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Detta är det slutliga planförslaget. Du som vill 
lämna synpunkter på detaljplanen skall göra 
detta skriftligen senast i detta skede, annars 
kan du förlora rätten att överklaga beslut att 
anta detaljplanen. 

Skriv till Byggnadsnämnden, Box 2554,  
403 17 Gbg,  E-post: sbk@sbk.goteborg.se  
eller på goteborg.se/planochbyggprojekt

Ange diarienummer 0155/21
Senast 27 oktober 2021

Har du synpunkter?

Vad är en granskning?

Ändring av detaljplan för

Skola i Svartedalen
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2010:900 Uppdrag 

Möjlighet  
att lämna 

synpunkter 
Ev. Program 

   Möjlighet 
att lämna 

synpunkter 
Samråd 

Möjlighet  
att lämna 

synpunkter 
 Granskning 

Ev. 
överklagande 

Antagande 
Laga 
kraft 

Byggstart 

Här är vi nu

 Allt om detaljplanen finns        
   tillgängligt på vår webbplats:
 www.goteborg.se/planochbyggprojekt

 Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
 Linda Bergström  031-368 17 91
 Emily Eidevåg   031-368 16 53
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Ändring av del av detaljplan för
Svartedalen inom stadsdelarna
Biskopsgården, Kyrkbyn och Tolered i
Göteborg (skola i Svartedalen)

2   -

2   -

Underliggande detaljplan ska läsas
jämsides.
De fullständiga planbestämmelserna
finns i detaljplan II-3133.
Planbestämmelserna nedan gäller i
hela planområdet. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom
hela området. Endast angiven
användning och utformning är tillåten.

Andreas Jonsson
Avdelningschef

Elisabeth Charléz

Skala 1:2000 (A3)

10 0 50 100m

Antagande
Laga kraft
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Planområde

Svartedalsskolan

Stadsplaneområdets användning
mom.1. Följande bestämmelsetext
utgår. "Område som även betecknas
z1 skall till en fri bredd av minst 3 (tre)
meter hållas tillgängligt för allmän
gångtrafik. Inom området får
anordningar ej vidtagas som hindra
framdragande eller underhåll av
underjordiska allmänna ledningar."

Granskningshandlingarna består av:
- tillägg till plankarta med bestämmelser
- tillägg till planbeskrivning
- Samrådsredogörelse
- fastighetsförteckning
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