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Granskningsutlåtande 

Datum: 2015-04-27 

Diarienummer: 0359/11 

Aktbeteckning: 2 - 5244 

 

Sirpa Antti-Hilli 

Telefon: 031-368 16 09  

E-post: sirpa.antti-hilli@sbk.goteborg.se 

 

 

Detaljplan för Bostäder vid Långhagsgatan 
inom stadsdelen Backa i Göteborg 

 

Granskningsutlåtande  

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 29 april 2014 att skicka ut detaljplaneförslaget för 

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

bilaga 1, under tiden 21 maj – 17 juni 2014. 

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret under granskningstiden. För-

slaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt/. 

Sammanfattning 
Totalt har 13 yttranden kommit in under granskningen. Flertalet kommunala nämnder 

har inget att erinra eller har synpunkter som beaktas. Park- och naturnämnden har syn-

punkter gällande hantering av lösa block och dagvattenhanteringen då ett dike föreslås 

leda dagvatten från berget över kommunens mark. Två fastighetsägare och en boende 

intill planområdet har inkommit med synpunkter, vilket i huvudsak berör föreslagen 

placering och byggnationen i sig.  

Endast ändringar av redaktionell karaktär görs i planförslaget. Lösa block har påträffats 

utanför planområdet men inom dess påverkansområde i planområdet får byggnation inte 

ske. Om inga markarbeten planeras utföras inom denna del bedöms inga ytterligare åt-

gärder vara nödvändiga. I dagvattenutredningen visas olika möjligheter att lösa dagvat-

tenhanteringen. Om vattnet ska ledas via dike på allmän plats kan avtal tecknas beträf-

fande drift. Kvarstående erinringar finns från fastighetsägare och boende nära och an-

gränsande planområdet. 

Alla inkomna yttranden har vidarebefordrats till fastighetsägaren och exploatören. 
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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 

Fastighetsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för bostäder vid Långhagsgatan. 

Kommentar: 

Noteras. 

2. Göteborg Energi, Fjärrvärme 

Har inga synpunkter på byggnadens placering i förhållande till befintlig fjärrvärmeled-

ning. Avstånd mellan ledning och byggnad ser ut att vara tillfredsställande. Innan bygg-

nation påbörjas ska utsättning av ledning ske. Entreprenören ska undvika så att bygg-

kranar eller andra maskiner ej placeras på befintlig ledning (punktlast från stödben). 

Kommentar:  

Synpunkterna vidarebefordras till fastighetsägaren och exploatören. 

3. Göteborg Energi, GothNet 

Är intresserade av att bli informerade angående eventuella schakter, el- och fjärrvärme-

anslutning mm och kan då lägga rör och leverera bredband och IT-tjänster om intresse 

finns.  

Observera GothNets befintliga optokablar och rör inom planområdet. Dessa följer fjärr-

värmen, och ligger således i u-området. I övrigt inget att erinra. 

Kommentar:  

Noteras. 

4. Kretslopp och vattennämnden 

Anser att texten på plankartan ”Lägsta höjd på färdigt golv är 0,3 meter över marknivå i 

förbindelsepunkt för anslutning med självfall till allmän vatten- och avloppsledning” 

ska ändras till ”Lägsta höjd på färdigt golv är 0,3 meter över marknivå i förbindelse-

punkt för avloppsanslutning med självfall.” 

Kommentar: 

Beaktas. Upplysningen i plankartan justeras. 

5. Lokalnämnden 

Har inget att erinra. 

Kommentar: 

Noteras. 

6. Miljö och klimatnämnden 

Miljö och klimatnämnden tillstyrker planen under förutsättning att deras synpunkter 

nedan beaktas.  
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Naturmiljö 
Det utökade planområdet innebär att ett större antal av de inmätta idegranarna samt mil-

jö för mindre hackspett hamnar inom planområdet. Många av idegranarna som berörs är 

mycket unga plantor. Eftersom det i kvarvarande del av naturområdet finns idegranar 

som inte kommer att påverkas av planförslaget kvarstår nämndens bedömning att till-

räcklig hänsyn har tagits. För den mindre hackspettens del bedömer nämnden att pla-

nens genomförande inte kommer att påverka artens fortlevnad i området, med tanke på 

att det är en mycket liten yta som försvinner.  

Dagvatten 
Nämndens synpunkt i samrådsskedet var att dagvatten bör tas omhand lokalt, om den 

kommande dagvattenutredningen visar att det är möjligt. Synpunkterna har beaktats. 

Kommentar: 

Noteras och beaktas. 

7. Park- och naturnämnden 

I området finns det ett flertal idegranar. Idegranen är fridlyst. I planen har största möjli-

ga hänsyn tagits till idegranarnas placering och enligt planhandlingen kommer det att 

sökas dispens för de idegranar som blir påverkade av exploateringen. De idegranar som 

sparas ska skyddas vid byggnation. 

Dagens naturområde är, som det beskrivs i planhandlingen, ”en del av närområdets 

identitet och fyller olika funktioner för de boende”. Området är också en del av den 

övergripande grönstrukturen i Backa och genom området går det en stig, som fungerar 

som en genväg. Park- och naturnämnden ställer sig därför positiv till att denna stig er-

sätts på den resterande naturmarken utanför planområdet så som det föreslås i planbe-

skrivningen. 

Bebyggelsen i planförslaget är placerad norr om en trädbevuxen sluttning. En zon på 

10-15 meter mellan exploatering och skog bör vara kvartersmark för att undvika skugg-

konflikter. 

Park- och naturnämnden säger nej till planförslagets nuvarande lösning för hantering av 

dagvatten och efterlyser fler alternativ som i första hand visar på hur man kan ta om 

hand dagvattnet på kvartersmark. Nuvarande dagvattenutredning visar även att vatten 

från kvartersmark ska ledas till dike som sedan ansluter till dike över park- och natur-

förvaltningens mark. Park- och naturnämnden motsätter sig denna dagvattenlösning och 

efterlyser fler alternativ. Driftfunktionen för öppna diken och dammar som ingår i dag-

vattensystem tar de inte ansvar för. I övrigt ser nämnden positivt på kreativa och estetis-

ka lösningar gällande dagvattenhantering.  

Park- och naturnämnden anser att det är viktigt att bevaka konsekvenserna av eventuella 

blocknedfall på och i närheten av planområdet samt att säkra där det finns risk för 

blocknedfall. I nuläget vet vi inte med säkerhet vilka arbeten som kommer att utföras i 

den utpekade riskzonen. Beroende på hur kvartersmarken utformas finns det också en 

möjlighet att de boende kommer att vistas i riskområdet. 

I övrigt instämmer park- och naturförvaltningen med planförslaget. 

Tidigare synpunkter från park- och naturnämnden 

Nämnden har inte fått gehör för synpunkten om att vatten från intilliggande naturområ-

de ska tas om hand inom kvartersmark. Nämnden har delvis fått gehör för sina synpunk-

ter angående kompensationsåtgärder. Inom ramen för planprojektet kommer en skylt att 

sättas upp vid den entré till Skårsberget som ligger närmast planområdet. Området kring 

entrén kommer att röjas för att skapa en tydligare entré och en mer välkomnande miljö.  

Övriga synpunkter har nämnden fått gehör för. 
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Kommentar: 

Mellan byggrätten och allmän plats finns en zon om 14 meter inom kvartersmarken, 

vilken inte får bebyggas. Önskemålet enligt nämndens yttrande uppfylls således. 

I detaljplanen styrs inte hur dagvattnet ska tas omhand, utan diket över allmän plats är 

ett av alternativen som dagvattenutredningen redovisar. Ytterligare alternativ finns och 

kan studeras vidare i samband med projektering och bygglovansökan. Om vattnet ska 

ledas via dike på allmän plats kan avtal tecknas beträffande drift. 

Lösa block har påträffats utanför planområdet. I samrådsförslaget av detaljplanen låg 

dess påverkansområde utanför planområdet, men efter en utökning av planområdet inför 

granskningen av detaljplanen så finns ett ca 40 kvm stort område i planområdets sydöst-

ra hörn inom påverkansområdet för potentiellt instabila block. Detta område får inte 

bebyggas. Om inga markarbeten planeras utföras inom denna del bedöms inga ytterliga-

re åtgärder vara nödvändiga. Därmed bedöms det inte krävas några åtgärder för att säkra 

bergsstabiliteten innan detaljplanens antagande. 

8. Räddningstjänsten Storgöteborg 

Har inget att erinra. 

Kommentar: 

Noteras. 

9. Stadsdelsnämnden i Norra Hisingen 

Stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för bostäder vid Långhagsgatan.  

Behovet av bostad med särskild service är stort. Detaljplanen ger möjligheter att bygga 

ut en sådan bostad för sex hyresgäster i form av enplansbyggnad. Nämnden ställer sig 

positiv till förslaget. 

Kommentar: 

Noteras. 

10. Trafiknämnden 

Har inget att erinra. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

11. Länsstyrelsen 

Bedömning enligt 11 kap 10 § PBL 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 

Länsstyrelsen om den antas. 

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att 

skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt 

miljöbalken inte följs, att strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gäl-

lande bestämmelser eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa 

eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.  
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Synpunkter på förslagshandlingen 
De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har i allt väsentligt beaktats. 

Länsstyrelsens yttrande har bilagts, se bilaga 2. 

Kommentar: 

Noteras och beaktas. 

 

Sakägare 

Personnamn har inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att 

samrådsredogörelsen publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn 

som är kopplade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

12. Fastighetsägare, Backa 61:1, Skogsängsvägen 2 

Fastighetsägaren meddelar att denne anser att placeringen av byggnaden i området är 

olämplig och därför motsätter sig planändringen.  

Vid byggandet av Sankt Jörgens äng fastslogs att området skulle klassas som naturom-

råde. Därför när fastighetsägarens kollega på Gatubolaget granskade ledningsläget för 

fjärrvärmeledningen så var det inga problem att dra ledningen över området, då här inte 

skulle bli någon bebyggelse.  

Lämpligare placering utmed Långhagsgatan nordväst om fjärrvärmeledningen som är 

både ljusare och med uteplatserna i söderläge. Även på Sankt Jörgens äng framför 

Långhagsgatan 11-17 finns möjlighet, med förlängning av Lövdungen och anslutning av 

el, vatten och avlopp.  

Kommentar: 

Planområdet berör två gällande detaljplaner vars genomförandetid har gått ut. Båda pla-

nerna anger allmän plats, parkmark. Sedan de gällande planerna togs fram har behovet 

av fler bostäder och boende med särskild service ökat och staden har sökt efter lämpliga 

platser att etablera denna typ av boende. Stadsledningskontoret och lokalsekretariatet 

som planerar för denna verksamhet har bedömt det som lämpligt att integrera verksam-

heten i befintliga strukturer. Hänsyn har tagits i planarbetet genom att spara en del av 

grönområdet samt genomföra upprustningsåtgärder, vilka beskrivs i planhandlingarna. 

Planering för liknande byggnationer sker i de flesta stadsdelar runtom i Göteborg. 

Den plats utmed Långhagsgatan, nordväst om fjärrvärmeledningen, som föreslås i ytt-

randet skulle behöva anslutas från Långhagsgatan. I och med de stora nivåskillnaderna 

så är en angöring som uppfyller ställda krav på tillgänglighet samt inkoppling av vatten- 

och avloppsledningar inte möjligt att lösa. Platsen längs Långhagsgatan, med anslutning 

genom förlängning av Lövdungen, är mer begränsad ytmässigt och inte lämplig för 

verksamheten då de boende har behov av viss avskildhet och detta inte kan åstadkom-

mas där. 

13. Fastighetsägare, Backa 61:2, Nyhemsgatan 28 

Fastighetsägaren meddelar att när fjärrvärmeledningen drogs fram genom området var 

planen att området inte skulle bebyggas utan bevaras som park- och naturområde, vilket 

nu tydligen är anledningen till det dåliga planförslaget. 

Fastighetsägaren motsätter sig planförslaget, men kan acceptera att byggnaden placeras 

utefter Långhagsgatan väster om fjärrvärmeledningen. Detta anser fastighetsägaren vara 
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det bästa läget för bostäder i området, med uteplatser i sydläge och mycket större ljusin-

släpp samtidigt som övriga området bevaras som park- naturområde. 

Fastighetsägaren tackar för att denne fick framföra sina åsikter och hoppas att de hör-

sammas.  

Kommentar: 

Se kommentar till yttrande från Fastighetsägare, Backa 61:1, ovan. 

 

Boende 

14. Boende på Långhagsgatan 7 

Ni vill vi ska komma in med förslag eller överklaga, det ni har beslutat. Ingen lyssnar 

ändå, för då skulle ni aldrig lägga en byggnad på den enda gröna plätt som finns.  

Är ni rädda för gräs, träd och blommor. Alla måste ju få njuta av naturen. Vi som har 

bott här i över 50 år har ju fått njuta av det gröna. 

När våra barn växte upp fanns det ingen lekplats eller daghem. Här fanns en stor äng, 

där dom kunde ha ordnat lite för barnen. För oss som har byggt våra hus själva var det 

ingen som [ord som saknas?] på våra barn. Nu har det kommit en ny generation som 

behöver en lekplats till sina barn. Det borde ni tänka på. Eftersom tomterna på Lång-

hagsgatan är bergtomter är det svårt för små barn att leka. Vi var tre som köpte var sin 

tomt, som stod som obyggbara. Är man 22 år kan man ju allt. 

Jag förstår att det finns allt, som ni behöver (byggnaden) men det finns större tomter o 

allt ni behöver på andra ställen. Bygga större för ni säger att det behövs fler bostäder.  

Ni sitter tre kvinnor på kontoret. Vill inte ni ha grönska runt ert boende. Att gnälla på 

miljön och bosätta sig i Haga mitt i stan med små barn. Daghem mitt i stan. Vart är vi 

på väg?  

Har ni sett hur smal Långhagsgatan är. Här kör bilar från närliggande område för att vi 

inte har bulor. Titta inte bara på kartan. Hur det ska gå med alla hemmahörandes bilar, 

dom bör ju få plats först, eller hur? För att inte tala om huset ni bygger för. Tänk nu 

efter före. 

Kommentar: 

Området har idag god tillgång på grönområden, där aktuellt planområde utgör ett av 

många skogspartier i närområdet. Mindre än halva ytan tas i anspråk som kvartersmark 

när planen genomförs, vilket lämnar mer än halva ytan kvar som allmänt tillgängligt 

parkområde. För att kompensera för den del av området som tas i anspråk som privat 

mark så genomförs ett antal upprustningsåtgärder. Stigen som korsar över planområdet 

ersätts och får en ny sträckning utanför planområdet så man även fortsatt ska kunna ta 

en genväg över området från Långhagsgatan till gång- och cykelvägen. Andra åtgärder 

som blir aktuella är att förbättra och tillgängliggöra Skårsbergets rekreationsområde. 

Inom ramen för planprojektet kommer en skylt att sättas upp vid entrén till Skårsberget. 

Området kring entréområdet kommer även att röjas för att skapa en bättre och mer väl-

komnande miljö. 

En kommunal lekplats finns att tillgå söder om Långhagsgatan, 140 meter väster om 

planområdet, med gungor, gungdjur och sandlåda.  

Stadsledningskontoret och lokalsekretariatet som planerar och söker lämpliga lokalise-

ringar för denna verksamhet, i samarbete med stadsbyggnadskontoret, har bedömt det 

som lämpligt att integrera verksamheten i befintliga strukturer. Planering för liknande 
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byggnationer sker i de flesta stadsdelar runtom i Göteborg. Det finns ett stort behov av 

boende med särskild service i kommunen.  

Långhagsgatan har normal bredd för att vara en villagata. Det är möjligt att stå parkerad 

längs gatan samtidigt som det finns plats kvar för en lastbil att köra förbi. Det är tillåtet 

att parkera längs Långhagsgatan och även längs flera av granngatorna. Några så kallade 

Boendekort finns inte för området. Man har inte heller någon rättighet att ensamt parke-

ra på den allmänna gatan precis utanför sitt eget hus. Även andra boende i området kan 

nyttja dessa platser tillfälligt. Parkering för fastighetens behov ska lösas på egen fastig-

het. Eventuell tillfällig besöksparkering eller liknande får ske där det finns plats – på 

Långhagsgatan eller på gator längre bort. Parkering för den planerade verksamhetens 

behov ska lösas inom kvartersmark. Utifrån verksamhetens behov bedöms 3 – 4 parker-

ingsplatser behövas, varav minst en plats ska utformas som handikapplats.  

Trafikflödet i området bedöms inte påverkas nämnvärt i och med de nya bostäderna, då 

de boende inte kommer att ha tillgång till egen bil. De fordonsrörelser som blir aktuella 

gäller eventuellt bilinnehav av de som arbetar på boendet samt transporter till och från 

fastigheten. Nämnas kan även att det numera finns en vägbula på gatan. 

Revideringar 
Planförslaget har reviderats, enligt nedan. Utöver detta har redaktionella ändringar 

gjorts. Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen 

inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny granskning. 

 Upplysningen i plankartan justeras enligt önskemål från kretslopp och vatten-

nämnden. ”Lägsta höjd på färdigt golv är 0,3 meter över marknivå i förbindelse-

punkt för avloppsanslutning med självfall.” 

Dispens för borttagande av idegran har getts av länsstyrelsen 2015-01-22.  

 

 

 

Gunnel Jonsson   Sirpa Antti-Hilli 

Planchef    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 

Idrotts- och föreningsnämnden 

Kretslopp och vattennämnden 

Kulturnämnden 

Lokalnämnden 

Miljö- och klimatnämnden 

Park- och naturnämnden 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Stadsdelsnämnden i Norra Hisingen 

Stadsledningskontoret 

Trafiknämnden 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten i Göteborg 

Länsstyrelsen 

Skanova Nätplanering 

Vattenfall Eldistribution AB 

Sakägare 

Hämtas från fastighetsförteckningen 

Övriga 

Fortum 

Handikappfören. Samarbetsorgan 

Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Swedegas 
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