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Granskningsutlåtande 

Utfärdat: 2021-12-16  Emily Eidevåg 
Diarienummer: 0949/20  Telefon: 031-368 16 53  
Aktbeteckning: 2-5589            E-post: emily.eidevag@sbk.goteborg.se 
 

Ändring av del av detaljplan för kyrka och barnstuga i Billdal 
inom stadsdelen Askim i Göteborg (ny fastighet vid 
Hulanvägen)  

Granskningsutlåtande  
 

 
Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd 
för detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Förslaget har sänts för 
yttrande under tiden 7 juli 2021 – 25 augusti 2021 och för granskning under tiden 
24 november 2021 –8 december 2021.  
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 
Samtliga hörda kommunala förvaltningar tillstyrker förslaget till ändring av 
detaljplan. Länsstyrelsen och Lantmäteriet har inga synpunkter på planförslaget.  
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till, fastighetsägare 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. Fastighetskontoret 
 
Fastighetskontoret tillstyrker planförslaget. 
 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Kommentar: 
Noteras. 
 

2. Ellevio 
Har inget att erinra mot att detaljplanen ändras avseende tomtstorlek för att 
möjliggöra byggnation av ett nytt enbostadshus.  
 

Kommentar: 
Noteras. 
 

3. Göteborg energi 
 
Göteborg Energi AB med dotterbolag har tagit del av ovan nämnda remiss. 
Nedan följer synpunkter på förslaget från berörda ledningsslag. 
 
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 
 
Det är viktigt att korrekt anvisning (ledningsanvisning) av befintliga kabelstråk 
utförs och schaktning och andra markarbeten sker med stor försiktighet. 
 
Giltighetstiden för av oss lämnat projekteringsunderlag är begränsad, se uppgifter 
i vårt utkvitterade svar. Göteborg Energi lämnar endast synpunkter på föreslagna 
ledningslägen baserat på utkvitterade underlag från oss. 
 
För anvisning av befintliga ledningar i marken samt projekteringsunderlag, 
samordning, samhällsplanering hänvisas till: 
https://www.ledningskollen.se 
 
Kommentar: 
Noteras. 

4. Socialnämnd Sydväst 
 
Förvaltningen har inget att erinra gällande ändring av detaljplan för ny fastighet 
vid Hulanvägen, Billdal. Hänvisar till yttrande i samrådsskedet. 

Kommentar: 
Noteras. 

https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning
https://www.ledningskollen.se/
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5. Trafikkontoret 
 
Trafikkontoret framförde synpunkter i samrådsskedet beträffande behovet av en 
mötesplats på Hulanvägen. Två personbilar har svårt att mötas på sträckan 
eftersom vägens bredd är endast 4 meter. 

Stadsbyggnadskontoret hävdar att en breddning av vägen skulle innebära att de 
berörda fastighetsägarna tvingas avstå från delar av tomtmark och att kostnaden 
för en breddning av vägen skulle belasta den nya bostadsfastigheten, vilket inte 
anses rimligt. 

Eftersom Hulanvägen är en enskild väg så saknar Trafikkontoret 
väghållningsansvar här. Synpunkterna som framfördes i samrådsskedet kan därför 
ses som en rekommendation hur man kan uppnå god framkomlighet och säkerhet 
för trafikanterna längs vägen. 

Trafikkontoret har inga övriga synpunkter på granskningshandlingarna 

Kommentar: 
Noteras. Synpunkten sänds över till fastighetsägaren.  
 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

6. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att föreslagna 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 vidare synpunkter i ärendet. 
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 
Kommentar: 
Noteras. 
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7. Lantmäterimyndigheten 
Lantmäterimyndigheten har 2021-11-25 fått ovanstående förslag för yttrande. 

Det finns fastigheter inom planområdet som till synes verkar vara bebyggda med 
mer än ¼ vilket är tillåtligt enligt planen. 

Det finns ingen avsikt att ändra även ovanstående bestämmelse så att nuvarande 
fastigheters byggnader inte strider mot planen? 

Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga synpunkter på förslaget 

Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret har också noterat detta och utrett frågan före det att 
ändringen av detaljplanen sändes ut på samråd. Bebyggelsen inom det ändrade 
planområdet har olika byggnadsarea och det är därför svårt att ange en ny 
planbestämmelse för en specifik area som gör att det planstridiga utgångsläget 
försvinner. Vissa byggnader avviker även på andra sätt än föreskriven area, till 
exempel genom att de är placerade närmare gräns än 4,5 m. Så även om en 
planbestämmelse gällande en ändrad bebyggelseomfattning infördes så är det inte 
givet att det planstridiga utgångsläget skulle upphöra.  Att en fjärdedel av 
fastigheten får bebyggas bedöms vara en rimlig planbestämmelse för områdets 
bebyggelseutformning.  

 

Sakägare  
Inga sakägare har yttrat sig under granskningstiden. Synpunkter från vissa 
sakägare har framförts under samrådstiden.  
 
 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 
Inga bostadsrättsinnehavare, hyresgäster eller boende har yttrat sig under 
granskningstiden.  
 

Övriga 
 

Inga övriga har yttrat sig under granskningstiden.  
 

Revideringar 
Planförslaget har inte reviderats efter granskningen.  
 
Åsa Lindborg    Emily Eidevåg 
Planchef    Planhandläggare 
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Sändlista 

  
Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
 
Fastighetsnämnden/kontoret 
 
Stadsområde 03 Sydväst 
 
Trafiknämnden/kontoret 
 
Ellevio 
 
  
Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
 
Lantmäterimyndigheten 
 
Länsstyrelsen 
 
Sakägare 
 
Utsänt enligt fastighetsförteckning  
 
Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 
 
De som tidigare yttrat sig i ärendet 
 
samt 
 
Övriga 
 
De som tidigare yttrat sig i ärendet 
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Länsstyrelsens yttrande 



1 (1)

Postadress:403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Göteborgs kommun
Stadsbyggnadskontoret
sbk@sbk.goteborg.se
Ert dnr: 0949/20

Granskningsyttrande över ändring av detaljplan 
för kyrka och barnstuga i Billdal inom 
stadsdelen Askim (ny fastighet vid Hulanvägen) 
i Göteborgs stad, Västra Götalands län
Handlingar upprättade med standardförfarande daterade november 2021 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 föreslagna 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 vidare synpunkter i ärendet.

Beslutande
Beslutet har fattats av handläggare Nirmala Blom-Adapa.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Yttrande

Datum
2021-12-06

Ärendebeteckning 
402-51804-2021

mailto:sbk@sbk.goteborg.se
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