värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap. Därför 

har förskolegården studerats och maximerats utan att göra ett olämpligt stort 

intrång i Krokängsparken. 35 kvm friyta/barn är ett riktvärde i stadens 

ramprogram, men inte ett krav. På aktuell plats har avvägningar gjort kring flera 

intressen och bedömningen är att det är viktigt att bevara så mycket parkmark som 

möjligt, samtidigt som en större förskola möjliggörs på platsen. Då förskolan 

kommer ha omedelbar och säker tillgång till parkytan vid behov så bedöms inte 

avsteget från riktvärdet som något hinder.  

De största naturvärdena i Krokängsparken finns i den södra delen. 

Förskoleverksamheten kommer med största sannolikhet främst att vara i den norra 

delen närmare förskolan, varpå naturvärdena in parken inte bedöms skadas genom 

ett genomförande av detaljplanen.  

 

9. Park- och naturnämnden 

Bedömer att förslaget i huvudsak är lämpligt, men anser att entrén till 

Krokängsparken fortsatt blir för smal trots att denna breddas till 

granskningsskedet. Kompensationsutredningen behöver slutföras innan antagande 

av planen.  

Frågan om placering av en tillfällig skola under byggtiden är viktig att lyfta i 

planeringsprocessen. Parkmark som park- och naturförvaltningen upplåter 

tillfälligt för skolverksamhet under byggtid får inte bli permanent ianspråktagen, 

utan återgå till att bli allmän plats park.  

För att minimera den negativa påverkan på entrén till Krokängsparken bedömer 

förvaltningen att gränsen mellan kvartersmark för skola och allmän plats park 
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behöver dras in ytterligare i planområdets sydvästra del så att befintligt stråk 

genom parken kan bevaras.  

Kommentar: 

Enligt stadens ramprogram ska det på förskolegårdar finnas 35 kvm friyta/barn, 

vilket inte planen efterlever helt och hållet. Det är dock viktigt att se till att 

förskolegården blir så stor som möjligt utan att göra olämpligt stort intrång i 

Krokängsparken. Föreslagen utbredning har bedömts som den mest lämpliga både 

sett till förskolans utevistelse och till Krokängsparken och dess entré.  

Kompensationsutredningen har slutförts i dialog med Park- och 

naturförvaltningen, Miljöförvaltningen och Fastighetskontoret. Inga 

kompensationsåtgärder föreslås, däremot har Stadsbyggnadskontoret meddelat 

Lokalsekretariatet att det är önskvärt att förskolans stängsel har en gestaltning 

som är anpassad till omgivningen, vilket även tydliggörs i planbeskrivningen. 

Vid eventuellt tillfälligt bygglov för tillfällig skola under byggtiden ingår en 

avvecklingsplan för att säkerställa att området återgår till tidigare användning.  

 

10. Räddningstjänsten Storgöteborg 

Har inget att erinra mot planförslaget.  

 

11. Stadsdelsnämnden Lundby 

Förvaltningen ser positivt på detaljplanen som möjliggör uppförandet av en 

permanent förskola med flera avdelningar för att möta den brist på förskolor som 

finns i stadsdelen. Förvaltningen vill framhålla vikten av en kvalitativ utemiljö då 

gården i förslaget blir mindre än vad som rekommenderas i ramprogrammet för 

Göteborgs stad. Vidare ser förvaltningen att det är viktigt att trygga säkra 

skolvägar, både till förskolan och till Bräckeskolan samt att säkerställa en 

tillgänglig entré till Krokängsparken.  

Kommentar: 

Trafikförslaget har justerats inför antagande för att göra trafiksituationen ännu 

säkrare utanför planområdet med bland annat ett farthinder på Biskopsgatan vid 

den nya gångbanan.  

 

12. Trafiknämnden 

Trafikkontoret ser ett behov av att trafikförslaget revideras efter granskningstidens 

slut för att göra en trafiksäkrare lösning vid lastning/lossning och en 

hastighetsdämpande åtgärd vid den nya planlagda gångbanan.  

Dispensansökan för allén inom planområdet innefattar tre träd, men vid 

exploateringen ska så få som möjligt av dessa tre träd tas ner.   

Vill förtydliga att parkering för rörelsehindrade personer placeras max 25 meter 

från entré.  
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Kommentar: 

Trafikförslaget har justerats för delar utanför planområdet, med bland annat ett 

farthinder i anslutning till den nya gångbanan. Parkeringsfickan för 

lastning/lossning justeras också för att göra gångbanan framför förskolan bredare.  

Avståndet mellan möjlig parkering för rörelsehindrad person och byggrätten är 16 

meter. Att avståndet inte överstiger 25 meter till entré säkerställs i bygglovet.  

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

13. Lantmäterimyndigheten 

Har inga synpunkter på planförslaget.  

 

14. Länsstyrelsen 

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

och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därmed inte kommer att 

prövas av Länsstyrelsen om den antas.  

Kommunen har uppdaterat sina bedömningar utifrån rätt nivåer i TTÖPen samt 

gör bedömningen att kravet på framkomlighet för utryckningsfordon kan 

säkerställas inom planområdet. Länsstyrelsen kan inte entydligt utläsa om denna 

bedömningen görs endast utifrån de åtgärder som kan rymmas inom planområdet, 

vilket behöver förtydligas.  

Länsstyrelsen tycker det är mycket positivt att kommunen arbetar med 

skyfallsfrågan utifrån ett större geografiskt området.  

Angående påverkan på fladdermöss bör staden överväga att i möjligaste mån 

arbeta med rörelseaktiverade ljuskällor och undvika ljus riktat mot 

Krokängsparken.  

Länsstyrelsens granskningsyttrande har bilagts. 

Kommentar: 

Själva planområdet kan säkras från skyfall med hjälp av åtgärder inom 

planområdet. Men framkomligheten till planområdet kan inte lösas inom 

planområdet. Bedömningen i utredningen görs utifrån att åtgärder som inte kan 

rymmas inom planområdet ska utföras för att säkra framkomligheten till 

planområdet. De åtgärder som framtagen utredning föreslår är att förstärka en 

styrning av regnvatten i korsningen Biskopsgatan/Londongatan. Styrningen av 

skyfall och en skyfallsyta som åtgärder för hantering av skyfall är framtagna i 

arbetet med stadens strukturplan för skyfall. Planbeskrivningen har förtydligats 

avseende skyfallsfrågan. 

Typ av belysning fastställs inte inom planarbetet, men synpunkten skickas med till 

exploatören.  

 

15. Statens geotekniska institut (SGI) 

SGI ser från geoteknisk säkerhetssynpunkt inga hinder för fortsatt planläggning.  
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16. Trafikverket 

Har inga synpunkter på planförslaget.  

 

 

Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. 

Personnamn har inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att 

möjliggöra att utlåtandet publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om 

personnamn som är kopplade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

17. Fastighetsägare,   

Sannegården 23:21, 23:22, 23:23, 23:24, 23:25, 23:26 23:27, 

Prebendegatan 8, 10 ,12, 14, 16, 18, 20.  

Kyrkbyn 2:5, 2:6, 4:5, Biskopsgatan 7,15, 17. 

Inkommit med samma yttrande som under samrådstiden.  

Kommentar: 

Se svar i samrådsredogörelsen. 

 

18. Fastighetsägare, Sannegården 23:24, Prebensgatan 14 (inkom efter 

granskningstidens slut) 

I solstudien visas bilder fram till kl 17, men anser att fastigheten kommer skuggas 

från kl 17 tills solen går ner under tidig vår och sen höst, vilket inte känns bra.  

Vill att fastigheterna på Prebensgatan 14–20 ska besiktas och att det sätts 

vibrationsmätare på husen innan arbetet med bygget startar, då det vid bygget av 

befintlig förskola blev skador på tegelfasad och skorsten.   

Kommentar: 

Viss skuggpåverkan kommer att ske på enstaka fastigheter under begränsade tider. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att påverkan är av den karaktären som får 

accepteras inom tätbebyggt område.  

Innan anläggningarbetena påbörjas kommer ett kontrollprogram upprättas med 

riskanalys. Kontrollprogrammet tas fram för att förebygga skador, förändringar på 

närliggande byggnader och anläggningar samt verksamheter. 

 

Revideringar  

Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att planbeskrivningen har 

förtydligats avseende skyfallshanteringen och trafikförslaget har justerats för 

gatumark utanför planområdet. Plankartans administrativa bestämmelse kring 

förorenad miljö har justerats så att markmiljön ska säkerställas innan startbesked 

får ges, istället för innan bygglov får ges. Berörda fastighetsägare har informerats 
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om revideringen. Eftersom revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av 

förslaget erfordras inte någon ny granskning. 

 

Karoline Rosgardt   Sirpa Ruuskanen Johansson 

Planchef    Konsultsamordnare  

 

 

 

Bilagor 

• Lista över samrådskrets 

• Länsstyrelsens yttrande 

 

 

 

 

 

 

 


