
 
 

 

 

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande 1 (4) 

  

   

Granskningsutlåtande 

Utfärdat: 2020-03-23  Frida Stenberg 

Diarienummer: 0334/20   Telefon: 031-368 16 51 

Aktbeteckning: 2-5543  E-post: namn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 

Ändring av del av detaljplan för Övre Lövgärdet II  
inom stadsdelen Gårdsten i Göteborg  

Granskningsutlåtande 
 

 
Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd och 

granskning av detaljplaneförslaget med standardförfarande. Förslaget har sänts för 

yttrande under tiden 20 november 2019 – 11 december 2019 och för granskning under 

tiden 4 mars 2020 – 18 mars 2020. 

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget finns tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
Framförda synpunkter under samrådet har kunnat beaktas genom mindre ändringar i 

planhandlingarna. Under granskningen inkom inga synpunkter vilka föranledde 

justeringar. Det finns en kvarstående erinring avseende att tillskapa ett ledningsområde 

utanför planområdet.  

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till berörda fastighetsägare för kännedom 

och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 
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Inkomna synpunkter under samråd med  
Stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Synpunkterna finns i sin helhet på 

stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag med flera 

1. Fastighetsnämnden 

2. Trafikkontoret 

3. Kulturförvaltningen 

4. Stadsdelsförvaltningen Angered 

Har inget att erinra. 

5. Miljöförvaltningen 

Saknar information om eventuell förekomst av PCB i fasaderna på huset.  

Kommentar: 

Noteras och uppmärksammas i planbeskrivningen. 

6. Göteborg Energi AB 

Vill tydliggöra u-område för befintlig ledningsrätt samt utöka u-området för befintliga 

allmännyttiga ledningar 

Kommentar: 

Befintligt u-område läggs till på tillägg till plankarta för att tydliggöra att det finns kvar, 

u-området utökas också för befintliga allmännyttiga ledningar enligt Göteborg Energis 

förslag. 

7. Kretslopp och vatten 

Den nya plankartan har bortsett från befintliga u-områden som fortfarande behövs inom 

planområdet. Dessa behöver framgå även i den nya plankartan. 

Planområdet ligger i närheten av en berganläggning. 

Kommentar: 

Befintligt u-område läggs till på tillägg till plankarta för att tydliggöra att det finns kvar.  

Information gällande berganläggningen läggs till i planbeskrivningen. 

Statliga och regionala myndigheter med flera 

8. Länsstyrelsen 

Har inget att erinra. 

9. Lantmäterimyndigheten 

Bedömer att ändringen av detaljplan är svårtolkad samt att bruttoarea är vanskligt att 

använda för större fastigheter. 
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Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret har genom små justeringar bedömt att ändringen av detaljplan är 

lämplig. En ändring med tillägg innebär alltid att den skall läsas tillsammans med 

underliggande gällande detaljplan.  

Stadsbyggnadskontoret noterar Lantmäteriets kommentar gällande bruttoarea för större 

fastigheter. Den bruttoarea som anges i tillägget motsvarar den byggnation som redan 

finns på platsen idag.  

Ändringar efter samråd 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det är lämpligt att gå vidare med förslaget efter 

mindre justeringar.  

 

Inkomna synpunkter under granskningen med  
Stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Synpunkterna finns i sin helhet på 

stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag med flera 

1. Fastighetsnämnden 

2. Trafikkontoret 

3. Kulturförvaltningen 

4. Stadsdelsförvaltningen Angered 

5. Miljöförvaltningen 

6. Kretslopp och vatten 

Har inget att erinra. 

7. Göteborg Energi AB 

Vill utöka planområdet för att tillskapa ett u-område på angränsande fastighet. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret avser inte ändra planområdets gräns. Möjligheten att ansöka om 

ledningsrätt för ledningar utanför aktuellt planområde begränsas ej.  

Statliga och regionala myndigheter med flera 

8. Lantmäterimyndigheten 

Bedömer att ändringen av detaljplan är svårtolkad samt att användningen av bruttoarea är 

vanskligt att använda för större fastighet. En kommungräns linjetjocklek har ändrats från 

grundkartan. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar att Lantmäteriet bedömer plankartan som svårtolkad i och 

med att det är en ändring. Vinsten att göra en ändring av detaljplan istället för en ny 

detaljplan för området bedöms dock som mer värdefull, detta samtidigt som 

Stadsbyggnadskontoret anser att plankartan med aktuellt tillägg är relativt lätt att tolka.  
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Stadsbyggnadskontoret noterar Lantmäteriets kommentar gällande bruttoarea för större 

fastigheter. Den bruttoarea som anges i tillägget motsvarar den byggnation som finns på 

platsen idag.  

Linjens tjocklek justeras så att den följer grundkartans redovisning. 

9. Länsstyrelsen 

Har inget att erinra. 

Länsstyrelsens granskningsyttrande har bilagts. 

Revideringar efter granskning  
Planförslaget har inte reviderats.  

 

 

 

 

Åsa Lindborg    Frida Stenberg 

Planchef    Planarkitekt 

 

 

 

 

Bilagor 

Lista över samrådskrets 

Länsstyrelsens granskningsyttrande 

 

 

 

 

 



 

Stadsbyggnadskontoret 
 

  

 

Lista ö ver samra dskrets 
Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden 

Göteborg Energi AB 

Kretslopp och vatten 

Kulturnämnden 

Miljö- och klimatnämnden 

Stadsdelsnämnden Angered 

Trafiknämnden 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten 

Länsstyrelsen 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckning 

 



Yttrande
2020-03-09

Diarienummer
402-9616-2020

Sida
1(1)

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: 0334/18

Granskningsyttrande över ändring av detaljplan för 
Lövgärdet II inom stadsdelen Gårdsten, i Göteborgs 
kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade 2020-02-25 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 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 
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller

till risken för olyckor, översvämning eller erosion

Detta beslut har fattats av planhandläggare Torun Signer.

Torun Signer

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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