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Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd 

för detaljplaneförslaget med förenklat standard planförfarande. Förslaget har sänts 

för yttrande under tiden 17 april 2019 – 22 maj 2019 . Detaljplanen upprättas med 

förenklat förfarande enligt 5 kap 38b §. 

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och på 

stadsdelsbiblioteket i Kyrkbyn. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs 

Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 

Lantmäteriet har framfört att redaktionella justeringar av handlingarna behöver 

ske för att planen ska kunna accepteras, synpunkterna har kunnat beaktas genom 

mindre ändringar i planhandlingarna i samråd med lantmäteriet. Inga övriga 

invändningar har framförts. 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 

Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. 

Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Fastighetskontoret 

Godkänner planförslaget enligt 4kap 18 § PBL. 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har inga synpunkter gällande den föreslagna ändringen. 

Därmed godkänner Länsstyrelsen i enligt 4kap 18 § PBL förslag till planändring 

enligt samrådshandlingarna. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 

Lantmäteriet 

Har följande synpunkter: 

Lantmäterimyndigheten är positiva till att ändring av detaljplan II-2711 har tagits 

fram. 

Lantmäterimyndigheten anser dock att den delen av texten som säger att nya 

fastigheter kan avstyckas från Kyrkbyn 90:2 och 35:3, ska tas bort i 

planbeskrivningen. Det kan orsaka problem vid en ev. framtida 

lantmäteriförrättning om det står att det går att avstycka fastigheterna. Eftersom 

det berör mark som inte får bebyggas, på i stort sett hela fastigheterna i 

underliggande gällande plan (II-2711). 

Administrativa bestämmelser bör läggas till och där under rubriken 

Fastighetsindelning behöver texten vara att fastighetsindelningsbestämmelserna 

(tomtindelningarna), akt 1480K-III-4181 och 1480K-III-4200 upphävs inom 

planområdena.  

Har även lämnat förslag på kompletterande text till planarkitekten. 

Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga synpunkter på förslaget 

Kommentar: 

Förslaget revideras i enlighet med lantmäteriets synpunkter. 

Stadsbyggnadskontoret har sedan samrådet ytterligare stämt av plankartans 

utformning med lantmäteriet. 

Park- och naturförvaltningen 

Park- och naturförvaltningen avstår från yttrande. 

Sakägare m fl 

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. 

Bostadsrättsföreningen Kyrktornet, Kyrkbyn 89:8 

Godkänner planförslaget enligt 4kap 18 § PBL. 
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Ändringar 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande justeringar är lämpligt att gå 

vidare med förslaget.  

• Rubrik ”administrativa bestämmelser har lagts till på plankartan.

• Texten avseende planbestämmelse för upphävande justeras i enlighet med

lantmäteriets synpunkter.

• Texten i planbeskrivningen avseende att nya fastigheter kommer kunna

styckas av har tagits bort.

Revideringar 

Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att förslaget förtydligats. 

Eftersom revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras 

inte någon granskning.  

Karolina Rosgardt Åsa Åkesson 

Planchef Projektledare 

Sändlista 
Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

fastighetskontoret  

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
Lantmäteriet  

Sakägare  

Utsänt enligt fastighetsförteckning 
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Ändring av detaljplan för del av stadsdelen Kyrkbyn i Göteborg (ändringar inom slätten norr 
om Bräckevägen)

Göteborgs har skickat samrådshandlingar gällande ovannämnda detaljplanändring. Vi noterar 
att planändring innebär att gällande tomtindelning (tomtindelningar 1480K-III- 4181 och 
1480K-III-4200) upphör att gälla för fastigheterna Kyrkbyn 90:2 och 35:3.

Länsstyrelsen har inga synpunkter gällande den föreslagna ändring.

Därmed godkänner Länsstyrelsen i enligt 4kap 18 § PBL förslag till planändring enligt 
samrådshandlingarna.

Med Vänliga hälsningar

Nirmala Blom-Adapa

Arkitekt

Samhällsavdelningen



Länsstyrelsen i Västra Götalands län

 

Tel 010 22 44789

nirmala.blom-adapa@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se

 

 

För en effektiv digital hantering av ditt ärende:

Använd e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Använd dig av det specifika ärendets diarienummer i kommunikationen med oss. 

Om diarienummer saknas, skriv vad ärendet gäller i ämnesraden.

För att kunna skicka stora handlingar, över 15 Mb, till Länsstyrelsen behöver du få en 
inbjudan till en tjänst som heter Filskick. Denna inbjudan får du enkelt genom att skicka 
e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se med begäran om detta.
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