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Planprocessen 
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möj-
ligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framfö-
ras.  

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demo-
kratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detal-
jerat i program.  

 
 
 

Information 
Byggnadsnämnden fattade beslut om positivt planbesked 2016-08-30. Planarbetet 
startade år 2018.   

Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande  

Samrådshandlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida: 

Johanneberg - Ändring av detaljplan vid Richertsgatan 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Fastighetsförteckning och beslutsprotokoll finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: 
Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

Information om planförslaget lämnas av:  

Emily Eidevåg, planhandläggare, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 16 53 
 
Granskingstid: 23 oktober 2019 till 6 november 2019 
 

SamrådUppdrag Gransking Laga kraftEventuella 
överklaganden

Antagande

Beslut i byggnadsnämnden  

Möjlighet att lämna synpunkter Anmärkningar kan 
framföras 

https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVLdbtowFH6V9YLLxU6IYtq7BAk0EhU6OpXkpnLiQ3CJf-Q4ROqD7QX2YouhiFK1m2XJ8vd3zpGNCrRBhaQHXlPLlaTNcM-L6HnlLx4miR_j5fx2hn88pqvZfZotcRqip_8JioHGX6wYv_k_wsnPIBljPF8GR_8_4heo4KXw-kp42BuTICKhT8JbQiZRQFz7sSzHkxoVBrZgwHidGabaWavbuxEe4b7vvVqpugGvUmKEP7PsVGvR5lqJ8qFx8hwGc-wvQj-dRAnBcZZOx1FKojQjaI0KVLRdKbhdAzXVDuXt8dwqIxwnqQCUr__83n_TRr3A3jqUQcUZsIxKxriByvLDoHKMbqiMtYbhWXIlHdKZ0sngAI3SAqQ9E06aGLUHeUbKjjesvVf9ypWq7CVyqoRuwAI7S5UGOVNmwE-RDmuu27lUcZHv7xLYsqo6ffxAKzBcsVPCafY1k5fK7bQz5kPXj4ZueXVGTqYZh2ZIeVE7l1-Cqa8mOoq1-LV5zeDpOy1f4dOd3_wF5Z2qrw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN1207QCP15==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Planhandling  

Samråd  
Datum: 2019-05-21  
Aktbeteckning: 2  -5528 

Diarienummer SBK: 1207/15  

Handläggare SBK   
Emily Eidevåg   
Tel: 031-368 16 53   
fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se  
 
 
    
Ändring av del av detaljplan II-3123 för Rotary studenthem 
(Richertsgatan) inom stadsdelen Johanneberg, Göteborg 
 

Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900) 

Tillägg till planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
Planhandlingar: 
• Tillägg till planbeskrivning (denna handling) 
• Plankarta med bestämmelser 
 
Övriga handlingar: 
• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 
 
Utredningar: 
• Solstudie, Kanozi arkitekter, 2019-02-26 
• Skisser med förslag på gestaltning, Kanozi arkitekter, 2019-01-24 
• Visualiseringar av planförslaget, Kanozi arkitekter, 2019-09-10 
• Principplan, Kanozi arkitekter, 2019-03-05 
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Sammanfattning 
Fastighetsägaren önskar göra en påbyggnad av Rotary studenthem och därigenom öka 
antalet studentlägenheter. Byggnadsnämnden har därför beslutat att pröva om detalj-
planen kan ändras så att detta blir möjligt.  

Syftet med ändring av detaljplan 

Syftet med planändringen är att möjliggöra en påbyggnad på befintlig byggnad. På-
byggnaden föreslås inrymma ca 100 studentlägenheter. Förslaget kan genomföras ge-
nom att öka byggnadshöjden i befintlig detaljplan och att bestämmelsen om största 
bruttoarea tas bort. Den föreslagna påbyggnaden har en variation mellan 2-4 våningar 
och regleras med en planbestämmelse om högsta nockhöjd.  Högsta nockhöjd varierar 
på de olika byggnadsdelarna och är avvägd för att skugga Johannebergsparken och 
befintlig bebyggelse i så liten omfattning som möjligt.  

Förutsättningar för planarbetet 
Läge, areal och markägoförhållanden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområde. Den röda markeringen visar det område som omfattas av planändringen. 
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Planområdet är beläget vid Rotary studenthem i stadsdelen Johanneberg, Richersgatan 
2A-E, cirka 2,5 kilometer söder om Göteborgs centrum. 

Planområdet omfattar cirka 8 000 kvm och ägs av Göteborgs kommun och är upplå-
ten med tomträtt. Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteck-
ningen. 

Stiftelsen Göteborgs studentbostäder är tomträttshavare till fastigheten Johanneberg 
23:13.  

Planförhållanden 
Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Översiktsplanen anger 
bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. Så som bostäder, arbetsplatser, ser-
vice, handel, mindre grönytor mm. Blandning av bostäder och icke störande verksam-
heter är önskvärd.  
 
Fastigheten är lokaliserad inom ett område som är utpekat som riksintresse för 
kulturmiljövården. Riksintresseområdet heter Göteborgs innerstad. 
 
För området gäller detaljplan II-3123 och ett tillägg till detaljplan II-3123. II-3123 
vann laga kraft år 1964.  Detaljplanen och tilläggets genomförande tid har gått ut. De-
taljplan 3123 anger att fastigheten får bebyggas med 9.800 m² bruttoarea och 12 m 
byggnadshöjd. År 1995 antogs ett tillägg till detaljplanen (4203) som vann laga kraft 
1995-04-07. Tillägget innebär att vattentornet på fastigheten Johanneberg 23:14 får 
användas för bostadsändamål, att vattentornet inte får rivas och att ändring och tillägg 
skall utföras på ett sätt som inte förtär byggnadens solitära, slutna och monolitiska ka-
raktär. Planområdet för tillägget omfattar en mindre del av fastigheten Johanneberg 
23:13 där Rotary studenthem ligger.  
 

Utdrag ur gällande detaljplan II-3123 från år 1964. Området för ändring av detaljplan är markerat med 
rött. Gällande detaljplaner finns på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt 
 
 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I närområdet finns både den klassicerande bostadsbyggelsen med rött tegel i nedre Jo-
hanneberg och i övre Johanneberg den karaktäristiska ”funkisarkitekturen” med puts-
fasader i ljusa kulörer. Närmaste granne förutom vattentornet är Johannebergsskolan 
med gult tegel och utformning i klassicistisk anda.  
 

I motiveringen till riksintresset för kulturmiljövården pekas vattentorn och andra 
kommunaltekniska anläggningar ut som ett uttryck för riksintresset. I uttrycket för 
riksintresset omnämns även folkhemmets funktionella stadsbyggande i Övre Johanne-
berg med väderstrecksorienterade lamellhus i bergig naturmiljö. Fastigheten ingår 
även i en värdefull kulturmiljö som beskrivs i Göteborg stads kulturmiljöprogram.  
 
Kanozi arkitekter har tagit fram visualiseringsbilder från sju olika platser i Göteborg. 
Bilderna redovisar hur den tänka påbyggnaden skulle kunna se ut i verkligheten. Ex-
akt skala och perspektiv kan dock inte garanteras. 

Vybild från norr som visar befintlig byggnad (Rotary studenthem) som föreslås byggas på med 
en variation av 2-4 våningar. Foto från Stadsbyggnadskontoret.  
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Kontorets bedömning är att vattentornet, som idag är ombyggt till studentlägenheter 
fortsatt kommer vara väl synligt efter den föreslagna påbyggnaden. Läsbarheten av 
vattentornets före detta funktion och tornets status som landmärke bedöms inte påver-
kas negativt att påbyggnaden. Detta eftersom vattentornet även fortsättningsvis kom-
mer vara väl synligt och den föreslagna påbyggnaden är avsevärt lägre än vattentor-
net.  
 
Rotary studenthem är uppfört vid år 1967 och avviker från den funktionalistiska arki-
tekturen i övre Johanneberg. Byggnaden är uppförd senare än den funktionalistiska 
arkitekturen som beskrivs i uttrycket för riksintresset och byggnaden är placerad på en 
höjd som ger en naturlig avgränsning till den funktionalistiska arkitekturen. Dessa 
aspekter gör att Rotary studenthem inte uppfattas som en del av den funktionalistiska 
arkitekturen som beskrivs i uttrycket för riksintresset. Påbyggnaden bedöms därav 
inte utgöra någon påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården.  

En av visualiseringsbilderna från Kanozi arkitekter som redovisar hur påbyggnaden skulle kunna 
se ut från Överåsparken. Visualiseringsbilder från fler platser finns utställda i ett eget dokument.  
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Sociala förutsättningar  
Rotary studenthem som är den byggnad som ligger inom planområdet inrymmer stu-
dentlägenheter som hyrs ut av Stiftelsen Göteborg studentbostäder (SGS). Lägenhet-
erna kan hyras ut till studenter som är inskriva på högskola och universitet. De lägen-
heter som föreslås i påbyggnaderna är också hyreslägenheter i form av studentbostä-
der.  

I anslutning till Rotary studenthem finns Rotary pub som är en studentdriven pub. Ne-
danför studenthemmet finns en park som kan användas för rekreation och sociala akti-
viteter.  

En stor koncentration av studenter finns redan idag i denna del av stadsdelen men be-
hovet av studentbostäder i staden är stort och förslaget innebär en rationell och utrym-
meseffektiv lösning. Med nära gångavstånd till Chalmers bedöms lokaliseringen sam-
mantaget som bra. 

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 
Förfrågan avser utbyggnad av ett befintligt studentboende där behovet av privatbilar 
och parkering för dessa generellt bedöms som mycket lågt. Göteborg stads riktlinjer 
för parkering och mobilitet anger fem parkeringsplatser för ca 100 studentlägenheter. 
Parkeringsantalet blir lågt då fastigheten ligger inom zon A – Innerstaden och då lä-
genheterna som föreslås är kategoriboende med studentlägenheter som bedöms ha be-
gränsad efterfrågan på bilplats.  
 
Avståndet till närmaste busshållplats är ca 300 m och tillgängligheten till kollektiv-
trafik bedöms som god.  
 
Cykelparkering med skärmtak finns på gården utanför studenthemmet.  

I närområdet finns det tillgång till service i form av mataffär, närlivsbutik, apotek, re-
stauranger m.m.  

Teknik 
VA och fjärrvärme finns utbyggt i området. 

Störningar 

Buller  
Enligt Miljöförvaltningens bullerkarta är de dygnsekvivalenta nivåer mellan ca 45-55 
dB. Någon bullerutredning bedöms med hänsyn till bullersituationen inte krävas. Det 
område som berörs av planändringen består av en befintlig byggnad som inte ligger i 
nära anslutning till någon större väg eller järnväg. Enligt Miljöförvaltningens buller-
karta är de dygnsekvivalenta nivåer mellan ca 45-55 dB.  
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Luftkvalitet  
Enlig miljöförvaltningens beräkningsmodeller klaras miljökvalitetsnormen för kväve-
dioxid i luft avseende årsmedelvärde medan värdena avseende dygn och timma tange-
rar för höga halter. Bedömningen är dock att de tillkommande bostäderna genom sin 
placering högt upp kommer att ha godkända nivåer avseende luftkvalitet.  

Detaljplanens innebörd och konsekvenser 
Detaljplanen möjliggör, genom ändring av gällande detaljplan påbyggnad av Rotary 
studenthem. Genom att ändra gällande planbestämmelser avseende högsta tillåtna 
byggnadshöjd och största bruttoarea blir det möjligt att göra en påbyggnad.  

Planbestämmelsen om högsta tillåtna byggnadshöjd ersätts med högsta nockhöjd i 
meter över nollplanet. Högsta nockhöjd varierar inom planområdet. Den befintliga 
byggnaden består av vad som uppfattas som ett antal sammansatta byggnadskroppar. 
Då de olika byggnadskropparna ligger på olika höjder idag anpassas högsta tillåtna 
nockhöjd på varje byggnadskropp. Åt norr tillåts en högre nockhöjd på påbyggnaden i 
det väderstrecket inte skuggar någon befintlig bebyggelse.  

En egenskapsbestämmelse införs som anger att utkragande byggnadsdelar så som bal-
konger, terrasser etc. får kraga ut över mark som inte får bebyggas. Utanför bygg-
nadskropparna är det så kallad prickmark, vilket innebär att det är mark som inte får 
bebyggas med byggnad. För att det ska vara möjligt för eventuella balkonger, terras-
ser m.m. att kraga ut över denna mark införs en ny egenskapsbestämmelse.  

Planbestämmelsen avseende prickmark löd tidigare; – med prickat betecknat område 
får icke bebyggas. Planbestämmelsen ändras till marken får inte förses med byggnad 
då det är den lydelse som rekommenderas av Boverket idag. Rättspraxis har tidigare 
visat att den tidigare lydelsen även inkluderar murar, parkeringsplatser m.m. vilket 
har skapat problem i bygglovsskedet.  

Då bestämmelsen om prickmark i § 1 även omfattar u-område, det vill säga område 
där anordningar icke vidtagas som hindra framdragande eller underhåll av underjor-
diska ledningar så uppdateras lydelsen av u-området i tillägget. U-områdets utredning 
ändras inte men lydelsen av planbestämmelsen uppdateras enligt Boverkets allmänna 
råd.  

Korsprickad mark med lydelsen – endast komplementbyggnad får placeras införs på 
den befintliga gården. Anledningen är att det vid behov ska finnas möjlighet att pröva 
bygglov för återvinningsbyggnad eller annan komplementbyggnad.  

Bebyggelse 

Solstudie 
En solstudie har genomförts för föreslagen byggnad för att undersöka påverkan och 
eventuell skuggning på befintlig bebyggelse och park.  
 
Studien har genomförts för föreslagen påbyggnad och är gjord för vårdagjämning. 
Studien visar att den föreslagna påbyggnaden ger marginell påverkan på solljusförhål-
landena. Vid tidpunkten kl 15:30 blir det en viss skillnad vid vårdagsjämning av hur 
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skuggorna faller på närliggande bebyggelse i väster. Vid övriga klockslag visar stu-
dien av påverkan och skuggning av befintlig bebyggelse och parken är densamma i 
nuläget som efter föreslagen påbyggnad.  
 
Solstudien finns i sin helhet som en utställd granskingshandling.  
 

 

Volymskisser 
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Kanozi arkitekter har tagit fram volymskisser för att visa hur en påbyggnad på befint-
lig byggnad skulle kunna se ut. Volymskisserna finns utställda som en granskning-
handling.  
 
Slutgiltig utformning, färgsättning, material, etc. av påbyggnaden avgörs i bygglovs-
skedet. Skisserna är till för att illustrera hur en påbyggnad med en variation av 2-4 vå-
ningar skulle kunna se ut.   

Fastighetsindelning 
Ändringen av detaljplanen innebär ingen fastighetsbildning. 

Ekonomi 
Ändringen av detaljplanen innebär inga kommunala kostnader. 

Sociala aspekter och åtgärder 
Mellan samråd och granskning i detaljplanearbetet har en socialkonsekvensanalys och 
barnkonsekvensanalys genomförts. Resultatet redovisas under överväganden och kon-
sekvenser.  

Genomförande 
Tidplan  
Samråd:       andra kvartalet 2019 

Granskning: fjärde kvartalet 2019 

Antagande:  fjärde kvartalet 2019 

Om planen inte överklagas vinner den laga kraft cirka fem veckor efter antagande. 

Genomförandetid 
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i en-
lighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl förelig-
ger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar 
fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomföran-
detidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ur-
sprungliga planen. 

Planens genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft 

Överväganden och konsekvenser 
Överväganden har gjort mellan olika intressen: 
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Nollalternativet 
Om planändringen inte genomförs kommer Göteborg stad fortsatt ha brist på student-
bostäder. Vilket innebär att människor som har blivit antagna på olika utbildningar 
kan komma att behöva tacka nej till sin plats på grund av brist på studentlägenheter.  

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 
Mellan samråd och granskning i detaljplanearbetet har en socialkonsekvensanalys och 
barnkonsekvensanalys genomförts. Arbetet delades in i tre delar; inventering av om-
rådet, analys av planförslaget styrkor och svagheter samt förslag till fortsatt arbete för 
att åtgärda/beskriva de identifierade problemställningarna. Under arbetet deltog stads-
byggnadskontoret, park- och naturförvaltningen, kulturförvaltningen, stadsdelsförvalt-
ningens centrum, SGS studentbostäder och Johannebergsskolan.  

Arbetet med socialkonsekvensanalys och barnkonsekvensanalys för ändringen av de-
taljplanen ledde fram till ett antal åtgärder och konsekvenser vilka är inarbetade i 
planhandlingen och beskrivna nedan. 

Sammanhållen stad 
Förslaget bidrar inte till minskad segregation. Däremot kan de tillkommande lägen-
heterna bidra till att andra typer av familjeförhållanden än en enbart singelhushåll. 
Tanken är att de tillkommande lägenheterna ska vara både enrumslägenheter och fler-
rums lägenheter. Studenterna får därmed en möjlighet att exempelvis bo tillsammans 
med kompisar eller familj. De studentlägenheter som finns i byggnaden idag är före-
trädelsevis rum i korridor med delat kök.  
 
Planförslaget innebär att användningen av gator och kollektivtrafik kommer att öka. 
Planförslaget innebär inte någon ytterligare utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar 
eller kollektivtrafik.  
 
Vid förtätningsprojekt i centrala områden av staden är en aktuell frågeställning vilka 
som ska få bo i centrum? Utifrån den frågeställningen kan det ifrågasättas om det är 
rimligt att centrala platser avsetts för studentbostäder? En konsekvens av planförsla-
get är att andelen studenter i stadsdelen ökar ytterligare. Samtidigt kan ett boende i en 
studentlägenhet innebära att en person som inte har ekonomisk möjlighet att köpa en 
bostad i centrum får en chans att hyra en lägenhet i centrum under sin studietid.  
 
Samspel 
Möten sker ofta i Johannebergsparken. Enligt stadsdelsförvaltningen finns det inga 
rapporter om otrygga platser inom planområdet eller i anslutning till det.  
 
För Johannebergsskolan är det viktigt att säkerställa tillgången till Johannebergspar-
ken under byggtiden. Detta eftersom parken används av skolans elever under rast och 
fritidsverksamhet.  
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Stadsdelsförvaltningen centrum framförde att det finns ett behov av att utveckla ge-
mensamma vistelseytor både inomhus och utomhus för de tillkommande studentlä-
genheterna. I de skisser som har tagits fram finns en idé om att utforma påbyggnaden 
med gemensamma takterrasser. Det skulle kunna vara ett sätt att utveckla och för-
bättra de gemensamma vistelseytorna. Ett förslag till SGS studentbostäder är att titta 
vidare på hur den befintliga bostadsgården kan utvecklas för att skapa mer kvalitativa 
vistelseytor samt titta på om det finns utrymme för gemensamhetslokaler i påbyggna-
den.  
 
Vardagsliv 
Området har bra tillgång till service så som matbutik, restauranger med mera och det 
bedöms finnas goda förutsättningar för ett bra vardagsliv. 
 
Om barn flyttar in i studentbostäderna kan trycket på förskole- och skolplatser öka. 
Några planer på utbyggnad av skolplatser inom området finns inte i nuläget.    
 
Johannebergsskolan har både skolverksamhet och kulturskola vilket innebär att loka-
lerna använda fram till ca kl 20 på kvällen. Även de matbutiken och de restauranger 
som finns i närheten av planområdet har öppet kvällstid vilket innebär att det finns 
goda förutsättningar för rörelse och aktivitet i området även under kvällstid. 
 
Tillgången till kollektivtrafik är god, men de busslinjer som finns i närheten går på 
maxkapacitet. Planförslaget innebär att det finns en risk för ökad trängsel på busshåll-
platserna och busslinjerna.  
 
Identitet 
Johanneberg upplevs som ett attraktivt område. Dock upplevs området inte ha speci-
ellt mycket gatuliv i förhållande till sitt centrala läge. Under vår och sommar ökar ga-
tulivet vilket framförallt yttrar sig genom att det vistas mer människor i Johanne-
bergsparken och på grönområdena som vetter ner mot Chalmers högskola. Johanne-
bergsparken är en populär plats som bidrar till området identitet.  
 
Enligt Johannebergsskolan så finns det många syskon i skolan, vilket tyder på att 
många bor kvar i området även när de skaffar fler barn. I skolan är det idag en bra 
mix mellan svenskfödda elever och elever med utländsk härkomst. Detta beror bland 
annat på att många forskare och utbytesstudenter bor i området och har sina barn i 
skolan där.  
 
Befolkningen i Johanneberg beskrivs som en högutbildad och homogen grupp. Även 
om det finns en variation av olika härkomst i området så är hög utbildningsbakgrund 
ett återkommande mönster.  
 
Hälsa och säkerhet 
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De aspekter som rör hälsa och säkerhet är framförallt relaterade till genomförandet av 
ändringen av detaljplanen.  
 
Johannebergsskolan har ställt frågan om farligt material under byggtiden. Enligt SGS 
studentbostäder så ska det inte vara något problem.  
 
Johannebergsskolan undrar vems ansvarat är att upprätta hålla en säker väg till skolan 
under byggtiden? För att kunna förebygga oro och svara på frågor från föräldrar som 
har sina barn på skolan önskar de mer information om ansvarsfördelningen. Stads-
byggnadskontoret har stämt av frågan med Trafikkontoret som uppger att entreprenö-
ren ansvarar för trafiksäkerheten efter att de har fått godkännande och starttillstånd 
från Trafikkontoret. 
 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighets-
prövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 
med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 

Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt 
mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen 
bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids.  

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 
Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighets-
prövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 
med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 

Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt 
mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen 
bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig 
med Översiktsplan för Göteborg.  

MKB/Behovsbedömning 

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 
någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-för-
ordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget 
medger endast en mindre komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse. Plan-
förslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som anges i 
PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt 
beaktas. 

Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av 
detaljplanen: 
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• Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, 
landskap, fornlämningar, vatten etc. 

• Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller 
internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat. 

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i 
Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov 
till påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonse-
kvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Följderna av planens genomfö-
rande ska alltid redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av 
planändringens miljökonsekvenser. Planändringen bedöms inte innebära någon bety-
dande miljöpåverkan då påbyggnaderna föreslås på befintlig byggnad. Då ingen ytter-
ligare yta tas i anspråk för bebyggelse bedöms förändringen inte vara negativ för mil-
jön.  

Överrensstämmelse med översiktsplanen 
Planändringen är i överensstämmelse med översiktsplanen för Göteborg.  

 
För Stadsbyggnadskontoret  
 
 

Emily Eidevåg 
Planhandläggare
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