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Granskningsutlåtande  
Datum: 2016-04-08  
Diarienummer: 0709/12  
Aktbeteckning: 2-5339 

 
Dzejna Dedic  
Telefon: 031 368 18 01 
E-post: dzejna.dedic@sbk.goteborg.se 
 

 

Detaljplan för Ändring av del av detaljplan 1480K-I I-3404 för bostä-
der vid Lilla Skintebovägen, inom stadsdelen Askim i Göteborg,               
standard planförfarande 
 

Granskningsutlåtande 

Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört en gransk-
ning av detaljplaneförslaget enligt PBL 2010:900/2014:900 6§ (standardförfarande). 
Planförslaget har funnits tillgängligt för granskning under tiden 26 oktober 2015 – 9 
november 2015.  

Förslaget har sänts för granskning enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1. 

Planförslaget har dessförinnan varit föremål för ett samråd under tiden 18 juni 2015 till 
20 augusti 2015.  

Byggnadsnämnden beslöt den 28 maj 2013 om att start för detaljplan för nybyggnad av 
flerbostadshus med tre lägenheter, Skintebo 308:9, Resliden 22, Billdal, SDN Askim i 
Göteborg införs i produktionsplanen för år 2015. Beslut om planstart skedde 2 mars 
2015. 

Inkomna synpunkter under såväl samråd som granskning redovisas nedan.  

Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida:  
www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har inte gjort några ändringar i plankarta eller bestämmelser 
efter genomförd granskning. En geotekniskt undersökning har genomförts efter gransk-
ningen för planområdet. Planbeskrivningsdelen av planhandlingarna har utökats med 
den information som framkom av undersökningen.  

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  
Tillstyrker planförslaget.  

 

2. Göteborg Energi AB 
Göteborg Energi AB med dotterbolag har tagit del av ovan nämnda handling. GothNet 
är intresserade av att bli informerade längre fram i planarbetet angående eventuella 
schakter, el- fjärrvärmeanslutningar m.m. Inget annat att erinra.  

Kommentar: 
Informationen noteras och vidarebefordras till exploatör. 

 

3. Göteborgs stads parkerings AB 
Hade inga synpunkter under samrådet och har inte inkommit med något yttrande i 
granskningsskedet. 

 

4. Kretslopp och vatten 
Har under granskningen av planförslaget angett att de inte har några ytterligare syn-
punkter utöver det som framfördes i samrådsyttrandet daterat 2015-08-17. 

I samrådet framkom följande: 
Avfall: Placering av avfallshantering i planen ser ut att vara lämpliga.  

Vatten och avlopp: Ledningsrätten inom den norra delen av fastigheten kommer att be-
höva omprövas eftersom ledningsrättsområdet inte stämmer överens med huvudled-
ningarnas placering.  

Planerad byggnad får inte placeras närmare 3 m från ytterkant huvudledning eller brunn.  
Under rubriken Befintliga ledningar andra stycket i plankartan står det att ”Anslut-
ningspunkten för dricks-, spill- och dagvatten finns inom…” ändras till ”Förbindelse-
punkten för dricks-, spill- och dagvatten finns inom…” 

Dricksvatten: Kapacitet för allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brand-
vatten motsvarande områdestyp A1;VAV publikation P 83. Lägsta normala vattentryck 
i förbindelsepunkt motsvarar nivån + 65 m (RH2000). I de fall högre vattentryck önskas 
får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren.  

Spillvatten: Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med 
skilda ledningar för dag- dräneringsvatten respektive spillvatten.  

Om byggnaden inte kan uppfylla Kretslopp och vattens krav på färdigt golv kan den inte 
få självfallsanslutning till det allmänna avloppssystemet. Avledningen får då göras ge-
nom tryckavlopp från varje enskild fastighet dvs. pumpning av spillvatten får ske från 
utrymmen lägre än kravnivåer med pumpanordning som fastighetsägaren själv bekostar.  
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Anslutning av byggnad med golv på lägre nivå än denna medför ökad risk för över-
svämning eller fuktskador vid uppdämning till markytan i det allmänna spill- och dag-
vattensystemet.  

Dagvatten: Dag- och dräneringsvatten skall i första hand tas om hand lokalt inom kvar-
tersmark genom infiltration eller i andra hand fördröjas i magasin och vid behov avledas 
till allmän dagvattenledning.  

Det är viktigt att ordna utjämning av dagvatten från hårdgjorda ytor. Man bör sträva 
efter att skapa så stora grönytor som möjligt för infiltration av dagvatten. Fördröjning av 
dagvatten minskar risken för översvämningar och förbättra kvaliteten på dagvattnet, 
vilket i sin tur minskar belastningen på miljön.  

Dagvattnet ska fördröjas inom tomtmark innan det avleds till allmän dagvattenledning. 
Den effektiva magasinsvolymen skall motsvara minst 10 mm nederbörd på de anslutna 
hårdgjorda ytorna, tak och asfalterade ytor. Dränering behöver inte fördröjas men ska 
anslutas till dagvattenledningen.  

Lämplig plats för placering av dagvattenmagasin ska reserveras inom tomtmark.  
Materialval för utvändiga ytor skall väljas med omsorg för miljön. T.ex. skall oskydda-
de ytor av koppar eller zink undvikas.  

Klimatanpassning: Plankartan skall kompletteras med en bestämmelse som anger att 
lägsta höjd på färdigt golv, för att anslutning med självfall skall tillåtas, ska vara 0,3 m 
över marknivå i förbindelsepunkt med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- 
och spillvattensystem.  

Trädplantering: Vid trädplanterig gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på 4 m 
mellan trädets rothals och ytterkant allmän ledning skall hållas.  

Ekonomi: Genomförandet av detaljplanen medför inga kostnader eller intäkter för krets-
lopp och vatten.  

Anläggningsavgifterna för befintliga förhållanden är betalda. Begär byggherren en upp-
dimensionering av vattenmätaren eller serviser tillkommer anläggningsavgift för dessa 
enligt anslutningstillfället gällande va-taxa.  

Kommentar: 
Planen möjliggör en justering av ledningsrätten till befintliga förhållanden. 

Angående synpunkten om lägsta höjd på färdigt golv i förbindelsepunkt, bevakas detta i 
bygglovskedet.  

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan är i granskningshandlingen höjt med 0,5 
meter jämfört med samrådsförslaget. Det innebär för den norra byggrätten att nockhöj-
den höjts från 33,0 till 33,5 för att klara av färdigt golv på 0,3 meter över marknivå i 
förbindelsepunkt. Plankartan har även kompletterats med en upplysningstext om färdigt 
golv. 

Övriga synpunkter noteras och vidarebefordras till byggherren då de främst berör kom-
mande projekteringsfas. 

 

5. Lokalförvaltningen 

Inga synpunkter. 
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6. Miljö- och klimatnämnden  
Tillstyrker planförslaget utan synpunkter.  

 

7. Park- och Naturförvaltningen 
Avstår att yttra sig.  

 

8. SDN Askim-Frölunda-Högsbo  
Avstår att yttra sig.  

 

9. Trafikkontoret  
Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och har inget att erinra mot den föreslagna 
detaljplaneändringen.  
 
Synpunkter har inkommit från boende i området att skolvägarna är otrygga och att det är 
långa köer på Skintebovägen efter att en ny skola startade sin verksamhet 2015 i det 
stora huset nära Brottkärrsavfarten. Med tanke på att skolverksamheter för små barn 
planerar att flytta hösten 2016 och barn kommer att röra sig på nya sätt i området är det 
lämpligt att utreda trafiksituationen för att se om förbättringar kan göras. Detta sker 
dock inom Trafikkontorets ordinarie verksamhet och påverkar således inte lämpligheten 
för denna planändring.  

Kommentar: 
Noteras. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

10. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen har i möte med stadsbyggnadskontoret (LARK) den 24 april 2015 givits 
möjlighet att samråda kring planen. Länsstyrelsen hade inga synpunkter och samrådet 
gällande denna plan ansågs i och med mötet avklarat.  

 

11. Lantmäteriet  
Har inget att erinra i granskningen av planförslaget. 
 
Under samrådet framförde lantmäterimyndigheten att fastigheten Skintebo 308:9 har 
rätt till utfart över Skintebo 308:10 enligt befintligt officialservitut, 14-ASK-3799.2. 
Utrymmet som servitutet upptar på marken utgörs av kvartersmark enligt gällande de-
taljplan. Om en ny fastighet bildas kommer denne behöva tillförsäkra sig rätten till ut-
fart, t.ex. genom att bilda ytterligare ett servitut, eller genom att inrätta en gemensam-
hetsanläggning. Planområdet bör därför utökas så att utfartsfrågan kan behandlas inom 
pågående detaljplanearbete. 

Kommentar: 
Planområdet har inför granskningen utökats för att omfatta utfarten över Skintebo 
308:10. Området är anpassat till befintlig utfarts utformning, inom området ryms befint-
ligt servitut. 
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12. Skanova 
Har inte yttrat sig i granskningsskedet. Hade inget att erinra i samrådsskedet. Bifogade 
en lägeskarta med Skanovas ledningar inom och intill planområdet.  

Kommentar: 
Noteras. 

 

13. Svenska kraftnät 
Har inte yttrat sig i granskningsskedet. Hade inget att erinra i samrådsskedet. Önskar ej 
medverka i det fortsatta remissförfarandet. 

 

14. Vattenfall Elditribution AB 
Inget att erinra då de inte har några anläggningar i området. 

 

Sakägare  

15. Fastighetsägare, Skintebo 308:18  
Har inte yttrat sig i granskningsskedet. Fastighetsägaren yttrade sig under samrådsske-
det. I det yttrandet påpekas att lågstadieskolan ska flytta hösten 2016 till Nygårdsskolan 
vilket innebär att många av de små barnen från Skinteboområdet kommer att gå på Res-
liden. Redan nu är det många barn som går och cyklar på denna smala väg till Nygårds-
skolan. På den sträckan på Resliden som barnen går till Nygårdsskolan finns ingen 
gångväg och bilarna kan inte mötas. Sikten är skymd på grund av häckar och fastighe-
ter. Det har förekommit tillbud och risken ökar ju fler bilar det blir på Resliden.  

Trafiken har ökat markant i och med de fyra nybyggda lägenheterna och en nybyggd 
villa på den sträckan som barnen går på. Det kör många fler bilar nu än bara för några år 
sedan på den smala vägen. 3 lägenheter till kommer att öka belastningen ännu mer.  

Barnen måste ha en trygg skolväg och det är oansvarigt att tillåta fler bostäder förrän 
gångbanan på Resliden är löst. De här bostäderna är en fråga för alla som bor i Skintebo 
och har barn på Nygårdsskolan. Det är klart olämpligt att bygga ytterligare ett flerfa-
miljshus på Resliden. Det är redan överexploaterat. 

Kommentar: 
Planen innebär en ökning med tre lägenheter vilket ger en mindre ökning av trafik på 
Resliden. Synpunkterna gällande trafiksituationen för skolbarn och fotgängare på Resli-
den har vidarebefordrats till Trafikkontoret som bör se över trafiksituationen på gatan 
tillsammans utifrån ett större geografiskt sammanhang. Se också Trafikkontorets yttran-
de. 

 

16. Fastighetsägare, Skintebo 308:10  

Motsäger sig förslaget till planändring. Yttranden anser att den ökade trafik, som pla-
nens genomförande innebär, på vägservitutet över den egna fastigheten, inte motsvarar 
andemeningen i det ursprungliga servitutet. 

Yttrande motsätter sig också att vägservitutet ska användas för sopbilar.  

Den berörda fastighetsägaren har sedan granskningen avslutats inkommit med en skri-
velse. I ett mejl skickat 2016-02-01, återtas de tidigare synpunkterna. 
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Kommentar: 
Den berörda fastighetsägaren har sedan granskningen avslutats inkommit med en skri-
velse. I ett mejl skickat 2016-02-01 återtas de tidigare synpunkterna. Fastigheten 308:10 
har även bytt ägare 2016-02-02. Den nya ägaren är Marklotten Göteborg KB. Marklot-
ten äger även Skintebo 308:9. Med dessa nya ägarförhållanden äger Marklotten Göte-
borg KB samtliga fastigheter som berörs av planändringen.  Servitutet är beskrivet i ett 
dokument från 1982-06-15 från fastighetsbildningsmyndigheten, Göteborgs kommun, 
dnr 181/82, registrerat 1983-07-08. I handlingen framgår att ett nytt servitut bildats till 
förmån för Skintebo Stora 2:13 (fastigheten har bytt namn till Skintebo 308:9 dvs. den 
fastighet som utgör huvuddelen av planområdet) som belastar dåvarande fastighet Stora 
Skintebo 2:74 (nytt namn Skintebo 308:10). Servitutet ger förmånstagaren rätt att an-
vända ett utpekat område för utfart. I servitutet anges inte vilken mängd eller typ av 
trafik som avses trafikera servitutet. Det utpekade servitutsområdet motsvarar det områ-
de där det enligt planförslaget ska vara möjligt att bilda en gemensamhetsanläggning. 

 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

17. Brf Resliden 22 
Anser att förslaget att flytta befintlig sophanteringen till fastighetens södra del inte är 
tillfredsställande eftersom det blir problematiskt för funktionshindrade samt under vin-
tertid pga. trappa mellan bostad och soprum. Önskar att sophanteringen sker i anslutning 
till infartsvägen. 

Brf Resliden 22 inkom 2015-09-06 med ett yttrande där de ansåg att frågan var löst med 
exploatören och att denna har tillåtelse att föra föreningens talan.    

Kommentar: 
I granskningshandlingen har marken för bl.a. sophus utökats i den norra delen av fastig-
heten för att kunna inrymma soprum för samtliga sju lägenheter i nytt och befintligt hus.  
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Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret har inte gjort några ändringar i karta eller bestämmelser efter 
genomförd granskning. En geoteknisk undersökning har efter granskningen genomförts 
för planområdet. Planbeskrivningsdelen av planhandlingarna har utökats med den in-
formation som framkom i undersökningen, undersökningen föranledde ingen ändring av 
plankartan eller bestämmelserna inom planområdet. 

Efter samrådet gjordes följande förändringar: 

• Planområdet utökades i öster så att utfarten över fastigheten Skintebo 308:10 ingår 
i planområdet. Utfarten är för närvarande ett servitut, i planen föreslås det att om-
rådet där utfarten förläggs ska ingå i en gemensamhetsanläggning.  

• Ytan för den norra komplementbyggnaden utökades något mot norr för att möj-
liggöra sophantering för befintligt och nytt flerbostadshus.  

• U-området minskades i omfattning. 

• Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan har höjts med 0,5 meter för den 
norra byggrätten från 33,0 till 33,5 för att klara av färdigt golv på 0,3 meter över 
marknivå i förbindelsepunkt för att självfall ska tillåtas med hänsyn till risk för 
uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem. 

 

 

 

 
Peter Wallentin 
Planchef 

Dzejna Dedic 
Konsultsamordnare
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Bilaga 1- Sändlista 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Kretslopp och vattennämnden 
Lokalnämnden 
Miljö- och klimatnämnden 
Park- och naturnämnden 
Räddningstjänsten Storgöteborg   
Stadsdelsnämnden i Askim- Frölunda-Högsbo 
Stadsledningskontoret 
Trafiknämnden 
Utbildningsnämnden 
 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten i Göteborg 
Skanova Nätplanering 
Vattenfall Eldistribution AB 
 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckning 
 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

Hyresgästföreningen Region V Sverige 
 

Övriga 

Fortum 
Handikappfören. Samarbetsorgan 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
 


