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Granskningsutlåtande 

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 5 mars 2013 att skicka ut detaljplaneförslaget för gransk-

ning. Förslaget har sänts för granskning enligt bifogad lista över samrådskrets under 

tiden 16 oktober - 5 november 2013. Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på 

stadsbyggnadskontoret. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt/ . 

Sammanfattning 
Inkomna yttranden berör i huvudsak kostnader för genomförande av planförslaget. För-

slaget har därför reviderats. Det finns inga kvarstående erinringar.   

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. 

Fastighetskontoret, Göteborg Energi AB, Miljöförvaltningen, Räddningstjänsten 

Storgöteborg, Stadsdelsnämnden i Lundby och Trafikkontoret tillstyrker planförslaget.  

Kretslopp och vatten påpekar att det kan bli otrevligt på uteserveringen vid slamtöm-

ning på grund av den lukt som uppstår.  

Kommentar: Yttrandet har överlämnats till fastighetsägaren för kännedom.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt/
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Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen bedömer med nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför 

inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.  

Lantmäterimyndigheten har plantekniska synpunkter på förslaget.  

Kommentar: Smärre justeringar av plankartans linjer har gjorts med stöd av lantmäteri-

myndighetens synpunkter.  

Sakägare 

Café Port Arthur AB anser att bolagets utgifter för att iordningställa allmän lastzon/ 

bussficka och trottoar vid Gamla Ceresgatan blir för stora. Det är stor risk att det inte 

blir något bryggeri eller brygghus.  

Kommentar: Planförslaget har reviderats så att lastning och lossning i stället tillåts vid 

befintlig gata.  

Revideringar 
Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att föreslagen ny lastzon och gång-

bana utgår, samt att en sträcka av Miragatan anpassas till befintliga förhållanden genom 

att planmässigt ändras från gång- och cykelväg till lokalgata.  

Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen inte 

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

 

 

 

 

Gunnel Jonsson 

Planchef 

Christer Persson 

Distriktsarkitekt 
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Samrådskrets 

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 

Miljö- och klimatnämnden 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Stadsdelsnämnden i Lundby 

Trafiknämnden 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten i Göteborg 

Länsstyrelsen 

Skanova Nätplanering 

Sakägare 

Café Port Arthur AB 

Övriga 

Boende på Miragatan 10 

Boende på Verkmästaregatan 

Föreningen Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen (SCH) 

Handikappfören. Samarbetsorgan 

 

 

 


