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Samrådsredogörelse 

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 13 december 2011 att genomföra samråd för 

detaljplaneförslaget. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över 

samrådskrets, bilaga 1, under tiden 20 februari – 2 april 2013. 

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och på stadsdelsbiblioteket i 

Askim. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt/. 

Sammanfattning 
Under samrådet har 20 yttranden inkommit, varav 5 kommit från närboenden. Det har 

också inkommit en namnlista från 24 hushåll som bor i anslutning till planområdet som 

protesterar mot förslaget. 

Länsstyrelsen har bedömt att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer 

att prövas. Dock påpekar de, liksom trafikkontoret, vikten av att en uteplats fredad från 

buller ska kunna ordnas. 

Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter kommer från boende i 

bostadsrättsföreningen som ligger granne med planområdet. Yttranden berör den yta 

som tas i anspråk för bebyggelsen, som i dag är planlagd som allmän plats. 

Bostadsföreningen anför att planområdets begränsade yta inte rymmer föreslagen 

bebyggelse och kommer för nära radhusen som angränsar planområdet. Grönytan är 

enligt yttranden uppskattad och välanvänd. Ingen ersättningsyta föreslås. Närboende 

pekar också på problem med trafiken på Uggledalsvägen, som är för smal för att två 

bilar ska kunna mötas. 

Kontoret har bedömt att trots att föreslagen tomt är smal går det att lösa de behov som 

finns för föreslagen bebyggelse. Planområdet har minskat ca 1000 m² för att delvis 
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tillmötesgå de närmast boende. Ytan som undantagits från planområdet kvarstår som 

allmän plats. Eftersom omkringliggande bebyggelse främst består av markbostäder med 

tillgång till egen trädgård eller gemensamma privata grönytor anser kontoret att 

ianspråktagen grönyta inte behöver kompenseras. Tyst uteplats går att anordna inom 

föreslagen tomt, liksom behovet för parkering. Uggledalsvägens vägbredd förbi 

planområdet är 4,5 meter samt 1,5 meter trottoar, vilket håller nere hastigheten och 

därmed trafikbullernivåer.  

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 

planhandlingarna. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 

berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande. 
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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 har inga synpunkter på förslaget. 

2. Göteborg Energi AB fjärrvärme har inget att erinra mot detaljplanen med avseende 

på uppvärmning, eftersom fjärrvärme ej finns i närheten. 

3. Göteborg Energi, Gothnet AB har inget att erinra. Gothnet vill gärna bli 

informerade när el och eventuellt fjärrvärme, -kyla förläggs då de är intresserade att få 

med tomtrör för optokabel om intresse finns. 

4. Lokalförvaltningen har inget att erinra mot rubricerade detaljplan. De vill dock 

påpeka att på plankarta angiven högsta nockhöjd på 7,0 m är en bra höjd för denna typ 

av bostad med särskild service. Texten i planhandling angående högsta 

nockhöjd på 6,5 m överensstämmer inte med plankartan. 

Kommentar: Texten i planbeskrivningen har justerats för att överensstämma med 

plankartans högsta nockhöjd om 7,0 meter. 

5. Miljö- och klimatnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att 

byggnader uppförs i enlighet med stadens program för miljöanpassat byggande och att 

en god ljudmiljö uppnås på gemensamma uteplatser. 

Kommentar: Lokalförvaltningen bygger alltid enligt stadens program för miljöanpassat 

byggande. Skisser visar att bullerskyddad uteplats går att lösa. 

6. Kretslopp och Vatten har följande synpunkt: 

Vid placering av miljörum är det viktigt att tänka på att backning eller backvändning för 

miljöfordon inte får förekomma i närheten av boende med särskild services. Avståndet 

mellan hämtfordon och avfallsutrymme inte får överstiga 25 meter, max 10 meter bör 

eftersträvas.  

Dricksvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i Uggledalsvägen. Kapaciteten 

på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten motsvarande nivån 

A1; VAV publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar 

nivån +65 meter. I de fall högre ledningstryck önskas får detta ordnas och betalas av 

fastighetsägaren. 

Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda 

ledningar för dag-, drän- respektive spillvatten. Spillvattenanslutning kan ske till 

allmänt ledningsnät i Uggledalsvägen. Kapaciteten bedöms vara god. 

Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp har beräknats till cirka 77 kkr, 

anläggningsavgifterna till 221 kkr enligt VA-taxa för år 2013. Mervärdesskatt 

tillkommer. 

Plankartan ska kompletteras med en bestämmelse som anger att lägsta höjd på färdigt 

golv. För att anslutning med självfall ska tillåtas, ska färdigt golv vara 0,3 meter över 

marknivå i förbindelsepunkt med hänsyn till risk för fördämning i allmänt dag- och 

spillvattensystem. 
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Kommentar: Krav på utformning av avfallsutrymme vidarebefordras till 

lokalförvaltningen för beaktande i genomförandet.  

Texten i planbeskrivningen har uppdaterats med information om de tekniska 

förutsättningarna. Plankartan kompletteras med en upplysning om lägsta höjd på färdigt 

golv. 

7. Park. och Naturförvaltningen har inget att erinra. 

8. Räddningstjänsten ser gärna att redovisade övervägande tas med i kommande 

handlingar under rubriken ”Räddningstjänst”: 

Detaljplaneområdet ligger utanför det område där räddningsinsats förväntas ske inom 

10 minuter. Utryckningsfordon ska i en akut situation kunna komma så nära den 

aktuella byggnaden att avståndet mellan fordon och byggnadens entré inte överstiger 

50 meter.  

Brandvattensförsörjningen bedöms vara tillgodosedd enligt konventionellt system. 

Räddningstjänsten har inte kännedom om några riskobjekt som skulle kunna påverka 

aktuell detaljplan. Utrymning för denna typ av bostad förväntas ske utan assistans av 

räddningstjänsten. 

Kommentar: Texten i planbeskrivningen har uppdaterats med ovanstående information. 

Byggnaden kommer att få verksamhetsklassning 5B och därmed utföras med sprinklers.  

9. Trafikkontoret är positivt till förslaget men påpekar att de inte tolkar Boverket 

riktlinjer for buller på uteplatser så som stadsbyggnadskontoret har gjort. Trafikkontoret 

tycker det är olämpligt att lösa bullerfrågan genom en gemensam uteplats i norrläge. 

Kommentar: Underlaget som ligger till grund för planförslaget utgörs av preliminära 

skisser och det byggda förslaget kan komma att se ut på annat sätt. Det finns många sätt 

att anordna goda uteplatser och vistelseytor beroende på hur tomten disponeras . Med 

hjälp av häckar, plank och annan vegetation kan tomten skyddas mot både insyn och 

buller. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl.  

10. Lantmäteriet har inget att erinra mot förslaget. 

11. Länsstyrelsen har bedömt att med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § 

PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte 

kommer att prövas. 

Övriga synpunkter: Länsstyrelsen vill understryka vikten av att en bra och trivsam plats 

skapas för den gemensamma uteplatsen. Det vore önskvärt att kommunen förde ett 

resonemang kring vilka åtgärder som vore önskvärda för att minska bullernivåerna i 

området. 

SGI och Länsstyrelsen ser inga hinder mot fortsatt planläggning utifrån de geotekniska 

förutsättningarna i området. Likväl förutsätts att hänsyn tas i byggskedet till de 

geotekniska frågeställningarna som lyfts fram i planbeskrivningen. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 1. 

Kommentar: Planbeskrivningen har uppdaterats med resonemang om bullerskydd för 

uteplats. Stadsbyggnadskontoret, liksom SGI, förutsätter också att hänsyn tas till de 

lagkrav som finns i samband med byggnation. 

12. Fortum meddelar att det inom planområdet finns befintliga jordkabelledningar för 

högspänning 10 kV. Om de befintliga ledningarna måste flyttas eller ändras tillfälligt i 
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samband med ombyggnad inom området, får den som begär ombyggnad eller ändring stå 

för dessa kostnader. För uppgifter om befintliga ledningars läge vänligen använd 

Ledningskollen.  

För övrigt har vi inte något att erinra mot det upprättade planförslaget. 

Kommentar: Ledningen längs Uggledalsvägen ligger inom område markerat med u – 

marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och får ej bebyggas. 

Synpunkter delges exploatören (lokalförvaltningen) för beaktande i genomförandet. 

13. TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av rubricerad 

samrådsremiss och låter meddela att inget finns att invända mot planförslaget. Skanovas 

anläggningar bör ej påverkas av planerad byggnation. 

Sakägare 

14. BRF Uggledal framför följande synpunkter: 

 Den föreslagna tomtytan är för liten för att kunna användas för de föreslagna 

bostäderna.  

 Uggledalsvägen är redan nu hårt trafikerad. Det kommer leda till olyckor och 

störningar att tillföra ytterligare trafikrörelse utan att bygga ut vägen. Byggs 

vägen leder till bättre förutsättningar för den av kommunen förslagna ändringen. 

 Det föreslås inte någon ersättningsyta för den parkmark som tas i anspråk och 

helt försvinner. 

Bostadsrättsföreningen Uggledal uppfördes 1991 och består av fyra huslängor med 19 

lägenheter. När radhusen genom byggföretaget JM försorg så utgjordes en del av 

planarbetet att kommunen iordningställde en yta för rekreation och lek för de boende i 

området, radhusen och för framtida bebyggelse i området. Även vägen till området 

gjordes något större. Kommunen har finplanerat parken med en gräsyta, planterat träd, 

planteringar och buskar tillsammans med en inhägnad i form av ett staket. 

Enligt gällande plan skall ytan vara betecknad som parkmark. Kommunen önskar att 

ianspråkta mark som idag utförs av parkområde där boende använder marken för 

rekreation och lek. I sin framställan använder kommunens sig av uttryck »i dag en 

gräsbevuxen yta mellan Uggledalsvägen och befintlig radhusbebyggelse«. Detta är inte 

korrekt utan ytan utgör för många i planområdet en viktig yta för bl a rekreation. 

Trafiken kommer på olika sätt att öka. Det är långt till daglig service vilket leder till fler 

trafikrörelser. Det är längre än 200 meter som kommunen påstår till anslutning till 

kollektivtrafiken. Denna långa vägen uppmanar till andra förflyttningssätt; att gå på 

Uggledalsvägen är riskabelt med denna intensiva trafik som är idag. Vägen är anpassad 

för de boende för cirka 20 år sedan. Under åren har det tillförts Uggledals by, 6 

fastigheter, cirka 20 villor (öster om Billdal l:5) och en förskola. Att tillföra ytterligare 

boendet i området kräver åtgärder av vägen. 

Av framställan framgår att kommunen överhuvudtaget inte har motiverat varför 

parkområdet skall upphöra tillförmån för enbart sex bostäder. Något förslag till 

ersättningsyta har inte lämnats. Troligen har inte bostadsrättsföreningens radhus 

uppförts om det inte fanns tillgång till parkområdet  

Själv kan det nya förslaget till bebyggelse genomföras enligt kommunen förslag 

eftersom de får tillgång till friytor för utomvistelse när parkområdet försvinner- men 

någon kompensation ges inte till de som idag använder parkområdet Kommunen 

antyder att parkmarken idag närmast har annekterats av radhusen »kan för utomstående 

kanske upplevas som en del av intilliggande bostadsrättsförening med 
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radhusbebyggelse.« Inte heller detta är en korrekt beskrivning. Det rätta är som tidigare 

angivits en yta som används av många boende i planområdet. 

Det går inte att utesluta mer skugga på de befintliga radhusen och att den föreslagna 

bebyggelsen kommer alltför nära inpå radhusen vilket beror på att föreslagen tomt är för 

liten till storleken på de föreslagna bostäderna. 

Den ökade trafiken leder till buller men någon bullerutredning har inte genomförts . 

Kommentar: Kontoret har bedömt att trots att föreslagen tomt är smal går det att lösa de 

behov som finns för föreslagen bebyggelse. 

På Uggledalsvägen sker dagligen cirka 1500 bilrörelser. Ett boende med särskild service 

tillför få trafikrörelser och trafikökningen bedöms därför bli marginell. Att vägen är 

smal bidrar till en lägre hastighet vilket ger högre trafiksäkerhet och mindre buller. 

Det är ca 200 meter från planområdets centrum till busshållplatsen på Billdalsvägens 

östra sida. Från hållplatsen västra sidan är det ca 50 meter längre. Vägen dit kantas av 

trottoar. 

Motivet till planläggning är att behovet av mark för boende med särskild service är 

mycket stort i kommunen och utbyggnaden av BmSS är ett prioriterat mål i Göteborgs 

Stads budget. Bostäderna ska integreras i annan bostadsbebyggelse.  

Planområdet och tomten för boendet har minskats med ca 1000 m² för att bevara delar 

av gräsytan. Eftersom omkringliggande bebyggelse främst består av markbostäder med 

tillgång till egen trädgård eller gemensamma privata grönytor anser kontoret att 

ianspråktagen grönyta inte behöver kompenseras på annat håll. I gällande plan är 

planområdet betecknat som allmän plats – park, plantering, lekplats och dylikt ” och 

beskrivs i den till planen tillhörande beskrivningen som ”planteringszon utmed 

gatorna” och är ej att betrakta som traditionell parkyta ur kommunens 

förvaltningssynpunkt. Detta hindrar givetvis inte närboenden från att nyttja ytan för 

rekreation och lek. 

Byggrätten har placerats förskjuten från befintlig bebyggelse och får endast uppföras i 

en våning. Framtagen solstudie visar att befintlig bebyggelse inte kommer påverkas 

negativt av skuggning från den nya bebyggelsen.  

Bullerutredning har genomförts för den nya bebyggelsen. Uppskattat antal trafikrörelser 

som tillkommer med den nya bebyggelsen är så marginella att de inte påverkar 

bullernivåerna för befintlig bebyggelse. 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

15. Bostadsrättsinnehavare, Uggledals byväg 12 skriver i sitt yttrande att den tilltänkta 

platsen har sedan JM byggde BRF Uggledal 405:1 1991 varit ett parkområde för de 

boende och boende i närområden. Det gjordes en muntlig överenskommelse mellan 

byggherren JM, Göteborgs kommun samt de boende att området inte skulle bebyggas 

därför har det klassats som parkområde enligt ritningar. 

Området avgränsas med träd och buskar som ger en god boendemiljö som vi inte vill få 

förstörd. Göteborgs kommun har satt upp staket runt parkområdet som skydd så att 

barnen inte ska springa ut på vägen. Staketet har underhållits av BRF Uggledal. 

Rekreationsytor försvinner för fastigheten - de enda i området för lek och bollspel. 

Bostadsföreningen har bekostat dränering på markytan för att kunna vistas på området. 
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Enligt ritningar som presenterades vid byggandet av Brf Uggledal skulle det planteras 

frukträd mm i närområdet som nu är bebyggt av lätt industri. Detta blev aldrig 

färdigställt. 

Vi anser att detta område är ett parkområde som tillhör områdets bebyggelse. 

Kommentar: Dräneringen har skett på initiativ från bostadsrättsföreningen. 

Bostadsrättsföreningen Uggledal har god tillgång till friytor inom den egna fastigheten 

med plats för lek mm, exempelvis den större gräsyta som är placerad centralt mellan 

bostäderna.  

Vad gäller industrifastigheterna söder om Uggledalsvägen är kommunen inte ägare och 

kan således ej ansvara för trädplantering på privatägd mark. 

16. Bostadsrättsinnehavare, Uggledals byväg 18, skriver i sitt yttrande att den tilltänkta 

tomtytan är för smal för bostäder med särskild service. Dessa bostäder kräver större 

utrymme för hjälpmedel och rullstolar som ska köras inomhus och utomhus. Plats krävs 

även för större handikappanpassade bilar och färdtjänst samt transporter för regelbundet 

beställda varor och hjälpmedel. De tilltänkta parkeringsplatserna, enligt plankartan kan 

inte räcka till för både personal och besökande. Befintliga parkeringsplatser tillhör BRF 

Uggledal och kan inte nyttjas.  

Vilken kategori av människor är det tänkt att ska bo i bostäderna? Är det fysiskt 

handikappade, fysiskt och psykiskt handikappade eller missbrukare som skall slussas ut 

i samhället? 

Lägenheternas altaner kommer att ligga i direkt anslutning till gångbana och bilväg där 

det är mycket trafikerat av både bilar och gångtrafikanter och industriområde på andra 

sidan av vägen. Hur trevligt är det att ha sin altan som kor i bås! Vill man hela tiden bli 

uttittad? Är det värdigt att bo så? 

Trottoaren utanför skötes inte under vintertid vilket gör att det blir väldigt halkigt och 

svårframkomligt. Vi har i föreningen BRF Uggledal påtalat detta till kommunen vid ett 

flertal tillfällen men inget har hänt. Vägbanan är alldeles för smal för att bilar ska kunna 

mötas och särskilt besvärligt är det under vintertid. 

Den tilltänkta platsen har sedan JM byggde BRF Uggledal 405:1 1991 varit ett 

parkområde för de boende och boende i närområden. Här finns plats för barns lek och 

sportaktiviteter. Det gjordes en muntlig överenskommelse mellan byggherren JM, 

Göteborgs kommun samt de boende att området inte skulle bebyggas därför har det 

klassats som parkområde enligt ritningar. Området avgränsas med träd och buskar som 

ger en god boendemiljö som vi inte vill få förstörd. Göteborgs kommun har satt upp 

staket runt parkområdet som skydd så att barnen inte ska springa ut på vägen. Staketet 

har underhållits av BRF Uggledal. 

Bostadsföreningen har bekostat dränering på markytan för att kunna vistas på området. 

Kommentar: Den planering som föregår byggandet av en bostad med särskild service är 

ett samarbete mellan flera olika förvaltningar i Göteborgs Stad, med Lokalsekretariatet 

som huvudaktör. Lokalförvaltningen har tillsammans med bland annat 

stadsbyggnadskontoret bedömt att den tilltänkta tomten är lämplig för föreslaget 

ändamål. 

Parkering ska lösas inom den egna fastigheten, vilket också gäller för gruppbostäder. 

Lokalförvaltningen brukar planera och bygga 2-3 p-platser samt en större 

handikappanpassad p-plats för liknande boende med 6 lägenheter. Personal eller 

besökande ska inte använda intilliggande privata parkeringsplatser. 
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Målgruppen för bostäderna som planeras är personer som omfattas av Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade – LSS. Det kan vara personer med 

utvecklingsstörning, autism, begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada 

och/eller andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder. Det är inte aktuellt med 

boende för missbrukare. 

Bostäder med särskild service finns i två former, gruppbostad respektive servicebostad. 

Inom planområdet planeras för ett gruppboende. För båda gäller dock att de ska smälta 

in i en normal bostadsmiljö. Bostäder med särskild service ska alltså inte ha för stort 

antal hyresgäster eller en institutionell karaktär sett till fysisk utformning eller placering. 

Många bostäder med särskild service byggs i enskilda en- och tvåvåningshus, eller i 

form av radhus bland andra småhus. Generellt sett är bostäder med särskild service helt 

enkelt vanliga, fullvärdiga smålägenheter, som ligger samlade. Skillnaden är att 

hyresgästerna har tillgång till personal, som kan hjälpa till med dagligt stöd och 

omvårdnad. En gruppbostad har högst sex lägenheter. I anslutning till lägenheterna ska 

det finnas en gemensamhetslokal, där alla hyresgäster i gruppbostaden kan delta i 

aktiviteter samtidigt. Eftersom hyresgästerna har ett behov av stöd och omvårdnad finns 

det en fast personalgrupp som tillgodoser deras behov. Stöd finns tillgängligt dygnet 

runt. 

Tomten finplaneras som en vanlig villaträdgård där planteringar, träd och buskar kan 

utgöra avgränsning mot gatumark och ge skydd från insyn. Skissen i planbeskrivningen 

sidan 1 visar ett exempel på hur man kan lösa bostäderna på tomten. Det innebär inte att 

det vid en byggnation kommer att se ut exakt som på illustrationen. 

Synpunkter rörande vägunderhåll vidarebefordras till Trafikkontoret. Vintertid har 

fastighetsägaren ansvaret att sanda och skotta gång- bana/gångväg eller trottoar utanför 

sin tomt. Om marken bebyggs enligt planförlaget blir Lokalförvaltningen ansvariga att 

underhålla den del av trottoaren som finns utanför tomten. Att vägen är smal bidrar till 

en lägre hastighet vilket ger högre trafiksäkerhet och mindre buller. 

 

17. Bostadsrättsinnehavare, Uggledals byväg 4 protesterar mot föreslagen bebyggelse, 

Huvudskälen finns redan beskrivna i BRF Uggledals skrivelse. Dock är följande 

understrykas: 

1. Grönområde förminskas 

2. Trafikmiljön försämras 

3. Bostadsmiljön förtätas 

4. Ökade trafikfaror 

5. Stränga krav ställs på bebyggelse för boende med särskild service. 

Nielsen anser att synpunkter från handikappföreningen, jurister som företräder 

socialtjänstlagen, Socialstyrelsen, Transportstyrelsen bör inhämtas innan processen 

fortsätter. Det bör finnas bättre platser än denna att bygga på, vilket är extra tydligt på 

flygbilder över området. 

Kommentar: Vilka stadsbyggnadskontoret samrått med finns listat i slutet av denna 

samrådsredogörelse. Transportstyrelsen är inte en instans som vi samråder med. 

Däremot vänder vi oss till Trafikverket när vi har ärenden som berör statliga vägar som 

förvaltas av Trafikverket. Eftersom rubricerad detaljplan endast berör kommunalt ägda 

och förvaltade vägar är de inte en samrådspart i detta ärende, däremot det kommunala 

trafikkontoret. Inom kommunen finns ett antal förvaltningar som bevakar olika frågor i 

en planprocess. Detaljplanen tas fram på uppdrag av Lokalförvaltningen, som är den 

förvaltning som förvaltar, anpassar och bygger lokaler och boenden för Göteborgs Stads 
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verksamheter, där boende med särskild service ingår. De har tillsammans med 

fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret bedömt att detta är en plats som är 

lämplig att pröva för boende med särskild service. För utförligare svar till 

bostadsrättsföreningens yttrande se punkt 13. 

18. Bostadsrättsinnehavare, Uggledals byväg32 påtalar att deras familj inte tycker om 

detta förslag, att "knö" in boende på denna yta. Uggledalsvägen är redan för hårt 

trafikerad, svårt för två bilar att mötas. Ofta kräver dessa boende större transporter mm. 

Förstår inte heller att det inte varit med i detaljplanen för området runt Origohuset, där 

de har närhet till vårdcentral, apotek, affär m.m. Vi har bott i detta område sedan det 

byggdes 1991, och alltid njutit av denna kulle och barnen lekt här. Parkeringsplatserna 

närmast vårt område tillhör oss, och nyttjas dessvärre redan i dag av andra. Ser att ni 

bara planerat in tre stycken till era boende. Det finns en hel del mark bakom 

"industriområdet/ ålderdomshemmet som utan tvekan känns mer trivsamt att bo på, för 

denna kategori av människor. Vill också påpeka att buss 80 inte finns längre som det 

står i er planhandling. 

Kommentar: Parkeringsbehovet ska alltid lösas inom respektive tomt.  

Föreslagen plats bakom äldreboende omfattas delvis av strandskydd och ligger nära 

ravinen söder om industriområdet. I planen för området runt Origohuset finns möjlighet 

att inrymma boende med särskilt service inom de ytor som planeras för bostäder. Då 

behovet är mycket stort behöver många tomter tas fram för ändamålet. 

Planhandlingen har uppdaterats med information om aktuell busslinje. 

19. Bostadsrättsinnehavare, Uggledals byväg 10 har bott här sedan 

bostadsrättsföreningen byggdes 1991 och hennes uteplats ligger i direkt kontakt med 

den i planen föreslagna nybyggnationen. Ytan utanför Uggledals Byväg 4-12 är 

markerad som parkområde i gällande detaljplan. Hur vanligt är det att kommunen 

bygger på mark som markerats som parkområde? När området planerades såg 

kommunen ett behov av friyta och rekreation, vilket också använts så. Det har alltid 

varit en självklar plats för barnens lekar, samtidigt som det är en vacker entré till 

Uggledal. Planteringarna är också ett skydd mot den livliga trafiken på Uggledalsvägen.  

I plan- och bygglagen kan man läsa att mark- och vattenområden ska användas för det 

eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge 

och behov. Planläggning ska främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt 

tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder. 

Ovanstående, liksom följande paragrafer, är tillämpbara i aktuellt fall;  

En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 

till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten 

ska ordnas så att naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara och betydande 

olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer. 

Radhuslängan Uggledals Byväg 4-12 står på pålar, vilket den nya bebyggelsen också 

antas behövas. I den geotekniska undersökningen står det att pålningsarbeten kan ge 

”upphov till vibrationer vars storlek måste beaktas och begränsas vid utförandet så de 

inte ger upphov till skador”. Vad är detta för typ av skador? Hur stora är riskerna för 

dessa skador? Om skador skulle uppkomma hur hanteras detta? Vem ersätter vad, då 

skada uppkommer?  

Förslaget betyder lägre livskvalitet för omkringboende, en förtätning och förfulning av 

området. 

Kommentar: Att ta allmän parkmark i anspråk för kvartersmark är ganska vanligt. Just 

nu pågår exempelvis ett projekt på Heden, som till stora delar utgör allmän plats, där 
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stadsbyggnadskontoret undersöker om Heden delvis kan bebyggas med bland annat 

bostäder, kontor och handelsytor.  

Den geotekniska utredningen anger att kommande bebyggelse preliminärt bedöms 

kunna grundläggas med platta på mark om den utförs i ett plan. Detaljplanen reglerar 

antal våningar till en, vilket sannolikt innebär platta på mark och ingen pålning. Val av 

grundläggningsmetod studeras i detalj i samband med projekteringen av byggnaden. 

Vad gäller risker för omgivande bebyggelse vid nybyggnation ansvarar exploatören och 

dess entreprenör för att omgivande bebyggelse inte skadas. Markarbeten som pålning, 

sprängning mm är reglerat i Boverkets byggregler 2:4. Om skador uppstår på 

närliggande bebyggelse, exempelvis sättningar, blir det en försäkringsfråga där 

exploatören/entrepenörens försäkring ska täcka kostnader för den skada som uppstått. 

20. Utöver ovanstående yttrande har en namninsamling mot planförslaget inkommit från 

24 närliggande hushåll. Av dessa är 19 hushåll direkt berörda, det vill säga att 

fastigheten de bor på ligger i direkt anslutning till detaljplaneområdet. 

Kommentar: Noteras. 

 
Övriga 
21. Fastighetsägare för fastigheterna Billdal 16:9, 16:14, 16:15, 21:7, 21:8, 21:9, 

21:10, 21;11, 21:12, 33:45, 484:2 och 484:3 har via ombud yttrat sig innan samrådet. 

De framför att planförslaget innebär fler hårdgjorda ytor vilket ger ett ökat vattenflöde i 

bäcken. Bäckens problem måste åtgärdas omedelbart och någon ny bebyggelse 

uppströms är otänkbart om man inte åtgärdar problemen först. 

 

Kommentar: 

Föreslagen bebyggelse omfattar ett boende med särskild service, cirka 650 m² BTA. 

Dagvattnet från planerad bebyggelse ska tas om hand i befintligt dagvattenmagasin 

sydväst om planområdet, alternativt i magasin vid Uggledalsvägen. I andra hand kan 

dagvattnet tas om hand lokalt. Slutlig lösning kommer att studeras vidare under 

planarbetet. Åtgärder som ligger utanför en detaljplanen kan inte regleras i denna. 

Ett arbete med att hitta orsaker till översvämningsproblematiken i Krogabäcken har 

inletts av Göteborg Vatten och Fastighetskontoret. Syftet med utredningen är även att 

hitta sätt att åtgärda dessa problem. I ett första steg ska rensning av diket utföras vid 

Krogabäckens utlopp från banvallen och västerut till öppet vatten. Det behövs sannolikt 

ytterligare åtgärder för att komma tillrätta med översvämningarna och för dessa 

ytterligare åtgärder krävs ett större helhetsgrepp. Därför kommer samtliga berörda 

förvaltningar att fortsätta arbeta med den framtagna hydromodellen och den genomförda 

projekteringen för att upparbeta rätt strategi. För det fortsatta arbetet är en arbetsgrupp 

tillsatt. 
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Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 

med förslaget.  

 

 

Utöver mindre justeringar av redaktionellkaraktär har samrådshandlingen förändras på 

följande punkter: 

• Planområdet har inför utställningen minskats från ca 2 700 m² till 1 700 m². Detta 

har medfört förändringar på plankartan samt justerade siffror under rubriken 

Fastighetsrättsliga konsekvenser i planbeskrivningen. 

• I samrådshandlingen hade det under rubriken Störningar förväxlats siffror för 

trafikmängder mellan Billdalsvägen respektive Uggledalsvägen, vilket justerats. 

• Rubriken Planförhållanden har kompletterats med uppgifter om gällande plan. 

 

 

 

Maria Lissvall 

Tf planchef 

Sirpa Ruuskanen Johansson 

Konsultsamordnare 
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Sändlista  
 

Kommunala nämnder och bolag 
m.fl. 

Fastighetsnämnden 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Lokalnämnden 

Miljö- och klimatnämnden 

Nämnden för Göteborg Vatten 

Park- och naturnämnden 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Stadsdelsnämnden i Askim Frölunda Högsbo 

Stadsledningskontoret 

Trafiknämnden 

Statliga och regionala myndigheter 
m.fl. 

Lantmäterimyndigheten i Göteborg 

Länsstyrelsen 

Skanova Nätplanering D3N 

Sakägare 

Hämtas från fastighetsförteckningen 

De som tidigare yttrat sig i ärendet. 

För intern uppföljning 
Kristina Eliasson 

Lisbeth Christensson 

Karin Kylander 

Louise Wollter 
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