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Ändring av detaljplan för Lindholmspiren 3 och 7 inom stadsdelen 
Lindholmen i Göteborg, standardförfarande 

 

Granskningsutlåtande   

Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden genomfört samråd för 

detaljplaneförslaget med standardförfarande. Samråd har hållits med länsstyrelsen den 

10 april 2015. Planförslaget har sänts för synpunkter under tiden 30 juni – 17 augusti 

2015 och för granskning under tiden 21 augusti – 5 september 2015. Planförslaget har 

skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets. 

Sammanfattning 
Syftet med förslaget är att ändra detaljplanen så att det blir möjligt att uppföra 

byggnader med sju våningar inom planområdet. Detta kan ske genom att öka befintlig 

byggrätt ovan högsta byggnadshöjd med ytterligare 100 kvadratmeter. 

Samtliga begärda yttranden har kommit in. Alla inkomna synpunkter har varit positiva 

eller har meddelat att de inte har något att erinra mot förslaget. Stadsdelsnämnden 

Lundby har meddelat att de avstår från att yttra sig i planarbetet. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetsägaren och byggherren för 

kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 
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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. 

Fastighetsnämnden tillstyrker förslaget. 

 

Stadsdelsnämnden Lundby har uppgett att de inte lämnar några synpunkter eller 

yttranden under planarbetet. 

 

Göteborg Energi ingen erinran på ändringen av detaljplanen. 

 

Göteborgs Stads Parkerings AB har uppgett att de inte har några synpunkter på 

förslaget då samma typ av verksamhet pågår i området idag och att effekten på 

parkeringssituationen bör vara försumbar. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen bedömer att planen kan accepteras och har inget att erinra mot förslaget. 

 

Lantmäterimyndigheten har inget att erinra mot förslaget. 

 

 

Sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende eller övriga 

Älvstranden Utveckling AB har uppgett att de tillstyrker förslaget som anses vara väl 

anpassat till platsens förutsättningar. 

 

 

Fredrik Andersson 

Avdelningschef 

 

Inga Palmquist 

Planhandläggare 

 
Lista över samrådskrets 
 

Kommunala nämnder och bolag: Fastighetsnämnden, Stadsdelsnämnden Lundby, 

Göteborg Energi AB 

Statliga och regionala myndigheter: Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten i 

Göteborg 

Sakägare: Hämtas från fastighetsförteckningen 

 

 

 


