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Tillstyrkande av detaljplan för förskola vid 
Biskopsgatan inom stadsdelen Sannegården 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för förskola vid Biskopsgatan inom stadsdelen 

Sannegården, upprättad den 24 september 2019 och reviderad den 17 mars 2020.  

 

2. Översända förslag till detaljplan för förskola vid Biskopsgatan inom stadsdelen 

Sannegården, upprättad den 24 september 2019 och reviderad den 17 mars 2020 

till kommunfullmäktige för beslut om antagande.  

  

Sammanfattning  
Syftet med planen är att möjliggöra en permanent förskola med 8 avdelningar samt 

tillhörande lek-, angöring- och parkeringsyta för förskolan.   

Planområdet är i konflikt med riksintresse för kommunikation. Hamnbanans läge är dock 

närmare fastställt idag, och därför bedöms detaljplanen inte påverka riksintresset. 

Detaljplanen ligger inom område som i översiktsplanen utpekats som natur. Detaljplanen 

bedöms kunna genomföras utan att skada sker på de avsedda naturvärdena. Då planen 

strider mot översiktsplanen ska den antas av kommunfullmäktige.  

De viktigaste synpunkterna under granskningen berör ianspråkstagande av naturmark, 

skuggning på intilliggande bostäder, trafiksituationen i området samt avvikelse från 35 m2 

friyta per barn. Länsstyrelsen anser att skyfallshanteringen behöver förtydligas, men 

bedömer att planen inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas med hänsyn till 

ingripandegrunderna och nu kända förhållanden.  

Planbeskrivningen har förtydligats avseende skyfallshanteringen och trafikförslaget har 

justerats för delar utanför planområdet för ökad trafiksäkerhet. Den administrativa 

bestämmelsen om hantering av förorenad mark har justerats till att markmiljön ska 

säkerställas inför startbesked istället för inför bygglov.  

Stadsbyggnadskontoret har bedömt att det i det aktuella fallet är möjligt med en avvikelse 

från friyte-talet eftersom förskolegården är i direkt anslutning till Krokängsparken som 

kan användas som komplement till förskolans egna gård. Stadsbyggnadskontoret 
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bedömer att den störning i form av skuggning som planen medför är av den art som får 

accepteras i ett tätbebyggt område då det endast är viss tid på dygnet som skuggning sker.  

Sökande: Fastighetskontoret 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent.  

Investeringsekonomi 

Enligt projektkalkylen blir fastighetsnämndens projektnetto ca. - 2 250 tkr. 

Projektutgifterna uppgår till ca. 2 600 tkr och består av gatuanläggning (åtgärder på gata 

inom plan samt åtgärder på Biskopsgatan som föranleds av detaljplanen), parkanläggning 

(projektering och utbyggnad av gångväg), myndighetsutgifter (planläggning och 

fastighetsbildning), markåtgärder (markmiljöundersökningar, marksanering, 

kompensationsåtgärder för träd som påverkas och projektledning). Projektinkomsterna 

uppgår till ca. 350 tkr och består av myndighetsinkomst (planläggning).  

Kretslopp- och vattennämnden får ingen inkomst i form av anläggningsavgifter för 

anslutning till allmänt va-ledningsnät om de befintliga anslutningspunkterna och 

serviserna kan användas.  

Medel för exploateringsfinansierade investeringar finns upptagna i kommunens budget, 

investeringsplan exploateringsinvesteringar, belastade projekt IB1052.                                                        

Detaljplanen medför endast investeringar för det lokala områdets behov. 

Då planförslaget medför att fler förskoleplatser tillskapas ser fastighetskontoret positivt 

på planförslaget, även om utbyggnad av detaljplanen medför ett negativt projektnetto för 

fastighetsnämnden.  

Lokalnämnden får utgifter för planläggning, rivning av befintlig tillfällig förskola, 

byggande av ny förskola och iordningsställande av förskoletomt inklusive flytt av infart 

till parkeringsplats. 

Drifts- och förvaltningsekonomi 

Fastighetsnämnden får en årlig intäkt för den kommuninterna markupplåtelse som ska 

tecknas med lokalnämnden avseende upplåtelse av mark till förskola. 

Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan och kostnader för ränta 

och avskrivningar samt driften av va-anläggningen. 

Park- och naturnämnden får kostnader för driften av anläggningen i form av ränta och 

avskrivningar och för skötsel och underhåll av park. 

Trafiknämnden får kostnader för driften av anläggningen i form av ränta och 

avskrivningar och för skötsel och underhåll av gata.  

Lokalnämnden får en årlig utgift för kommunintern markupplåtelse, ränta och 

avskrivningar samt driftskostnader för den nya förskolan. Lokalnämnden får intäkter från 

uthyrning av anläggningen. 
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Omvärlden, den enskilde invånaren, lokala näringsidkare 

Fastighetskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån ekonomisk 

karaktär på omvärlden, inverkan på den enskilde invånaren eller förutsättningar för lokala 

näringsidkare. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kontoret bedömer att detaljplanen främst har positiva effekter för de utpekade 

miljömålen. En viss negativ påverkan sker på miljömålet ”ett rikt växt- och djurliv” då en 

mindre del av Krokängsparken tas i anspråk. Kontorets bedömning är dock att de höga 

naturvärdena i parken i största grad kan bevaras. 

Bedömning ur social dimension 
Jämställdhet: Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 

denna dimension. 

Hälsa: En stor del av Krokängsparken bevaras, vilket gör att de rekreativa värdena på 

platsen kvarstår. Planområdets avgränsning har anpassats för att bevara en pulkabacke 

som är populär bland barn och ungdomar.  

Mångfald: Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Mänskliga rättigheter: Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 

utifrån denna dimension. 

Funktionsnedsättning: En parkeringsplats för rörelsehindrade möjliggörs inom 25 meter 

från byggrätten.  

Integration: Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 

beaktats vid framtagande av planförslaget. Planarbetet har omfattat en 

barnkonsekvensanalys där bland annat lokalförvaltningen, lokalsekretariatet och 

stadsdelsförvaltningen deltog. Behovet av förskoleplatser är stort i stadsdelen och det är 

positivt att fler barn får möjlighet till förskoleplats i närheten av hemmet. Gården frångår 

Göteborg Stads riktlinjer om 35 kvm friyta/barn då planen bara möjliggör för 31 kvm 

friyta/barn vid en 8 avdelningar stor förskola. Dock finns det närhet till grönområde som 

kan fungera som komplement till förskolegården. Planområdets omfattning har anpassats 

för att bevara en befintlig pulkbacke som är väldigt populär av barn och ungdomar i 

området. Trafikförslaget innebär att trafiken utanför förskolan blir säkrare, vilket är 

positivt för barn som rör sig i området. 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser samt illustrationskarta och grundkarta 

2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Samrådsredogörelse  
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4. Granskningsutlåtande  

5. Fastighetsförteckning  

6. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Trafikförslaget är justerat efter granskningen för delar som ligger utanför planområdet. 

Alla utredningar finns att läsa på webben.  
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Ärendet  
Ärendet berör beslut om godkännande för en ny detaljplan för Förskola vid Biskopsgatan 

inom stadsdelen Sannegården. Planen hanteras med utökat planförfarande, då den strider 

mot gällande översiktsplan, och ska antas av kommunfullmäktige.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger inom fastigheten Sannegården 734:9 som ägs av kommunen. Inom 

området finns idag en tillfällig förskola med tillhörande förskolegård. Syftet med planen 

är att möjliggöra en permanent förskola med 8 avdelningar samt tillhörande lek-, 

angöring- och parkeringsyta för förskolan. Detaljplanen medger uppförande av en 

skolbyggnad i två våningar plus källare och en uteyta för 8 avdelningar förskola. 

Angöring avses ske från Biskopsgatan. 

Planområdet berörs av riksintresse för kommunikation - järnväg. I översiktsplanen var 

korridoren för en utbyggnad av hamnbanan större då dess läge var osäkert. Nu är läget 

fastlagt och projektering är igång därför konstateras att hamnbanans läge ej berörs av 

denna plan. Bedömningen är därför att riksintresset inte påverkas.  

Förslaget överensstämmer inte med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26. Detta då planen föreslås på mark som är utpekad som 

natur. Behovet av förskolor i stadsdelen är stort och då det inom föreslaget planområdet 

inte finns några befintliga höga naturvärden bedöms påverkan på naturvärdena inte 

påverkas negativt. Dessutom har den befintliga tillfälliga förskolan och dess gård tagit 

naturmarken i anspråk och några värden anses därför inte vara bestående. Den nya 

förskolegården som föreslås tar hänsyn till Krokängsparken och dess utpekade höga 

naturvärden. Stadsbyggnadskontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara 

den från allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och 

föreliggande behov. Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids.  

För området gäller två detaljplaner 1480K-II-2263, som vann laga kraft 9 mars år 1937 

samt 1480K-1480K-II-3165 som vann laga kraft den 8 februari 1966. Genomförandetid 

för de båda planerna har gått ut. Övrigt material i ärendet går att läsa på 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Det geotekniska utlåtandet har visat att större delen av marken består av lera, medan 

området i sydväst utgörs av berg i dagen. Det förekommer inga stabilitetsproblem inom 

eller i anslutning till planområdet och inte heller risk för blockutfall eller bergras. 

Tidigare framtagna utredningar för naturmiljön har visat att Krokängsparken är en viktig 

fladdermusmiljö men att det inom planområdet inte finns några lokaler som påverkas 

negativt av en exploatering. Planområdet bedöms inte heller påverka de områden i parken 

som är utpekade som mycket värdefulla för kalvnos och kustbandbi och ädellövskog. 

Dagvattenutredningen och skyfallsutredningen för planområdet visar att dagvatten kan 

fördröjas och renas naturligt vilket gör att statusen för Göta Älv inte påverkas negativt. 

Vid skyfall är åtkomst för utryckningsfordon möjlig med föreslagna åtgärder inom 

planområdet tillsammans med strukturplansåtgärder. Inom planområdet har det 

konstaterats markföroreningar som troligen beror på luftnedfall. Då föroreningarnas 

utbredning kan ses som avgränsad till ytlig mulljord samt fyllnadsmassor vid parkeringen 

ses inget behov av vidare utredning i planskedet. Planen säkerställer att bygglov inte får 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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ges för skoländamål innan markens lämplighet säkerställts genom avhjälpande åtgärder 

avseende förorenad mark.  

Bakgrund och förändringar efter granskning 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-09-24 att låta granska detaljplan för förskola vid 

Biskopsgatan. Granskningstiden var 2019-10-09 – 2019-10-30. Förslaget till detaljplan 

har under granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit 

utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram.  

Efter granskningen har följande mindre ändringar gjorts i detaljplanen.  

- Planbestämmelsen kring förorenad mark är justerad så att markens lämplighet 

säkerställs innan startbesked får ges istället för innan bygglov får ges. 

- Mindre justeringar har gjorts på trafikförslaget för ytor utanför planområdet, för 

att göra en mer trafiksäker lösning  

Övriga ändringar i handlingarna är av redaktionell art och rör förtydliganden i texten.  

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Planen bedöms vara av den 

karaktären att den ska hanteras med utökat planförfarande och antas av 

kommunfullmäktige.  

Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige eftersom den är i strid med ett utpekat 

naturområde i översiktsplanen.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2014-12-16 att godkänna produktionsplan för år 2015 där detaljplanen ingår som 

ett icke namngivet projekt.  

2015-09-29 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2018-09-23 att genomföra samråd om detaljplanen 

2019-08-24 att låta granska detaljplanen 

Miljöpåverkan 

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 

kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett 

genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en 

miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Planen innehåller ca 144 förskoleplatser i en stadsdel med brist på skol- och 

förskoleplatser. Planen innehåller ca 31 m2 friyta per barn, vilket innebär ett avsteg från 

stadens ramprogram som rekommenderar 35 m2 uteyta per barn. Förskolegården har 

maximerats utan att göra ett olämpligt stort intrång i Krokängsparken och dess värden för 

både natur och rekreation. Eftersom förskolan ligger i direkt anslutning till 

Krokängsparken som kan användas som komplement till förskolans egna gård bedöms 

det totalt sett finnas tillräcklig med friyta för barnen. Vald lösning är avstämd med 

Lokalsekretariatet. Planområdets omfattning har anpassats för att bevara en befintlig 
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pulkbacke som är väldigt populär av barn och ungdomar i området. Trafikförslaget 

innebär att trafiken utanför förskolan blir säkrare, vilket är positivt för barn som rör sig i 

området. Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen utifrån 

ovanstående resonemang.  

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan. Vid behovsbedömningen 

konstaterades att ett genomförande av planen inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte 

har gjorts  

De viktigaste synpunkterna som inkommit under granskningen är att naturmark tas i 

anspråk samt att planen går ifrån stadens ramprogram kring 35 m2 friyta/barn. Från 

samrådet finns kvarstående erinringar avseende påverkan på kringliggande bostäder 

gällande framförallt skuggning. Länsstyrelsen anser att skyfallshanteringen behöver 

förtydligas, men bedömer att planen inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den 

antas med hänsyn till ingripandegrunderna och nu kända förhållanden. 

Stadsbyggnadskontoret har bedömt att det i det aktuella fallet är möjligt med en avvikelse 

från friyte-talet eftersom förskolegården är i direkt anslutning till Krokängsparken som 

kan användas som komplement till förskolans egna gård. Den skuggpåverkan som ett 

genomförande av planen ger upphov till bedöms av sådan art som får tålas i ett tätbebyggt 

område då det endast är under viss tid på dygnet som skuggning sker. 

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av 

planförslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter 

granskning: 

- Planbestämmelsen kring förorenad mark är justerad så att markens lämplighet 

säkerställs innan startbesked får ges istället för innan bygglov får ges. 

- Mindre justeringar har gjorts på trafikförslaget för ytor utanför planområdet, för 

att göra en mer trafiksäker lösning  

Stadsbyggnadskontoret 
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