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Detaljplan för bostäder vid Lilla Danska Vägen samt ändring av 
detaljplan för delar av stadsdelarna Bö och Lunden i Göteborg 

Granskningsutlåtande  
 

 
Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört 
granskning för detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Förslaget har 
sänts för granskning under tiden 9 september 2020 –30 september 2020.  
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 
Inkomna yttranden berör i huvudsak exploateringsgrad och påverkan på befintlig 
bebyggelsemiljö, samt trafiksituationen på Lilla Danska Vägen. Yttrandena gäller 
även oro för påverkan under byggtiden.  
Kontoret har bedömt att planen efter revidering kan antas. Revideringen innebär 
att byggrätten för det norra huset minskas med en meter i västlig riktning.   
Kvarstående erinringar finns från sakägare och boende i närområdet, som vill 
minska exploateringsgraden och se en ombyggnad av Lilla Danska Vägen.  
Staden bedömer att förslaget är tillräckligt väl anpassat vad gäller skala och 
karaktär till bebyggelsen längs Lilla Danska Vägen. Bestämmelser som syftar till 
att anpassa den planerade bebyggelsen till befintlig bebyggelsemiljö finns i 
planen. Samtidigt är ett syfte med planen att nybyggnationen ska utgöra en länk 
mellan villabebyggelsen och flerbostadshusen längre norrut. Detta i kombination 
med det allmänna intresset av kommunens bostadsförsörjning motiverar 
planförslagets högre skala, jämfört med övrig bebyggelse längs gatan. 
Vare sig dagens eller framtida trafiksiffror innebär en sådan belastning på Lilla 
Danska Vägen att staden bedömer att den behöver byggas om. Trafiktillskottet 
från de föreslagna bostäderna kommer att utgöra en relativt liten ökning.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt


 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande   2 (29) 
   
   

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, 
trafikkontoret och exploatören 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. Fastighetsnämnden 
Har inget att erinra mot granskningshandlingen. Innan detaljplanen antas ska 
exploateringsavtal samt överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
kommunen och exploatören vara tecknade.   

Kommentar: 
Noteras. 
 

2. Grundskolenämnden 
Grundskolenämnden har i nuvarande stadsdel Örgryte-Härlanda ett högt söktryck 
på kommunala skolplatser. Då de flesta friskolor i området också är fullbelagda 
kan de inte ta emot fler elever i takt med att staden förtätas och växer. Det innebär 
att vi måste ta höjd för att kunna erbjuda kommunal grundskola till en mycket 
större procentuell andel av befolkningstillväxten än den genomsnittliga 
försörjningsgrad vi historiskt har haft i området.  

Grundskolenämnden efterlyser att Stadsbyggnadskontoret inte betraktar mindre 
detaljplaner som solitära projekt utan ser till helheten då dessa sammantaget 
riskerar att öka på underskottet av platser.  

Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret har samrått med lokalsekretariatet, som i detta planarbete 
har gjort bedömningen att planen innehåller så få bostäder att den i sig inte 
genererar något behov av förskola som måste tas omhand inom planområdet. 
Behovet som genereras av detaljplanen är inte heller så stort att lokalsekretariatet 
ser att det skulle ge en större påverkan på behovet av kommunal service. De 
hänvisar också till att det finns andra pågående planer som kommer kunna ta om 
hand om den ökning som denna plan medför. I området norr om det aktuella 
planområdet pågår nu planarbete för detaljplan för bostäder och verksamheter vid 
Lilla Danska Vägen och Skogshyddegatan. I denna plan ska bland annat förskola 
prövas.  
Det tillskott av bostäder som detaljplanen innebär är medräknade i Färdplan för 
kommunal service, planeringsunderlag för startplan 2019. De planerade 
bostäderna i detaljplanen var även medräknade vid de diskussioner som fördes om 
förskola och skola i samband med detaljplanerna för bostäder och verksamheter 
vid Prästgårdsängen och bostäder, och för bostäder, påbyggnader, och hotell vid 
Danska Vägen.  
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3. Kulturnämnden 
Kulturförvaltningen noterar att planförslaget delvis anpassats till de synpunkter 
som förvaltningen framförde i samband med samrådet. Förvaltningen har inga 
ytterligare synpunkter. 

Kommentar: 
Noteras.  
 

4. Miljö- och klimatnämnden 
Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att våra 
synpunkter nedan beaktas.  

Naturmiljö  
Befintliga träd och bedömningen om naturvärdet kopplat till dem är nu väl 
beskrivet. Vi konstaterar också att stadsbyggnadskontoret redogör för sin 
bedömning över effekterna av att träden tas ner.  

Buller under byggtiden  
Som medskick till genomförandet vill vi påpeka att buller under byggtiden bör 
börja utredas i ett tidigt skede. Genom att utreda och planera utförandet redan i ett 
tidigt skede kan bästa möjlig teknik nyttjas så att bullret inte överstiger de 
riktvärden som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15) om buller från 
byggplatser. 

Kommentar: 
Noteras. Yttrandet översänds till berörda för beaktande vid projektering och 
byggande. 
 

5. Park- och naturnämnden 
Förvaltningen bedömer att detaljplanen är ett bra exempel på förtätning i 
mellanstaden där befintliga infrastukturresurser kan nyttjas. Vissa sociala värden 
och naturvärden försvinner i och med detaljplanens genomförande. Förlust av 
dessa värden har i tidigare delar av planprocessen inte bedömts leda till behov av 
kompensationsåtgärder. Det är av stor vikt för detaljplanen att 
kompensationsåtgärder som är planerade i Lundenskogen som en följd av 
närliggande förtätningar genomförs då dessa planer vinner laga kraft. Detta 
eftersom den aktuella detaljplanens ringa storlek inte ger underlag för sådana 
typer av kompensationer, samtidigt som de bostäder detaljplanen medger skulle 
gynnas av dessa kompensationsåtgärder.  
 
Trädallén längs Lilla Danska Vägen bedöms omfattas av det generella 
biotopskyddet för trädalléer. En del av träden klassas dessutom som särskilt 
skyddsvärda enligt Naturvårdsverkets definition, på grund av deras storlek och 
ålder. Dessa träd får inte påverkas av detaljplanens genomförande. I det fall att ett 
biotopskyddat träd riskerar att påverkas av en åtgärd i dess närområde krävs 
dispens från länsstyrelsen.  
 
I planbeskrivningen finns det beskrivet att det växer en stor bok på 
grannfastigheten, på privat mark. Trädet står cirka sex meter från föreslagen 
byggrätt. Om markarbeten ska utföras i närheten av trädet krävs att en arborist är 
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med för att kunna rotbeskära om nödvändigt. Boken riskerar att få så pass stora 
skador att det inte kommer att vara möjligt att bevara den långsiktigt. Stora 
uppväxta träd som dessa är av stort värde för såväl den befintliga som den 
kommande boendemiljön. Trädet skulle bidra med viktiga kvaliteter för de nya 
bostäderna om dessa är möjliga att bygga på ett varsamt sätt som gör att boken är 
möjlig att bevara.  

Kommentar: 
Noteras. Yttrandet översänds till berörda för beaktande vid projektering och 
byggande.  
 

6. Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda 
Stadsdelsförvaltningen föreslår tillstyrka detaljplanen även vid granskning och 
anser att tidigare framförda synpunkter omhändertagits. Gällande förändringen av 
förslaget och sänkningen av antalet våningsplan anser förvaltningen detta vara en 
god lösning.  

Stadsdelsförvaltningen är helt eniga i bedömningen att planen innehåller så få 
bostäder att den i sig inte genererar något behov av förskola som behöver tas 
omhand inom planområdet. Tidigare framförda synpunkter har gällt den totala 
mängden tillkommande bostäder i Lunden kopplat till bristen på skol- och 
förskoleplatser i denna del av stadsdelen, och att detaljplanen utgör en, om än 
begränsad, del av det ökade behovet. Det är positivt att tillkommande bostäder 
finns upptaget i ”Färdplan för kommunal service, planeringsunderlag för startplan 
2019” och förvaltningen hoppas underlaget följs upp även kommande år, för att 
rätt åtgärder ska komma till stånd i tid.  

Tillkommande cykelgarage välkomnas, goda möjligheter till säker cykelparkering 
ger bättre förutsättningar till att fler ska välja att resa hållbart. Angående det höga 
parkeringstalet till planen anser förvaltningen att det är bra att detta kan bedömas 
på nytt i bygglovsskedet. Stadsdelsförvaltningen förordar fortsatt ett lägre 
parkeringstal till planen, utifrån tillkommande service i närområdet.  

Kommentar: 
Noteras. Yttrandet översänds till berörda för beaktande vid projektering och 
byggande. 
 

7. Trafiknämnden 
Ställer sig positiva till utbyggnad enligt den föreslagna detaljplanen.  

Kommentar: 
Noteras.  
 

8. Göteborg Energi 
Göteborg Energi Nät AB (GENAB)  
GENAB har inga invändningar mot detaljplaneförslaget. 

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar  
Fjärrkyla: Finns inte i området och har därför inget att erinra.  
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Fjärrvärme med tillhörande signalkablar: Göteborg Energi har driftsatt fjärrvärme 
strax söder om planområdet och inom fastigheten Bö 76:27. Detaljplanens 
genomförande ska utföras på ett sådant sätt att befintlig fjärrvärme med 
tillhörande signalkabel inte kommer till skada. 
 
Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB)  
GEGAB har inga driftsatta gasledningar i området, utan enbart gasledningar som 
är tagna ur drift. 

Kommentar: 
Noteras. Yttrandet översänds till berörda för beaktande vid projektering och 
byggande. 
 

9. Lokalnämnden  
Lokalförvaltningen har inga synpunkter på rubricerad detaljplan.  

Kommentar: 
Noteras. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

10. Länsstyrelsen  
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att 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 anser att synpunkter som lämnades vid detaljplanen i samrådsskedet 
har hanterats i aktuella granskningshandlingar. 

Kommentar: 
Noteras. Länsstyrelsens granskningsyttrande har bilagts.  
 

11. Statens geotekniska institut (SGI)  
SGI har inget att erinra mot fortsatt planläggning. 
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Kommentar: 
Noteras.  
 

12. Lantmäterimyndigheten  
Lantmäterimyndigheten konstaterar att deras synpunkter från samrådet är 
tillgodosedda med nuvarande formuleringar i planbeskrivningen. I 
planbeskrivningen utförs även en prövning av bestämmelserna om 
egendomsskyddet i Regeringsformens 2 kap 15 §. Lantmäterimyndigheten har i 
övrigt inga synpunkter på förslaget. 

Kommentar: 
Noteras.  

 

Sakägare  
Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. 
Personnamn har inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att 
möjliggöra att utlåtandet publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om 
personnamn som är kopplade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  
 

13. Fastighetsägare, Bö 76:5  
Anser att stadsplanen inte bör ändras, och framför följande synpunkter:  

• Förslaget av nybyggnationen innebär en alldeles för kraftig exploatering 
av tomtmarken.  

• Lilla Danska Vägen är ej dimensionerad för den ökade trafikbelastning 
som nybyggnationen skulle innebära.  

• I vardera änden av vägen ligger skolor med elever från förskoleåldern. 
Den ökande trafikbelastningen medför olycksrisker. 

Kommentar: 
Exploateringsgrad och bebyggelsemiljö: 
Planförslaget är i linje med översiktsplanens strategi att stadsplanering i 
Göteborgs stad i första hand ska ske med komplettering av den byggda staden i 
kombination med byggande i strategiska knutpunkter. Det aktuella planområdet 
ligger enligt Göteborgs kommuns översiktsplan inom den så kallade 
”mellanstaden”, där många av de nya bostäder som behövs i Göteborg ska byggas 
enligt översiktsplanen. Den aktuella detaljplanen innebär en förtätning och 
utveckling av staden där befintliga resurser och redan gjorda investeringar kan 
nyttjas effektivt, till exempel infrastruktur, service och kollektivtrafik. I dessa 
områden finns det redan ett underlag som kan stärkas och behovet av nya 
investeringar är mindre. En förtätning på redan ianspråktagen mark, som redan är 
planerad som kvartersmark och delvis bebyggd, innebär dessutom en hushållning 
med mark och vattenresurser. De allmänna intressena av att bland annat genom 
denna detaljplan sörja för kommunens bostadsförsörjning prioriteras framför de 
enskilda intressen som påverkas av denna förtätning. De negativa konsekvenserna 
av detaljplanen bedöms som acceptabla. Hit hör till exempel påverkan på befintlig 
bebyggelsestruktur, insyn och skuggning.  
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Inför granskning arbetades planförslaget delvis om för att uppnå en bättre 
anpassning vad gäller skala och karaktär till befintlig och kommande bebyggelse 
längs Lilla Danska Vägen. Detta innebär att huset längst i norr, jämfört med 
samrådsförslaget, är lägre mot gatan och i stora delar mot norr, där Skogshyddan 
ligger, vilket ger en bättre anpassning till den befintliga bebyggelsemiljön längs 
gatan med stora villor och Skogshyddan. Byggrätten för huset längst i norr drogs i 
samband med detta ut 10 m åt väster för att inte förlora alltför många bostäder. En 
längre men lägre byggnadsdel mot väster bedöms inte få samma påtagliga effekt 
på upplevelsen av stadsmiljön som en högre gavel mot Lilla Danska Vägen. Med 
de ändringar som gjordes av planförslaget inför granskning, och den minskning av 
byggrätten för det norra huset mot väster med en meter som föreslås inför 
antagande, bedömer staden att förslaget är tillräckligt väl anpassat vad gäller skala 
och karaktär till befintlig och kommande bebyggelse längs Lilla Danska Vägen. 
Sedan tidigare finns flertalet bestämmelser som syftar till att säkerställa att den 
planerade bebyggelsen anpassas till befintlig bebyggelsemiljö. Dessa omfattar 
bland annat bestämmelser om takvinkel, att husen är tillbakadragna från gatan, 
och att en viss andel av förgårdsmarken ska vara planterad. Samtidigt är ett syfte 
med planen att nybyggnationen ska utgöra en länk mellan villabebyggelsen längs 
Lilla Danska Vägen och flerbostadshusen längre norrut längs Danska Vägen. 
Detta i kombination med det allmänna intresset av kommunens bostadsförsörjning 
motiverar planförslagets högre skala, jämfört med övrig bebyggelse längs gatan. 
Den planerade bebyggelsen med fler boende som bor och rör sig i området 
bedöms bidra till ett mer stadsmässigt stråk och skulle kunna bidra till en ökad 
upplevd trygghet i området. 
 
Trafik: 
Enligt de trafiksiffror som trafikkontoret har är trafikbelastningen på Lilla Danska 
Vägen inte så pass stor att några åtgärder krävs i dagsläget eller efter planerad 
byggnation. Trafiktillskottet från de föreslagna bostäderna kommer att utgöra en 
relativt liten ökning. Stadens bedömning är att den ökning av trafiken längs Lilla 
Danska Vägen som de nya bostäderna innebär inte blir sådan att trafiksituationen 
blir ohållbar eller problematisk. Den trafiksäkerhetsstatistik som finns för området 
visar att olycksfrekvensen är normal för ett motsvarande område i staden. I den 
pågående detaljplanen för bostäder och verksamheter vid Lilla Danska Vägen och 
Skogshyddegatan avses trafiksituationen vid Katolska skolan och eventuella 
åtgärder på Lilla Danska Vägen vid Katolska skolan studeras.  

Boende i de nya bostäderna ska ha sin parkering i ett garage på den egna 
fastigheten. På grund av infart/utfart till garaget, samt troligtvis för att möjliggöra 
uppställning av räddningsfordon, kommer antalet parkeringsplatser längs med 
Lilla Danska Vägen utanför planområdet att behöva minska. Detta torde 
underlätta för möten mellan bilar på denna sträcka. Staden har möjlighet att se 
över reglering och placering av parkering längs Lilla Danska Vägen om den 
bedöms orsaka problem för sikt och möten. Beslut om några sådana åtgärder är 
dock inte fattat. Att de aktuella bostäderna planeras i ett kollektivtrafiknära läge, 
med närhet till cykelbana längs Danska Vägen och nära till flera målpunkter till 
fots, gör också det att bilanvändningen kan förväntas vara lägre än om man 
bygger nya bostäder i ett mer perifert läge. 

Yttrandet översänds till berörda för beaktande vid projektering och byggande. 
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Planförslaget ändras inte.  
 

14. Fastighetsägare, Bö 76:6 
Instämmer med yttrande nummer 30 och tillägger att Lilla Danska Vägen inte är 
dimensionerad för en förtätning med 40-45 lägenheter med åtföljande trafik. Det 
ligger skolor i båda ändarna av gatan och trottoarerna är smala, ca 80 cm som är 
övervuxna med sly. Barns säkerhet kan inte säkerställas, de kommer att gå på 
gatan. För att en förtätning av bostäder i detta område ska ske måste Lilla Danska 
Vägen breddas.  

Kommentar: 
Se kommentarer till yttrande nummer 13 (Trafik) och till yttrande nummer 30.  

Yttrandet översänds till berörda för beaktande vid projektering och byggande.  

Planförslaget ändras inte.  
 

15. Fastighetsägare, Bö 76:46 
Framför följande synpunkter:  

• Att bebygga tomterna är bra men på grund av omgivningarna ska inte hela 
önskan om förtätning tillgodoses. Goda exempel i mindre skala finns på 
Bögatan 20 och 22.  
 

• På grund av sänkningen av norra huset mot Lilla Danska Vägen med två 
våningar kommer ytterligare tomtyta och sprängningsbehov längre 
västerut (mer än 15 m hög bergvägg?) behövas om exploateringsgraden 
skall behållas. Begär därför att det västra huset behåller sin omfattning på 
tomten som i samrådshandlingen samt att norra huset sänks med de 
angivna två våningarna, som anges i granskningshandlingen, vilket 
innebär en sänkning av den totala exploateringsgraden. 
 

• Anpassning av miljön till den gamla allén med den gråa träbyggnaden, 
idag förskola, samt övrig villabebyggelse från 1930-60-talet behöver 
förstärkas samt ges en tydlighet mot den mer stadsmässiga bilden som tar 
vid norr om Kärralundsrondellen.  
 

• Föreslagen parkeringslösning med parkeringsdäck under bebyggelse 
förutsätter en omfattande plansprängning djupt in i berget, med ca 15 m 
höga bergsschaktväggar, en dyr och miljömässigt belastande åtgärd. Detta 
bör minimeras och anpassas till platsens förutsättningar.  
 

• De största problemen med genomförande av detaljplanen är kopplade till 
bergsprängning samt transporter till och från entreprenaden. Med 
förekommande sprickgeometrier och föreslagen utformning av bergschakt 
bedöms risken för påverkan på intilliggande fastigheter med den massiva 
15 m höga bergschaktsväggen som mycket stor. Berg AB anger att 
konsekvensen av ett genomförande av planen är utförande av ett 
bergschakt med upp till 10-15 m höga bergschaktväggar, vilket innebär 
transporter till och från entreprenaden samt buller, damm och avgaser från 
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borrning och sprängning vilket medför skadlig omgivningspåverkan. 
 

• Konsekvenser för underjordisk bäck vid plansprängning av tomterna med 
en upp till 15 m hög bergvägg i bakkant är ej utredda. Denna 
underjordiska bäck kan menligt påverkas av den kraftiga sprängning som 
krävs för att genomföra föreslaget garage.   
 

• Bifogade utredningar är gjorda på uppdrag av exploatören och bör därför 
anses vara viktade åt sin beställares håll och inte opartiska.  
 

• I utsänt material finns olikheter mellan text och bild samt påståenden som 
inte är kompatibla därför behöver samråd göras om och då även 
kompletteras och redovisas att hänsyn tagits till minskad bergssprängning 
samt hur den underjordiska bäcken bevaras.  

Kommentar: 
Detaljplanens genomförande: 
Den bergtekniska utredning med översiktlig geoteknisk undersökning och 
markradonundersökning (Bergab, 2019-03-18) som genomförts inför samrådet 
visar att bergstabiliteten inom planområdet är god, både i befintliga och planerade 
bergslänter. Nybyggnation enligt planförslaget kan genomföras då markens 
lämplighet för planerad markanvändning bedöms vara god. Byggrätten för det 
norra huset har förlängts sedan utredningen gjordes, vilket innebär att 
bergschaktväggen för det huset kan bli högre än vad som anges i utredningen. 
Förändringen är avstämd med Bergab, som bedömer att bergschakten fortfarande 
kan utföras som beskrivs i utredningen. Exploatören ansvarar för att ta fram en 
riskbedömning och plan för hur sprängningen ska genomföras och omgivningen 
skyddas på bästa sätt. Efter avslutad entreprenad bedöms skadliga konsekvenser ej 
föreligga. Kostnader för den planerade byggnationen ansvarar exploatören för.  

För startbesked kommer det att krävas en platsspecifik bergteknisk och geoteknisk 
undersökning/utredning för att fastställa lämpligaste grundläggning av planerad 
byggnation. Dessa utredningar kommer även att behöva klargöra 
sättningsförhållandena mer i detalj och föreslå eventuella sättningsreducerande 
åtgärder om så krävs. Frågor kring omgivningspåverkan så som risk för 
grundvattenpåverkan och markrörelser hanteras i bygglovsprocessen då 
byggherren ska redovisa projekterad grundläggning och en detaljerad riskanalys. 
Vid uppförande av byggnader i närheten av befintlig bebyggelse kan exempelvis 
ibland finnas anledning att besiktiga närliggande fastigheter och sätta upp 
vibrationsmätare. Byggherren ansvarar för att man gör erforderliga kontroller och 
detta diskuteras vid det tekniska samrådet inför startbesked. Byggherren ansvarar 
för att ingen omgivningspåverkan sker med anledning av den nya exploateringen, 
varken i byggskedet eller efter färdigställandet.  

Störningar under byggtiden i form av ljud från byggnationen och transporter till 
bygget är konsekvenser av bebyggelseutveckling och något som man generellt 
måste räkna med och således acceptera i en stad. Under byggtiden ska gällande 
regler angående störningar följas, detta är dock inget som hanteras i 
detaljplaneskedet. Skyddsåtgärder vid transporter och den övriga entreprenaden 
ska beskrivas i bygghandlingar men bedöms kunna genomföras med gängse 
metoder. Dessa ska beakta närhet till skola och busshållplatser.  
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Det som i yttrandet omskrivs som en underjordisk bäck är grundvatten som 
tränger upp till markytan på den till planområdet angränsande fastigheten Bö 
76:47. Vattnet som tränger upp samlas i en anlagd damm på denna fastighet, cirka 
85 meter från det aktuella planområdets norra gräns. Detta bedöms inte föranleda 
några ytterligare utredningar eller regleringar i planskedet. I bygglovs- och 
genomförandeskedet kommer geo- och bergstekniska undersökningar avseende 
omgivningspåverkan att göras.  

Planprocessen:  
Samrådsförslaget bedöms inte innehålla några betydande oklarheter som innebär 
att samrådet ska göras om. När planförslaget bearbetats inför granskning har 
förtydliganden och kompletteringar av texter gjorts, och nya illustrationer som 
motsvarar det bearbetade förslaget har tagits fram.  

Att utredningar tas fram på uppdrag av exploatören är brukligt i planprocesser. I 
Göteborgs stad reglerar planavtalen vilka utredningar som åligger exploatören 
respektive kommunen att ta fram. De utredningar som tas fram på beställning av 
exploatören granskas av kommunens handläggare.  

Se även kommentar till yttrande nummer 13 (Exploateringsgrad och 
bebyggelsemiljö).  

Yttrandet översänds till berörda för beaktande vid projektering och byggande.  

Planförslaget ändras inte.  
 

16. Fastighetsägare, Bö 76:18 
Framför följande synpunkter:  

• Lilla Danska Vägen är en smal väg med en bredd stor nog för två bilar. På 
ena sidan, där det finns trottoar, är det tillåtet att parkera och det är ofta 
som bilar står parkerade vid Katolska skolan, på baksidan av Böskolan och 
ibland mellan dessa två platser. Detta blir problematiskt för att vägen är 
krokig och ifall bilar möts så behöver en av dem backa en längre sträcka, 
upp till 15 m om man har otur. Trottoaren är också väldigt smal, så många 
väljer att gå och cykla på bilvägen. Detta i kombination med att det är nära 
två skolor och att det är dålig uppsikt kommer innebära en fara för 
eleverna om denna väg belastas med mer biltrafik, fotgängare och 
parkerade bilar.  
 

• Det är många som uppskattar att ta promenader i detta område för att 
naturen är så fin. Vidare så blockerar träden som finns en del av ljuden 
som kommer från Ullevi. Höghusen vid Danska Vägen får ljudet att studsa 
så om ni väljer att bygga fler höghus i kombination med att ni avverkar 
naturen så kommer det bli mer olägenhet.  
 

• Ett bygge som det föreslagna kommer förändra stadsbilden. Värdet av 
kringliggande område kommer minska som följd av detta.  

 
Kommentar: 
Naturvärden: 
Befintliga grönytor inom planområdet utgörs av trädgårdar inom planlagd 
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kvartersmark, avsedd att användas för bostäder. Befintliga trädgårdsytor med träd 
har inte bedömts ha ett sådant värde som motiverar att vegetationen inom privat 
kvartersmark särskilt ska regleras med planbestämmelser. Inte heller idag 
omfattas träden på kvartersmark av något skydd mot avverkning. Träden mellan 
Danska Vägen och Lilla Danska Vägen står på kommunal mark och får ej skadas 
av den planerade byggnationen. Att ljudnivåer från Ullevi eventuellt skulle kunna 
öka i området då träd på de privata fastigheter som ingår i planområdet tas ned 
bedöms inte utgöra en betydande olägenhet. 
 
Se även kommentar till yttrande nummer 13 (Exploateringsgrad och 
bebyggelsemiljö, Trafik).  

Yttrandet översänds till berörda för beaktande vid projektering och byggande.  
 
Planförslaget ändras inte.  
 

17. Fastighetsägare, Bö 76:27 
Motsätter sig detaljplanen enligt granskningshandlingen på grund av att 
byggrätten för den norra byggnaden är för nära gränsen till fastigheten Bö 76:27, 
3,9 meter i det norra hörnet och 1,7 meter i det södra hörnet. Anser att byggnation 
inte kan genomföras med 1,7 meter mellan fastighetsgräns och byggrätt, samt 
framför följande synpunkter:  
 

• Mark tillhörande Bö 76:27 får inte användas vid byggnation enligt 
detaljplanen. Hur ska transporter för byggmaterial och förflyttning av 
maskiner genomföras på 1,7 meters bredd? Byggnadsställningar kommer 
att behöva uppföras, det minskar bredden för rörlighet vid transporter. 
Skador får inte uppkomma på Bö 76:27.  
 

• Föreslår följande alternativ för utformning av den norra byggrätten:   
1. Det norra husets sydvästliga hörn dras in minst ca 2,2 m mot öster så, att 
den prickade marken runtom är minst 3,9 meter bred. 
2. Det norra husets västliga del dras i sin helhet in minst 2,2 meter. För 
utebliven area byggs det en våning högre. 
3. Det norra husets västliga del dras i sin helhet in 2,2 meter eller mer. För 
utebliven area förlängs byggrätten gällande den södra byggnaden.  

 
• Skador till följd av uppförande av bergschakt och transporter till 

entreprenaden får inte uppkomma på Bö 76:27. Kräver att åtgärder ska 
vidtas för att hindra skador på Bö 76:27, det gäller både mark och 
växtlighet. Skydd mot sprängsten, för mark och natur måste anordnas. 

• Varken under eller efter byggnation får tillgången till marken på Bö 76:27 
hindras eller begränsas. Hur kommer gränsen att se ut? Hur nära kommer 
bergschakt att ligga? Vilka risker kan uppstå för människor på mark 
tillhörande Bö 76:27? Kräver att exploatören ansvarar för att fara inte 
uppkommer, att skydd i form av att mur eller annat tidsbeständigt skydd 
uppförs vid schakt i eller nära gränsen.  
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• När lämpligheten bedöms måste hänsyn tas till att många människor ska 
bo på planområdet och vistas ute. Jämfört med planbesked 2015 är 
bruttoarean 7 000 kvm nästan dubblerad. Antal lägenheter kan bli minst 
det dubbla, ca 80. Drygt 160 personer, kanske långt fler, kommer att bo 
inom området, med jämn fördelning av hushåll 1, 2 respektive 3 personer.  
Vid utevistelse kommer även på Bö 76:27 att tas i anspråk. Rörligheten för 
de boende inskränks av att byggrätten, den norra byggnaden, ligger som 
närmst, 1,7 m från fastighetsgränsen i en brant. En realistisk bedömning är 
att de kommer att vistas även på 76:27.  
 

• Instämmer i synpunkter lämnade av fastighetsägaren till Bö 76:46, bland 
annat att barnens rörelsemönster behöver analyseras och skydd för dem 
säkerställas. Barn leker helst i naturområden, Bö 76:27 är närmst.  

 
• Det står i planbeskrivningen att bebyggelsen ska knyta an till trädgårdarna 

mot söder och grönområde mot norr. Inget nämns om naturmarken mot 
väster, drygt 50 m lång gräns mot Bö 76:27.  
 

• Flera partier angående fastighetsbildning är dunkelt skrivna, till exempel 
stycke 3 och 7 angående värde. Jag förbehåller mig rätten att återkomma 
med komplettering av yttrandet.  

 
Kommentar: 
Ändring av byggrätten:  
Byggrätten för huset längst i norr har inför antagande minskats med 1 meter från 
väster, vilket ger ett avstånd till fastighetsgränsen mot Bö 76:27 på som minst 2,7 
meter i det södra hörnet av byggrätten (4,85 m för det norra hörnet). Detta avstånd 
bedöms som tillräckligt för att kunna uppföra byggnation och för att 
användningen av respektive fastighet ska fungera väl efter detaljplanens 
genomförande. Att dra in endast ett av byggrättens hörn, att höja byggrättens höjd 
eller utöka någon av de andra byggrätterna i planen bedöms inte som lämpliga 
alternativ.  

Detaljplanens genomförande:  
Den bergtekniska utredning med översiktlig geoteknisk undersökning och 
markradonundersökning (Bergab, 2019-03-18) som genomförts inför samrådet 
anger att skadlig omgivningspåverkan under byggskedet ska minskas genom att 
en riskbedömning och plan för hur sprängningen ska genomföras och 
omgivningen skyddas på bästa sätt tas fram. Byggherren ansvarar för att 
byggarbetsplatsen är säker och att ingen omgivningspåverkan sker med anledning 
av den nya exploateringen, varken i byggskedet eller efter färdigställandet. Detta 
innefattar påverkan på Bö 76:27. Exakt hur dessa skyddsåtgärder ska utformas 
regleras inte i detaljplanen, utan är en del av projekterings- och 
bygglovsprocessen. Hur gränsen mellan de två fastigheterna ska gestaltas efter 
byggskedet regleras inte heller i detaljplanen, utan är upp till respektive 
fastighetsägare, som om så önskas kan välja att uppföra till exempel en häck eller 
ett staket (staket eller plank kan dock kräva bygglov).   

Detaljplanens lägenhetsinnehåll: 
Det mest troliga utifrån den byggrätt som planen möjliggör är att det blir cirka 40 
lägenheter. Antalet lägenheter angavs i planbeskedet för detaljplanen till 30-40 
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och är i det slutgiltiga förslaget cirka 40, med en normalfördelning av 
lägenhetsstorlekar. Det innebär att lägenheternas storlek förväntas variera mellan 
1-4 rum och kök. Omkring 100 personer kan förväntas bo i de nya husen. Med en 
annan fördelning av lägenhetsstorlekar kan antalet lägenheter öka eller minska, 
detaljplanen reglerar inte antal lägenheter.  
 
Anpassning till omgivande miljö: 
Formuleringarna i planbeskrivningen om att knyta an till omgivningen syftar 
framförallt på gatumiljön längs Lilla Danska Vägen, då detta är den del av 
planområdets omgivningar som torde ha störst betydelse för allmänhetens 
uppfattning av området. Samtidigt sker en viss anpassning mot Bö 76:27, genom 
att bebyggelsen är som lägst åt väster på grund av markens lutning. Gården är 
öppen mot väster, och tanken är att terrassera gårdsmiljön inom planområdet för 
att inte få en så plötslig övergång mot Bö 76:27.  
 
Fastighetsindelande bestämmelse:  
Innan den aktuella detaljplanen med detaljplaneändring får laga kraft är det inte 
möjligt att sälja någon del av Bö 76:27 eftersom nuvarande tomtindelning anger 
att fastigheten ska se ut som den gör i dagsläget. Den aktuella detaljplanen med 
detaljplaneändring upphäver tomtindelningen och gör det möjligt att sälja en 
del/delar av fastigheten. För att trygga önskat utseende för den blivande 
bostadsfastigheten och möjligheten för genomförande av detaljplanen införs i 
detaljplanen en bestämmelse om fastighetsindelning. Denna innebär att en mindre 
del av Bö 76:27 ska ingå i en ny bostadsfastighet. Bestämmelsen om 
fastighetsindelning ger exploatören rätt att lösa in mark som omfattas av 
bestämmelsen. Lantmäterimyndigheten beslutar om och genomför 
fastighetsbildning. Först genom överenskommelse mellan berörda fastighetsägare, 
alternativt genom värdering av lantmäterimyndigheten, bestäms ersättningen för 
den i detaljplaneområdet ingående delen av Bö 76:27, utifrån de förutsättningar 
som den nya detaljplanen ger. Fastighetsbildning enligt detaljplanen kan 
genomföras först efter att detaljplanen och detaljplaneändringen fått laga kraft. 
Texterna i planbeskrivningen angående fastighetsbildning syftar på fastigheternas 
värde och funktion efter att fastighetsbildningen är genomförd – då bedöms inte 
sådan negativ påverkan föreligga för någon av fastigheterna att bestämmelsen om 
fastighetsindelning anses olämplig att införa.  

Exploatören ansvarar för att ansöka om fastighetsbildning enligt detaljplanen. 
Överenskommelse om fastighetsbildning bör tecknas mellan exploatören och 
fastighetsägaren till Bö 76:27 berörande den del av fastigheten Bö 76:27 som 
ligger inom planområdet. Därefter genomför Lantmäterimyndigheten 
fastighetsbildningen. Om parterna inte lyckas nå överenskommelse om markpris 
med mera kan exploatören vända sig direkt till Lantmäterimyndigheten och 
ansöka om fastighetsreglering. Lantmäterimyndigheten genomför då erforderliga 
värderingar samt tar beslut om fastighetsbildning och ersättning för marken.  

Se även kommentarer till yttrande nummer 15 (Detaljplanens genomförande) och 
yttrande nummer 30 (Barnkonsekvensanalys). 
 
Yttrandet översänds till berörda för beaktande vid projektering och byggande.   
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18. Fastighetsägare, Bö 76:19 
Anser att planförslaget inte bör beviljas med hänsyn till följande: 

 
• Byggnationen anpassar sig inte till rådande stads- och landskapsbild. 
Området längs Lilla Danska Vägen präglas idag strikt av villabebyggelse som 
blygsamt smälter ihop området i norr med villabebyggelsen i söder som sträcker 
sig mot Sankt Sigfrids plan. Nuvarande planförslag är av hög exploateringsgrad 
och skulle innebära att skyhöga 6 våningshus uppförs i början av området, dessa 
lägenhetskomplex saknar helt logisk anknytning till området och avviker markant 
ifrån nuvarande stads- och landskapsbild. Skalan och volymerna på föreslagen 
byggnation avviker enormt ifrån nuvarande villabebyggelse. Byggnationen som 
föreslås utgör inte, med sina sex våningar, något varsamt tillägg till den 
befintliga bebyggelsestrukturen och respekterar heller inte nuvarande 
karaktärsdrag. Istället placeras byggnaderna som stora klossar och skapar barriär 
till nuvarande bebyggelse. En rimlig anpassning hade varit att begränsa 
bebyggelsen till 3 alternativt högst 4 våningar för att få ner skalan och volymen 
på bebyggelsen samt få den att på så sätt smälta in bättre. Vilket då hade varit ett 
lyckat förslag som det beskrivs i planförslaget syfte att den tillkommande 
bebyggelsen ska utgöra en länk mellan villabebyggelsen längs Lilla Danska 
Vägen och flerbostadshusen längre norrut längs Danska Vägen. Att tro att flera 6-
våningshus skall kunna knyta an bebyggelse är ren utopi.  

 
• Planförslaget tar inte hänsyn till rådande kulturmiljö. 
Platsen präglas idag av kulturskyddade ”Skogshyddans” vackra utformning som 
ger platsen en identitet. Om föreslagen detaljplan beviljas kommer stor del av 
denna identitet och kulturmiljö att förvanskas och istället hamna i skymundan för 
detta lägenhetskomplex. Förutom just ”Skogshyddan” så finns det idag även en 
bevarandevärd trävilla på en av fastigheterna som föreslås rivas för att ge plats åt 
denna stora exploatering. Av Kulturnämndens yttrande kan man läsa sig till att de 
anser att villan har bevarat mycket av sin ursprungliga karaktär och tidstypiska 
detaljer varav de förordar starkt att den skall bevaras. Vidare framgår att skalan på 
planerade bebyggelsen bör ses över och att även de anser att bebyggelsen innebär 
en betydligt kraftigare exploatering än vad som ses i området idag. Göteborgs 
stad skall enligt PBL avväga mellan enskilda och allmänna intressen i samband 
med planläggning. Av deras svar på kulturnämndens yttrande går att avläsa att de 
anser att villan inte är skyddsvärd för att den inte ingår i en sammanhängande 
bebyggelse från en epok. Det går dock inte att hävda att något inte är skyddsvärt 
bara för att det inte ligger i ett direkt sammanhang, därför bör man se på frågan ur 
ett större perspektiv. Byggnader likt villan återfinns på fler platser inom 
närområdet och de bidrar i stort till hela Bös och Örgrytes karaktär och 
tillsammans utgör en viktig del i Göteborgs kulturmiljö som bland annat framgår 
av Göteborgs bevarande program. Områdets karaktär beskrivs i 
bevarandeprogrammet just ligga i de relativt enhetliga villaområden och enskilda 
särpräglade byggnader. Men Göteborgs stad väger uppenbarligen med hänsyn till 
deras bemötande av kulturnämndens inlaga endast ekonomiska intressen och inte 
kulturmiljöintressen då de skriver att om huset skulle skyddas kan det innebära 
kostnader för kommunen. Man kan inte bara strunta i värden som inte genererar 
ekonomi, det är ett av kommunens huvudmål att se till så att mångfald och 
kulturmiljö bevaras. 
 
• Naturvärdena på platsen. 
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Flera bokar och almar behöver avverkas för att ge plats för byggnaderna. Trots att 
dessa är skyddsvärda och rödlistade förslås ändå byggnationen tillåtas. Av Park 
och naturs yttrande i samband med samrådet understryks att exploateringen 
kommer innebära ”en stor förlust av ekologiska värden” som inte går att ersättas 
på något sätt när hundraåriga träd avverkas. Det hänvisas av planhandläggaren 
endast till att det idag finns en befintlig byggrätt. Återigen bör en noggrannare 
avvägning av det allmänna intresset mot det enskilda intresset av exploatering 
göras. Istället för det så försöker man kompensera för sitt ofattbara 
ställningstagande gällande naturvärdena med ogiltiga planbestämmelser såsom 
”n1” som dessutom är omöjliga att följa upp för byggnadsnämnden om det skulle 
vara så att de inte 
följs. Även detta visar på att den planerade byggnationen strider mot 2 kap. 3 § 
PBL. 
 
• Trafiksituationen är problematisk och ohållbar. 
Lilla Danska Vägen är idag en smal och högt belastad väg i vars båda ändar det 
ligger skolor. Trafiksituationen, framförallt under dagen, är ohållbar, I samband 
med skolstart och skolslut under dagarna så lämnas/hämtas en stor del av de barn 
som går på skolorna med bilar. Detta gör att belastningen på vägen, särskilt vid 
katolska skolan och där denna exploatering föreslås, är extremt hög. Möte mellan 
två bilar är redan idag omöjlig, i brist av plats på vägen ställer en hel del bilar sig 
till och med på gräsytan mot Danska Vägen. Vilket kan ses av bifogade bilder. 
Trafiksituationen vid Böskolan är även ansträngd, vägen är smal och möte mellan 
cyklist och bil är till och med omöjlig. Utöver detta så strömmar det trafik från 
Sventorpsliden ut mot Lilla Danska Vägen och Valåsgatan. Exploateringen som 
föreslås kommer ytterligare att spä på denna redan tunga trafiksituation. Den 
problematiska trafiksituationen medför en osäker miljö för barnen som tar sig till 
skolorna. Det har redan ett flertal gånger inträffat olyckor kring skolan med barn 
inblandade. Föreslagen exploatering kommer att förvärra den rådande 
trafiksituationen och kommer att leda till att olycksrisken ökar. Föreslagen 
exploatering ger således upphov till betydande risker för människors hälsa till 
följd av allvarliga olyckor. På så sätt innebär föreslagen detaljplan en betydande 
miljöpåverkan. Den mobilitets- och parkeringsutredning som är gjord har inte på 
något sätt utrett eller analyserat rådande trafiksituation istället har fokus endast 
lagts på vad för p-tal som skall användas för den nya bebyggelsen. Utredningen 
kommer fram till att högsta p-tal bör användas, vilket kommer resultera i att 
ytterligare ett 40-tal bilar kommer att trafikera den redan hårt ansträngda vägen. 
Av planbeskrivningen framgår dock att detta tillskott inte bedöms ”leda till att 
trafiksituationen blir problematisk eller ohållbar” hur man kan 
komma fram till en sådan slutsats utan att göra en utredning/analys av 
trafiksituationen är oklart. För att kunna göra en sådan slutsats måste man 
rimligtvis utföra en sådan utredning/analys innan man kan gå vidare med 
planarbetet. Lilla Danska Vägen och Valåsgatan i söder är två ”infartsgator” till 
området där det ligger ca 100 villor, med p-talet som bedöms rimligt enligt 
utredningen så skulle det motsvara 80 bilar. Det innebär att exploateringen som 
nu föreslås innebär en direkt ökning med nära 50% av antalet bilar i området. I 
praktiken betydligt mer än så. Alla boende får något typ av besök som resulterar i 
ytterligare trafik dessutom kommer självklart även dessa byggnader att resultera i 
tillskott i trafiken med taxibilar, matleveranser och liknande. Man har i 
detaljplanearbetet inte utrett trafiksituationen tillräckligt för att kunna bedöma 
nuvarande situation samt vad föreslagen exploatering kommer innebära för 
området. 
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Kommentar: 
Kulturmiljö: 
Avståndet till Skogshyddan på ca 40 meter, samt det faktum att höjden på det 
norra huset till stor del sänkts mot Skogshyddan efter samrådet, gör att påverkan 
på miljön runt Skogshyddan bedöms som acceptabel. Vad gäller den befintliga 
villan i planområdet är den flyttad till sin nuvarande plats under 1960-talet, och 
renoverades då sannolikt för att anpassas till dåtidens standard. 
Skyddsbestämmelser ska användas i de fall de bedöms som motiverade. I det här 
sammanhanget är stadsbyggnadskontorets bedömning att det inte är motiverat att 
reglera huruvida den befintliga villan rivs eller flyttas från platsen, eftersom villan 
ursprungligen inte är byggd på platsen och då dess ursprungliga utseende är 
förändrat. 
 
Trafik: 
De mobilitets- och parkeringsutredningar som tas fram inom planprojekt i 
Göteborgs stad syftar till att ta fram ett föreslaget parkeringstal för detaljplanens 
bebyggelse, inte att i övrigt analysera trafiksituationen. Parkeringstalet gäller för 
den i planen föreslagna bebyggelsen, och säger inget om parkeringstal för 
befintlig villabebyggelse. Den aktuella detaljplanen omfattar förutom en liten 
remsa allmän plats som planläggs för att behålla trottoarens nuvarande bredd, 
endast kvartersmark avsedd för bostäder. Därför tas inget trafikförslag för Lilla 
Danska Vägen fram.  
 
Se även kommentarer till yttrande nummer 13 (Exploateringsgrad och 
bebyggelsemiljö, Trafik) och yttrande nummer 16 (Naturvärden).  

Yttrandet översänds till berörda för beaktande vid projektering och byggande.  

Planförslaget ändras inte. 
 

19. Fastighetsägare, Bö 76:17  
Som ägare till fastigheten som direkt gränsar till detta byggprojekt påverkas jag 
negativt av den planerade byggnationen och önskar framföra följande synpunkter: 
 

• Dessa byggnader kommer att skymma dagsljuset för mig helt då jag har 
flera rum samt balkong som vetter ut mot denna sida. Detta innebär att jag 
kommer vara helt utan dagsljus i dessa rum och det kommer att bli mycket 
mörkt. 
 

• Jag är än så länge skyddad från insyn på sidan som vetter ut mot 
byggnadsprojektet. Denna byggnation kommer att innebära att jag har 
insyn från alla håll och kommer att förändra värdering och stil på mitt hus 
och är något som jag upplever högst negativt. 
 

• Byggnationen av lägenhetshus enligt er planlösning och utförande är helt 
emot stilen på Lilla Danska Vägen och som villaägare önskar jag bevara 
stilen vi har i området, ett lägenhetshus passar därmed inte in. 
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• I dagsläget är det skolor både i början och slutet av Lilla Danska Vägen 
(Bö skolan och Katolska skolan) vilket gör att det blir oerhört mycket 
trafik på vår lilla gata vid hämtning och lämning och lägenhetsbyggnation 
hade gjort denna mycket sköra situation ännu mer ohållbar. 
 

• Kollektivtrafiken i området är inte anpassad till befolkningen som just nu 
bor här. Det är omöjligt att ta sig någonstans med kollektivtrafik då 
bussarna alltid är överfulla. Att befolka området med ännu fler invånare 
genom byggnation av ett lägenhetskomplex kommer att göra situationen 
helt ohållbar. 
 

• Jag har ett stort och vackert träd på sidan av huset som funnits i många 
generationer och som jag önskar bevara till kommande generationer som 
kommer att stå i vägen för ert projekt. 
 

• Parkeringssituationen på vår gata är idag helt kaotisk och denna situation 
kommer att bli fruktansvärd om byggnation av ert lägenhetskomplex 
tillåts. 

 
Kommentar: 
Dagsljus: 
Inför granskning togs en dagsljusstudie fram (Radar arkitektur & planering, 2020-
04-16). Dagsljustillgången försämras för norrfasaden på villan på Bö 76:17, men 
de rum som omfattas av krav på dagsljus i detta läge ligger på övervåningen där 
försämringen blir som minst och där dagsljustillgången fortfarande bedöms bli 
acceptabel. Försämringen av dagsljus i dessa två rum bedöms också som 
acceptabel i relation till det allmänna intresset att förtäta med bostäder i ett 
centralt läge där befintliga resurser och redan gjorda investeringar kan nyttjas 
effektivt, till exempel infrastruktur, service och kollektivtrafik. Detaljplanen 
reglerar att inga balkonger, burspråk eller utkragande delar får finnas på det 
planerade husets söderfasad, som vetter mot villan söder om planområdet. 
Eventuellt kan även takkupors eller frontespisers placering på den planerade 
bebyggelsen i förhållande till villans fönster behöva studeras i bygglovsskedet. 
 
Insyn: 
Det finns redan idag en byggrätt för en villa på Bö 76:44, vilket innebär att en 
byggnad som ger insyn från detta håll är en möjlighet redan idag. Med den 
föreslagna detaljplanen ökar dock exploateringen, vilket leder till mer insyn. De 
allmänna intressena av att bland annat genom denna detaljplan sörja för 
kommunens bostadsförsörjning prioriteras framför de enskilda intressen som 
påverkas av denna förtätning. De negativa konsekvenserna av detaljplanen 
bedöms som acceptabla. Hit hör till exempel påverkan på befintlig 
bebyggelsestruktur och insyn. 
 
Kollektivtrafik:  
Tillgången till kollektivtrafik i området bedöms vara god. Vad gäller frågan om 
ökat behov av kollektivtrafik i planområdets närhet så förutsätter inte planen 
någon utbyggnad av busstrafiken eller anläggning av ny hållplats. I arbetet med 
detaljplanerna vid Prästgårdsängen och Danska Vägen diskuterades möjligheter 
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för Västtrafik att öka kapaciteten på befintliga busslinjer genom nya bussar som 
antingen är dubbeldäckare eller längre än dagens bussar. 
 
Träd på privat mark:  
Möjliga åtgärder som minskar skador på trädet bör vidtas. Staden rekommenderar 
att en arborist konsulteras inför och under genomförandet för att närvara vid till 
exempel rotbeskärning av trädet. Frågan om eventuell ersättning vid skador på 
trädet regleras i jordabalken. Exploatören rekommenderas kontakta 
fastighetsägaren till Bö 76:17 och träffa en överenskommelse om hur trädet och 
eventuella skador på det ska hanteras i genomförandeskedet av detaljplanen.   
 
Se även kommentar till yttrande nummer 13 (Exploateringsgrad och 
bebyggelsemiljö, Trafik).  
 
Yttrandet översänds till berörda för beaktande vid projektering och byggande.  

Planförslaget ändras inte.  
 

20. Fastighetsägare, Bö 76:18 
Anser att planförslaget inte bör beviljas med hänsyn till följande: 

 
• Byggnationen anpassar sig inte till rådande stads- och landskapsbild. 
Området längs Lilla Danska Vägen präglas idag strikt av villabebyggelse som 
blygsamt smälter ihop området i norr med villabebyggelsen i söder som 
sträcker sig mot Sankt Sigfrids plan. Nuvarande planförslag är av hög 
exploateringsgrad och skulle innebära att skyhöga 6 våningshus uppförs i 
början av området, dessa lägenhetskomplex saknar helt logisk anknytning till 
området och avviker markant ifrån nuvarande stads- och landskapsbild. Skalan 
och volymerna på föreslagen byggnation avviker enormt ifrån nuvarande 
villabebyggelse. Byggnationen som föreslås utgör inte, med sina sex våningar, 
något varsamt tillägg till den befintliga bebyggelsestrukturen och respekterar 
heller inte nuvarande karaktärsdrag. Istället placeras byggnaderna som stora 
klossar och skapar barriär till nuvarande bebyggelse. En rimlig anpassning 
hade varit att begränsa bebyggelsen till 3 alternativt högst 4 våningar för att få 
ner skalan och volymen på bebyggelsen samt få den att på så sätt smälta in 
bättre. Vilket då hade varit ett lyckat förslag som det beskrivs i planförslaget 
syfte att den tillkommande bebyggelsen ska utgöra en länk mellan 
villabebyggelsen längs Lilla Danska Vägen och flerbostadshusen längre norrut 
längs Danska Vägen. Att tro att flera 6-våningshus skall kunna knyta an 
bebyggelse är ren utopi.  

 
• Planförslaget tar inte hänsyn till rådande kulturmiljö. 
Platsen präglas idag av kulturskyddade ”Skogshyddans” vackra utformning 
som ger platsen en identitet. Om föreslagen detaljplan beviljas kommer stor 
del av denna identitet och kulturmiljö att förvanskas och istället hamna i 
skymundan för detta lägenhetskomplex. Förutom just ”Skogshyddan” så finns 
det idag även en bevarande värd trävilla på en av fastigheterna som föreslås 
ska rivas för att ge plats åt denna stora exploatering. Av Kulturnämndens 
yttrande kan man läsa sig till att de anser att villan har bevarat mycket av sin 
ursprungliga karaktär och tidstypiska detaljer varav de förordar starkt att den 
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skall bevaras. Vidare framgår att skalan på planerade bebyggelsen bör ses över 
och att även de anser att bebyggelsen innebär en betydligt kraftigare 
exploatering än vad som ses i området idag. Göteborgs stad skall enligt PBL 
avväga mellan enskilda och allmänna intressen i samband med planläggning. 
Av deras svar på kulturnämndens yttrande går att avläsa att de anser att villan 
inte är skyddsvärd för att den inte ingår i en sammanhängande bebyggelse från 
en epok. Det går dock inte att hävda att något inte är skyddsvärt bara för att 
det inte ligger i ett direkt sammanhang, därför bör man se på frågan ur ett 
större perspektiv. Byggnader likt villan återfinns på fler platser inom 
närområdet och de bidrar i stort till hela Bös och Örgrytes karaktär och 
tillsammans utgör en viktig del i Göteborgs kulturmiljö som bland annat 
framgår av Göteborgs bevarande program. Områdets karaktär beskrivs i 
bevarandeprogrammet just ligga i de relativt enhetliga villaområden och 
enskilda särpräglade byggnader. Men Göteborgs stad väger uppenbarligen 
med hänsyn till deras bemötande av kulturnämndens inlaga endast 
ekonomiska intressen och inte kulturmiljöintressen då de skriver att om huset 
skulle skyddas kan det innebära kostnader för kommunen. Man kan inte bara 
strunta i värden som inte genererar ekonomi, det är ett av kommunens 
huvudmål att se till så att mångfald och kulturmiljö bevaras. 
 
• Naturvärdena på platsen. 
Flera bokar och almar behöver avverkas för att ge plats för byggnaderna. Trots 
att dessa är skyddsvärda och rödlistade förslås ändå byggnationen tillåtas. Av 
Park och naturs yttrande i samband med samrådet understryks att 
exploateringen kommer innebära ”en stor förlust av ekologiska värden” som 
inte går att ersättas på något sätt när hundraåriga träd avverkas. Det hänvisas 
av planhandläggaren endast till att det idag finns en befintlig byggrätt. 
Återigen bör en noggrannare avvägning av det allmänna intresset mot det 
enskilda intresset av exploatering göras. Istället för det så försöker man 
kompensera för sitt ofattbara ställningstagande gällande naturvärdena med 
ogiltiga planbestämmelser såsom ”n1” som dessutom är omöjliga att följa upp 
för byggnadsnämnden om det skulle vara så att de inte följs. Även detta visar 
på att den planerade byggnationen strider mot 2 kap. 3 § PBL. 
 
• Trafiksituationen  
Det finns ingen cykelväg. Det finns bara en trottoar, där den ibland är så smal 
att bara en person kan passera och vegetationen tvingar ned barnen på 
bilvägen där bilvägen kröks och sikten är skymd. Mötande trafik blockerar 
vägen så att minst en eller två bilar måste backa för att kunna komma fram. 
Skolorna på vardera ändan av Lilla Danska Vägen har upptagningsområde 
från hela Göteborg därför körs barnen hit av föräldrarna. Om flera bilister 
tillstöter inklusive fotgängare och cyklister blir detta en olägenhet och 
livsfarlig situation. Ljudnivån kommer att höjas till olägenhetsnivå eftersom 
Danska Vägens höghus är lagd i en vinkel och förstärker ljudnivåerna.  
 

Kommentar: 
Buller:  
Den planerade bebyggelsen bedöms inte alstra trafik i en grad som påverkar 
bullernivåerna i området nämnvärt. Att bullernivåerna för den planerade 
bebyggelsen överskrider 60 dB(A) i några lägen enligt bullerutredningen beror 
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främst på den befintliga trafiken i området, inte på den tillkommande som alstras 
från denna detaljplan. Bullerutredningen har utgått från att det år 2035 kommer 
köra 1500 fordon per dag på Lilla Danska Vägen i årsmedeldygnstrafik. För 
Danska Vägen har man i bullerutredningen räknat med en årsmedeldygnstrafik på 
6500 för sträckan mellan planområdet och Prästgårdsängen. Den ekvivalenta 
ljudnivån ökar cirka 3 dB(A) om trafikmängden dubbleras. Detta innebär att ett 
tillskott på 30-40 bilar med de fordonsrörelser de alstrar inte kan antas ge något 
betydande tillskott av buller för bebyggelsen i området.  
Cykelbana: 
Cykelbana som ingår i stadens övergripande cykelvägnät finns på cirka 125 
meters cykelavstånd från planområdet, längs Danska Vägen.  
Se även kommentarer till yttrande nummer 13 (Exploateringsgrad och 
bebyggelsemiljö, Trafik), yttrande nummer 16 (Naturvärden) och yttrande 
nummer 18 (Kulturmiljö).  
 
Planförslaget ändras inte.  
 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 
 

21. Boende på Lilla Danska Vägen 18 
Motsätter sig den planerade bebyggelsen och undertecknar yttrande nummer 20. 
Kommentar: 
Se kommentar till yttrande nummer 20.  
 

22. Boende på Lilla Danska Vägen 20 
Motsätter sig den planerade bebyggelsen och instämmer med yttrande nummer 
19. 
Kommentar: 
Se kommentar till yttrande nummer 19. 
 

23. Boende på Lilla Danska Vägen 20  
Motsätter sig den planerade bebyggelsen och instämmer med yttrande nummer 
19. 
Kommentar: 
Se kommentar till yttrande nummer 19. 
 

24. Boende på Lilla Danska Vägen 16  
Motsätter sig den planerade bebyggelsen och undertecknar yttrande nummer 18. 
Kommentar: 
Se kommentar till yttrande nummer 18. 
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Övriga 
 

25. Boende på Prästgårdsängen 14  
Åberopar sitt yttrande från samrådsskedet även avseende granskningsförslaget då 
de ändringar som gjorts i planen inte anses som tillräckliga, samt lägger till en 
synpunkt om solstudien som tagits fram inför granskning. Anser att detaljplanen 
inte heller ska antas i sin nuvarande utformning. 

• Vi anser att byggnaderna är för höga och inte "knyter an" till Skogshyddan 
eller skolan utan förfular området. Planförslaget innebär också att delar av 
förskolans gård kommer att skuggas mer än idag.  
 

• De föreslagna byggnaderna ska länkas samman med ett garage för 32 bilar 
med infart från Lilla Danska Vägen. I Planbeskrivningen konstateras också 
att planförslaget innebär en ökning av trafiken på Lilla Danska Vägen. 
Vidare framgår av den Trafikbullerutredning som gjorts att föreslagna hus 
A1 och B beräknas överskrida 60 dB(A) på fasaden mot Lilla Danska 
Vägen varför minst hälften av bostadsrummen måste vara vända på ett 
annat sätt. Det är tämligen självklart att planförslaget också påverkar 
bullernivån till det sämre för oss boende på Prästgårdsängen 2-16. 
Merparten av oss har vår boendeyta med stora fönster och balkong mot 
Lilla Danska Vägen. Någon möjlighet att förändra bostadsrummens 
placering finns inte för oss.  
 

• Under byggtiden kommer genomförandet av planen att innebära störningar 
för grannar konstateras i Planbeskrivningen. I den Bergtekniska 
utredningen anges att konsekvensen av ett genomförande av planen är 
utförande av bergschakt med upp till 10-15 meter höga bergschaktväggar. 
De största problemen med genomförandet är enligt utredningen kopplade 
till bergsprängning samt transporter till och från entreprenaden. Problemen 
omfattar framför allt buller, damm, vibrationer, kast, luftstötvågor samt 
avgaser. Störningarna ovan skulle innebära en oacceptabel förändring av 
livsmiljön för oss som bor på Prästgårdsängen. Eftersom planområdet 
dessutom ligger i direkt anslutning till en förskola och skola försämras 
livsmiljön även för dessa barn.  
 

• De flesta som bor på Prästgårdsängen 2-16 har merparten av sin boendeyta 
med fönster och balkong mot Lilla Danska Vägen. Detta är västerläge för 
oss med eftermiddags- och kvällssol. Eftersom planområdet ligger på en 
betydligt högre marknivå än vårt hus på innebär förslaget att redan 5-
våningars höjd på byggnaderna försämrar sol- och ljusförhållandena för 
oss. Vidare kommer insynen från grannar att bli påtaglig.  
 

• I planbeskrivningen redovisas en solstudie som bl.a. visar påverkan på 
Prästgårdsängens hus. Här har situationen endast studerats vid 
sommarsolståndet kvällstid (den 20 juni vid olika klockslag mellan 18.00 
och 22.00). Valt datum är, enligt planbeskrivningen, att betrakta som en 
extremsituation. Solstudien visar att en del av fasaden på Prästgårdsängen 
2-16 skuggas från cirka kl. 19.30, vilket innebär en minskning med 2,5 
soltimmar. Detta är en betydande försämring för de boende på 
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Prästgårdsängen när mer än 50% av solljuset försvinner årets ljusaste 
kväll. Hur ljusförhållanden i övrigt påverkas under de månader som 
balkongerna används mest har inte kommunen utrett. Det är dock 
självklart att solljuset minskar fler dagar under vår-, sommar- och tidig 
höstsäsong än bara den 20 juni.  

 
Kommentar:  
Insyn: 
Planförslagets genomförande innebär en viss negativ påverkan jämfört med 
befintlig situation vad gäller insyn. Stadsbyggnadskontoret bedömer dock att detta 
är en generell konsekvens vid förtätning och att den negativa påverkan i detta fall 
inte av sådant slag som medför betydande olägenhet. Avstånden mellan det 
planerade bebyggelsen och Prästgårdsängens hus är ca 45-50 meter. Mellan husen 
finns en allé som bidrar till att minska insyn mellan planerad och befintlig 
bebyggelse.  
 
Solljus: 
Solstudien (Radar arkitektur & planering, 2020-03-17 samt 2020-04-07) redovisar 
påverkan på Prästgårdsängens hus som ligger öster om den föreslagna 
bebyggelsen. Solstudien redovisar situationen under vårdagjämning och 
höstdagjämning, vilket ger en genomsnittlig bild av påverkan från den föreslagna 
bebyggelsen under året. Även situationen vid sommarsolståndet kvällstid 
redovisas, eftersom det är då de planerade husens skuggor når över till östra sidan 
av Danska Vägen på ett markant vis, medan skuggan från berget i väster snabbare 
tar över under vår- och höstdagjämning. Solstudien visar att den 20 juni skuggas 
en del av fasaden på Prästgårdsängen 2-16 från cirka kl. 19:30-22:00, vilket alltså 
innebär en minskning med 2,5 soltimmar. Det är inte hela fasaden som berörs, och 
omfattningen av skuggningen går från relativt liten till att öka ju senare det blir. 
De berörda delarna av fasaden skuggas redan i dagsläget i viss utsträckning av 
träden längs Lilla Danska Vägen och Danska Vägen vid denna tidpunkt. Det som 
menas när sommarsolståndet, den 20 juni, beskrivs som en extremsituation är att 
det är den ljusaste dagen på året, som har flest möjliga soltimmar. Solstudien 
redovisar dessa exempel för att ge en bild dels av den genomsnittliga situationen 
under året, dels hur påverkan ser ut under årets ljusaste dag. Detta motsäger inte 
att soltimmarna minskar under andra dagar på året än den 20 juni, men de tre 
exempeldatumen ger en god bild av vilken påverkan som kan förväntas generellt.  
Se även kommentarer till yttrande nummer 13 (Exploateringsgrad och 
bebyggelsemiljö), yttrande nummer 15 (Detaljplanens genomförande) och 
yttrande nummer 20 (Buller). 

Planförslaget ändras inte.  
 

26. Boende på Prästgårdsängen 14  
Motsätter sig detaljplaneförslaget och skickar in ett likadant yttrande som yttrande 
nummer 25.  
Kommentar: 
Se kommentar till yttrande nummer 25. 
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27. Boende på Prästgårdsängen 2   
Avstyrker förslaget i dess helhet och framför följande argument:   

 
• Aktuellt område är inte lämpat för ombyggnaden med hänsyn till 

beskaffenhet, läge och föreliggande behov. Behovet av grönområden 
beaktas inte tillräckligt.  

 
• Förslaget måste helhetsbedömas tillsammans med föreslagen utbyggnad 

av Prästgårdsängen. Beslut i nu aktuellt ärende måste därför anstå tills 
lagakraftägande dom beträffande Prästgårdsängen föreligger.   

 
• Befintlig kollektivtrafik, buss 60, har redan nu uppnått sin maxkapacitet.  

Utan garantier från Västtrafik om väsentligt utökad kapacitet i 
kollektivtrafiken kan tillbyggnaderna inte genomföras.  

 
• Förlust av träd och gräsmattor jämte utökad trafik pga. föreslagna 

tillkommande boende personer efter Danska Vägen kommer att leda till 
ökat buller och förfulad utsikt. Beräkningen har av allt att döma inte tagit 
hänsyn till den reella bullernivån, som redan nu överstiger acceptabel nivå 
pga. ofta förekommande buskörningar och hastighetsöverträdelser. En 
noggrann bullerutredning med beaktande av utbyggnaden av 
Prästgårdsängen och verkligt redan existerande buller måste genomföras 
innan beslut fattas. Ventilationssystemen i de befintliga byggnaderna på 
Prästgårdsängen har konstruerats för luftinsläpp genom öppna 
ventilationsfönster, varför även buller med relativt låg volym från gatan 
blir mycket störande för alla hyresgäster där. Likaså kommer 
avgasutsläppen att öka kraftigt. 

 
Kommentar: 
Grönområden: 
Befintliga grönytor inom planområdet utgörs av trädgårdar inom privatägd 
planlagd kvartersmark, avsedd att användas för bostäder, och är alltså inte något 
allmänt tillgängligt grönområde. Planförslaget är i linje med översiktsplanens 
strategi att stadsplanering i Göteborgs stad i första hand ska ske med inriktning 
mot komplettering av den byggda staden i kombination med byggande i 
strategiska knutpunkter. Den aktuella detaljplanen innebär en förtätning och 
utveckling av staden där befintliga resurser och redan gjorda investeringar kan 
nyttjas effektivt. En förtätning på redan ianspråktagen mark, som redan är 
planerad som kvartersmark och delvis bebyggd, innebär dessutom en hushållning 
med mark och vattenresurser.  
 
Relation till Prästgårdsängens detaljplan: 
Den aktuella detaljplanen innebär att ett 40-tal lägenheter tillkommer i en relativt 
central del av Göteborg. Planen är inte beroende av huruvida detaljplanen för 
Prästgårdsängen får laga kraft för att kunna genomföras.  
 
Buller: 
I den bullerutredning som tagits fram inom ramen för det aktuella planarbetet 
redovisas bullersituationen utifrån trafiksiffror för prognosår 2035-2040. I dessa 
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siffror ingår förväntad trafik från den bebyggelse som ingår i detaljplanen för 
Prästgårdsängen.  
 
Luftmiljö:  
Planens påverkan på luftkvalitén i området förväntas bli marginell och inte bidra 
till överskridandet av någon miljökvalitetsnorm. I det stora perspektivet kan 
bostäder i centralt läge i Göteborg istället för en mer perifer placering innebära 
mindre biltrafik och därmed bidra till bättre luft i Göteborg. 
 
Se även kommentar till yttrande nummer 13 (Exploateringsgrad och 
bebyggelsemiljö), yttrande nummer 19 (Kollektivtrafik) och yttrande nummer 20 
(Buller). 
 
Yttrandet översänds till berörda för beaktande vid projektering och byggande.  

Planförslaget ändras inte.  
 

28. Boende på Prästgårdsängen 14  
Anser att träden på gräsmattan mellan Lilla Danska Vägen och Danska Vägen 
måste skyddas och inte får komma till skada eller flyttas, på grund av de 
ekosystemtjänster som träden bidrar med. Anser att om byggnationen av 
flerfamiljshusen på Lilla Danska Vägen på något sätt kommer skada eller bidrar 
till att träden mellan Lilla Danska Vägen och Danska Vägen behöver flyttas, är 
projektet inte försvarbart ur miljöperspektiv och bör inte genomföras. 

Kommentar: 
Träden på gräsmattan mellan Lilla Danska Vägen och Danska Vägen står på 
kommunal mark som förvaltas av park- och naturförvaltningen. Då träden utgör 
en allé, vilka omfattas av det generella biotopskyddet, samt innehåller ett par 
skyddsvärda träd, ska exploatören ta särskild hänsyn till allén så att den inte 
skadas under byggtiden. Vid detaljplanens genomförande ska sakkunnig personal 
från park- och naturförvaltningen kontaktas för besiktning av stadens träd och 
övervakning av schakt i närhet av dessa träd. Detta beskrivs i planbeskrivningen 
samt regleras i avtal mellan kommunen och exploatören. I det fall att ett 
biotopskyddat träd riskerar att påverkas av en åtgärd i dess närområde krävs 
dispens från länsstyrelsen.  

Planförslaget ändras inte.  
 

29. Boende på Prästgårdsängen 21  
Anser att granskningsförslaget ser ut att ta hänsyn till omgivningen och därför kan 
fungera som ett komplement till kringliggande bebyggelse. Framför att om 
taknockens maxhöjd kan understiga höjden på träden på Prästgårdsängens sida av 
Danska Vägen så finns det både möjlighet att skydda båda sidor för insyn och från 
allt väggdamm som blir stora smutspartiklar på all fasad som vägen. Framför även 
att det vore bra om fönstren mot skolorna bredvid är ljudisolerade då barnen håller 
en hög och jämn ljudnivå under hela skoldagen och det även förekommer skrik 
kvällstid från större barn.   
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Kommentar: 
Yttrandet översänds till berörda för beaktande vid projektering och byggande.  
Planförslaget ändras inte. 
 

30. Boende på Barrskogsgatan 12  
Framför följande synpunkter:  
 

• Att bebygga tomterna är bra men på grund av omgivningarna ska inte hela 
önskan om förtätning tillgodoses. Yttrande föreslår att bostadsbebyggelsen 
begränsas i relation till det aktuella förslaget, till t.ex. ca 4 lägenheter per 
fastighet.  
 

• Anpassning av miljön till den gamla allén med den gråa träbyggnaden, 
idag förskola, samt övrig villabebyggelse från 1930-60-talet behöver 
förstärkas samt ges en tydlighet mot den mer stadsmässiga bilden som tar 
vid norr om Kärralundsrondellen.  
 

• De höga bergschakten, som nu blir ännu högre på grund av det norra 
husets utvidgning mot väster, riskerar att ge stor påverkan på intilliggande 
fastigheter, samt skapar skadlig omgivningspåverkan under byggskedet. 
 

• Inom området finns sedan länge ett känt underjordiskt vattendrag, som 
idag har sitt artetiska utlopp granne med berörda tomter. Denna påverkas 
menligt av den kraftiga sprängning som krävs för att genomföra föreslaget 
garage. 
 

• Befintlig fridlyst fladdermuskoloni inom tomterna behöver skyddas och 
garanteras, så att deras miljömässiga förutsättningar inte begränsas eller 
förstörs. Uppsättande av fladdermus holkar är ett bra förslag. Men kvarstår 
det några träd att placera dessa på inom tomten efter västra fastighetens 
flyttning västerut? 
 

• Föreslagen parkeringslösning med parkeringsdäck under bebyggelse 
förutsätter en omfattande plansprängning djupt in i berget, med ca 10-15 
(20?) m höga bergsschaktväggar, en dyr och miljömässigt belastande 
åtgärd. Detta bör minimeras och anpassas till platsens förutsättningar. 
 

• Angöring till området via passage av förskola och skola i bägge ändar av 
Lilla Danska Vägen innebär ökade risker för barnen. Lilla Danska Vägen 
har begränsade trottoarmöjligheter (periodvis ca 80 cm bred trottoar) samt 
dold sikt i kurvor. Utan att ändra och nu bygga om Lilla Danska Vägen, så 
att en säker gång miljö kan erbjudas barnens väg från skola till 
bussen/bostad bör föreslagen bebyggelse begränsas kraftigt rent av 
senareläggas. 
 

• En BKA, Barnkonsekvensanalys behöver genomföras för att säkerställa 
barnens miljö, rörelsemönster och skydd. Att genomföra transporter 
till/från arbetsplatsen med sitt stora sprängbehov under skoltid kommer att 
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menligt påverka barnens skydd på sin väg till från skolan.  
 

• I utsänt material finns fortfarande olikheter mellan text och bild samt 
påståenden som inte är kompatibla. Bl a nämns både 45lgh samt ca 40lgh. 
Därför behöver samråd göras om och då även kompletteras och redovisas 
att hänsyn tagits till minskad bergssprängning, barnkonsekvensanalysen, 
den osäkra gångmiljön längs Lilla Danska Vägen/ombyggnad av gångbana 
samt hur det underjordiska vattendraget bevaras. 
 

• Begär att västra huset bibehåller sin omfattning på tomten som i 
samrådshandlingen 2019 samt att norra huset sänks med de angivna 2 
våningarna som anges i granskningshandlingen 2020. Innebärande en 
sänkning av den totala exploateringsgraden. 

 
Kommentar: 
Fladdermöss: 
I park- och naturförvaltningens kartor över områden med fladdermöss i Göteborg 
finns endast större, sammanhängande naturområden utpekade som 
födosökområden för fladdermöss. Det aktuella planområdet är inte del av ett 
sådant område. Planområdet är litet och består av mark som redan idag är 
planlagd för bostadsändamål. De vanligaste fladdermusarterna är relativt vanligt 
förekommande i stadsmiljön, och fladdermöss kan därför ha boplatser i träd inom 
planområdet. I ett område med ett så pass centralt läge som det aktuella 
planområdet är det mindre troligt att det rör sig om någon av de mer sällsynta 
fladdermusarterna. Att avverka träd och uppföra byggnader i planområdet bedöms 
inte få någon avgörande betydelse för fladdermuspopulationen i Göteborg i stort, 
då det rör sig om ett litet område med relativt få träd. Dock skulle det kunna 
innebära en viss påverkan på en lokal population. För att mildra effekterna av 
byggnationen för fladdermöss som kan ha sin boplats här rekommenderas 
exploatören att undvika att fälla träden under vissa perioder på året, lämna kvar 
död ved i de delar av planområdet som inte ska bebyggas, samt sätta upp 
fladdermusholkar i de träd som kan bevaras i västra delen av planområdet.  
 
Barnkonsekvensanalys: 
Inventering och konsekvensbeskrivning kring sociala aspekter inklusive 
barnperspektivet har gjorts genom platsbesök och genomgång av det material som 
tagits fram i nyligen genomförda planarbeten vid Danska Vägen och 
Prästgårdsängen. Detta bedöms som tillräckligt då planen omfattar ett relativt litet 
planområde, inte innebär någon avvikande markanvändning jämfört med 
dagsläget, och i princip endast ianspråktar privatägd kvartersmark som inte 
uppfattas som allmänt tillgänglig idag. Ingen separat barnkonsekvensanalys i form 
av till exempel en rapport bedöms behövas. Trafiksituationen samt Lilla Danska 
Vägens utformning framför Katolska Skolan avses studeras i pågående detaljplan 
för bostäder och verksamheter vid Lilla Danska Vägen och Skogshyddegatan.  
 
Planprocessen: 
Samråds- och granskningshandlingarna bedöms inte innehålla några betydande 
oklarheter som innebär att samrådet ska göras om. Detaljplanen reglerar inte hur 
många lägenheter som husen kan innehålla. På vissa ställen i planbeskrivningen 
och utredningar nämns 45 lägenheter, eftersom man utgick från det när till 
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exempel mobilitets- och parkeringsutredningen togs fram innan samrådet. 
Därefter har byggrätterna ändrats inför granskning, med följden att det troligaste 
är att antal lägenheter inom planområdet blir cirka 40, beroende på fördelning av 
lägenhetsstorlekar. 
Se även kommentarer till yttrande nummer 13 (Exploateringsgrad och 
bebyggelsemiljö, Trafik) och yttrande nummer 15 (Detaljplanens genomförande).  

Yttrandet översänds till berörda för beaktande vid projektering och byggande.  

Planförslaget ändras inte. 
  

31. Boende på Prästgårdsängen 16 
Ett av husen skulle hamna utanför vårt vardagsrumsfönster. Detta skulle minska 
ljusinsläppet och även medföra insyn till oss. Sex våningar högt känns orimligt 
högt och det skulle skugga stora delar av huset på Prästgårdsängen.  
I nuläget står det många gamla fina träd på denna plats. Danska vägen är redan 
hårt trafikerad med mycket avgaser som följd. Det är viktigt att så många träd som 
möjligt bevaras för luftens kvalitet, trivsel och biologisk mångfald. Att bygga tre 
hus på denna yta skulle innebära att många av dessa träd måste huggas ned.  
 
Kommentar: 
Se kommentarer till yttrande nummer 16 (Naturvärden), yttrande nummer 25 
(Solljus och insyn) och yttrande nummer 28.  
Planförslaget ändras inte.  
 

32. Boende på Prästgårdsängen 6  
Vi är positiva till att det byggs inom detaljplaneområdet. Vi stället oss dock 
negativa till planerad exploateringsgrad. Området närmast Lilla Danska Vägen 
utgör en tydlig lucktomt som med rätt förutsättningar kan bebyggas. Bebyggelsen 
bör då ske i samma stil som övrig bebyggelse längs vägen, dvs enbostadshus, för 
att inte förstöra stadsbilden samt minimera påverkan på grönstråket. 
Prästgårdsängen som ligger på motsatt sida består av höga flerbostadshus, fler 
planeras. Bebyggs även Lilla Danska Vägen med flerbostadshus kommer dessa 
påverka boende på Prästgårdsängen negativt med anledning av färre soltimmar, 
insyn och ökat buller. Ni anger inte hur omvårdnadsbehovet kommer tas omhand? 
Det är ont om förskoleplatser i området. Området har idag en karaktär av orörd 
natur och grönstråk. Planförslaget medför ett direkt ingrepp på områdets 
grönområden. Förtätning med denna exploateringsgrad bör ske vid redan befintlig 
bebyggelse och inte i kvarvarande grönområden. 
 
Kommentar: 
Se kommentarer till yttrande nummer 2, yttrande nummer 13 (Exploateringsgrad 
och bebyggelsemiljö), yttrande nummer 16 (Naturvärden), yttrande nummer 20 
(Buller) och yttrande nummer 25 (Solljus, Insyn). 
Planförslaget ändras inte.  
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33. Boende på Prästgårdsängen 5  
Ställer sig positiv till den föreslagna detaljplanen.  

Kommentar: 
Noteras.  

34. Boende på Prästgårdsängen 14  
Anser att träden på gräsmattan mellan Lilla Danska Vägen och Danska Vägen 
måste skyddas och inte får komma till skada eller flyttas, på grund av de 
ekosystemtjänster som träden bidrar med. Anser att om byggnationen av 
flerfamiljshusen på Lilla Danska Vägen på något sätt kommer skada eller bidrar 
till att träden mellan Lilla Danska Vägen och Danska Vägen behöver flyttas, är 
projektet inte försvarbart ur miljöperspektiv och bör inte genomföras. 

Kommentar: 
Se kommentar till yttrande nummer 28.  

Planförslaget ändras inte.  
 

35. Boende på Prästgårdsängen 19  
Tycker att det blir trångt och för nära grannhuset, samt framför att stadens 
politiker är för fokuserade på förtätning. Undrar även vad som hänt med 
detaljplanen för Prästgårdsängen.  
 
Kommentar: 
Detaljplanen för Prästgårdsängen: 
I skrivande stund är detaljplanen för bostäder och verksamheter vid 
Prästgårdsängen, med diarienummer 0435/10, upphävd av Mark- och 
miljödomstolen. Göteborg kommun har överklagat Mark- och miljödomstolens 
beslut och har beviljats prövningstillstånd av Mark- och miljööverdomstolen. För 
uppdateringar kring denna detaljplan hänvisas till stadens websida för plan- och 
byggprojekt.  
Se även kommentar till yttrande nummer 13 (Exploateringsgrad och 
bebyggelsemiljö).  

Planförslaget ändras inte. 
 

Revideringar   
Plankartan har reviderats. Revideringen innebär att byggrätten för det norra av de 
tre föreslagna husen har minskats med en meter mot väster. Det görs också smärre 
rättelser och tillägg i planbeskrivningen. 
 Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen 
inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny 
granskning. 
 
Åsa Lindborg    Ulrika Lindahl 
Planchef    Planarkitekt 
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Bilaga 1: Lista över samrådskrets, granskning 
 
Kommunala nämnder och bolag 
m.fl. 
Fastighetsnämnden/kontoret 
Grundskolenämnden/förvaltningen 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Kretslopp och Vatten 
Kulturnämnden/förvaltningen 
Lokalsekretariatet 
Miljö- och 
klimatnämnden/Miljöförvaltningen 
Namnberedningen och GDA adresser 
Park- och 
naturnämnden/förvaltningen 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Stadsdelsnämnden/förvaltning i 
Örgryte-Härlanda 
Trafiknämnden/kontoret 

Statliga och regionala myndigheter 
m.fl. 
Lantmäterimyndigheten 
Länsstyrelsen  
Skanova Nätplanering D3N 
SGI 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Bostadsrättsinnehavare, 
hyresgäster, boende 
De som tidigare yttrat sig i ärendet, 
samt 
Hyresgästfören. Region V Sverige 

Övriga 
De som tidigare yttrat sig i ärendet  



Bilaga 2: Länsstyrelsens granskningsyttrande 
 



Granskningsyttrande
2020-09-25

Diarienummer
402-42224-2020

Sida
1(1)

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
 

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Nirmala Blom-Adapa

Arkitekt
010 224 4789

nirmala.blom-adapa@
lansstyrelsen.se

Göteborg Stad
Stadsbyggnadskontoret
sbk@sbk.goteborg.se
Ert diarienummer 0643/14

Yttrande över Granskning av förslag till Detaljplan för bostäder vid Lilla 
Danska Vägen samt ändring av detaljplan för delar av stadsdelarna Bö 
och Lunden i Göteborg, i Göteborgs kommun, Västra Götalands län
Handlingar upprättade med standardförfarande och daterade i september 2020för granskning 
enligt 5 kap. 15 § 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 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 anser att synpunkter som lämnades vid detaljplanenssamrådsskedet 
har hanterats i aktuella gransknings handlingar. 

Detta ärende har arkitekt/ planhandläggare Nirmala Blom-Adapa handlagt, 
föredragit och beslutat. I den slutliga handläggningen har även sakkunnig inom 
Tvärgrupp Göteborg, medverkat.

Nirmala Blom-Adapa

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R26
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