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Samrådsredogörelse 

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 5 mars 2013 att genomföra samråd för detaljplaneförsla-

get. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets under tiden  

20 mars – 16 april. 

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och på Älvstrandens bibliotek 

på adress Diagonalen 6, samt på Hisingens bibliotek på adress Wieselgrensgatan 11 

under tiden 20 mars – 16 april. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads 

hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt/. 

Sammanfattning 
Synpunkter har framförts angående: 

 Återvinning 

 Miljökvalitetsmål 

 Tillgänglighet 

 Social- och barnkonsekvenser 

 Skydds- och varsamhetsbestämmelser 

 Grönskan som del av riksintresset 

 Eventuella processrelaterade luftutsläpp i form av lukt 

 Önskemål om komplettering av trottoar 

 

Skydds- och varsamhetsbestämmelserna justeras. I övrigt framförda synpunkter har till 

stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i planhandlingarna, i den mån det är 

frågor som kan eller bör styras i detaljplan. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 

berörda konsulter för kännedom och ev. 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 ställer sig positiv till föreslagen detaljplan, under förutsättning att 

ett avtal tecknas mellan kommunen och Café Port Arthur AB som reglerar iordningstäl-

landet av allmän plats och överföring av kommunens mark innan detaljplanen antas.  

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) menar att man kan erbjuda denna fastighet fjärr-

värme både för befintlig byggnad och tillkommande byggnad. Ledningssystemet är för-

lagt i Miraallén väster om Port Arthur, vid korsningen med Ceresgatan.  

Kretslopp- och vattennämnden ger råd och anvisningar för avfallshantering och töm-

ning av slambil. De påpekar även att verksamheter inte får lämna avfall för återvinning 

vid återvinningsplatser samt hänvisar till tidigare givna anvisningar kring vatten och 

avlopp. 

Kommentar: Fastighetsägaren informeras angående föreskrifter för avfall och slambil. 

Planbeskrivningen justeras när det gäller den allmänna återvinningsstationen. 

Kulturnämnden anser att det antikvariska underlaget ger en god och heltäckande bild 

av planområdets kulturhistoriska värden. Förslaget är väl balanserat mellan byggnader-

nas värden och verksamhetens behov. Kulturförvaltningen har inget att erinra mot plan-

förslaget. 

Miljö- och klimatnämnden är allmänt positiv till blandad bebyggelse i ett i övrigt mer 

och mer renodlat bostadsområde. Det är viktigt att alternativa färdsätt till bilen blir för-

stahandsvalet för besökande i området. Området har mycket god tillgång till kollektiv-

trafik och till Göteborgs stads huvudcykelvägnät. Göteborgs stads vägledning till p-tal 

ska användas och cykelparkering bör prioriteras. Program för miljöanpassat byggande 

gäller för byggnation av bostäder på kommunalägd mark, förvaltningen anser dock att 

tillämpning av programmet ska gälla i så stor utsträckning som möjligt även för övrig 

byggnation. Gång- och cykelvägar bör prioriteras för att minska bilberoende. I Stadens 

arbete mot ett långsiktigt hållbart samhälle är en bedömning av hur planer och projekt 

förhåller sig till miljömålen ett mycket viktigt instrument. En sådan bedömning under-

lättar också framtida uppföljningar av miljömålen i planarbetet. Man efterlyser en tyd-

lighet i hur detaljplanen bidrar till att miljömålen nås. 

Kommentar: Parkeringstalen har använts och utrymme finns för cykelparkering i pla-

nen. Fastighetsägaren informeras om programmet för miljöanpassat byggande. Förbätt-

ring av gångväg finns med redan i samrådshandlingen och inga ytterligare komplette-

ringar görs inför granskning. Cykelväg finns i anslutning till planområdet. När det gäller 

avstämning mot Göteborgs lokala miljökvalitetsmål anser Stadsbyggnadskontoret att 

denna detaljplan har en mycket begränsad omfattning. Därför är det inte relevant att 

utveckla en beskrivning av hur planen förhåller sig till miljömålen i det här fallet. 

Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra. 
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Stadsdelsnämnden i Lundby ser positivt på att man möjliggör lokal produktion samt 

stärker det lokala kulturlivet. Det är även positivt att detaljplanen möjliggör för fler ty-

per av verksamheter genom den ändrade användningen. Det är viktigt att byggnaderna 

blir tillgängliga för personer med funktionshinder samt att det tillskapas handikappar-

keringsplats. Det är även viktigt att det finns tillräckligt med besöksparkering för de 

människor som har lite svårare att röra sig. Att man förbättrar möjligheten att ta sig fram 

för gående på södra sidan av Gamla Ceresgatan är bra. Det är även bra att man har för-

lagt plats för in- och utlastning av varor till en sida med minimal påverkan på omkring-

liggande bostadsområde. Förvaltningen ser gärna att det görs en mer grundlig redovis-

ning av de sociala konsekvenserna till granskningsskedet. Företrädesvis med utgångs-

punkt i matriserna för social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys. Särskilt vik-

tig är barnkonsekvensanalysen med tanke på att verksamheten bedrivs i omedelbar när-

het till Herrgårdsskolan, där stadsdelsnämndens utskott i yttrande 2013-02-12 velat be-

gränsa tillståndet vad gäller tiderna för servering av alkohol. 

Kommentar: Utrymme för handikapparkering finns i planen. Tillgänglighet till byggna-

derna hanteras i bygglovet. En mer omfattande social- eller barnkonsekvensanalys anser 

inte Stadsbyggnadskontoret är nödvändigt i en så begränsad plan som möjliggör en 

mindre utbyggnad av detta slag. En detaljplan styr heller inte hur en verksamhet drivs 

eller liknande. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap l0 § PBL och nu 

kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att 

prövas. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap.10§ 

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att 

skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt 

miljöbalken inte följs, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med 

gällande bestämmelser eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors 

hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Kulturmiljö 

Kommunen har på plankartan infört skydds- och varsamhetsbestämmelser för att bevara 

byggnadernas arkitektoniska särart och kvaliteter. Dock uppfyller de enligt Länsstyrel-

sens bedömning inte tydlighetskravet i plan- och bygglagen. Det vore positivt om kom-

munen även föreslog varsamhetsbestämmelser för hamnkontorets interiöra värden, med 

förmanskontor respektive öppen sal samt ursprunglig fast inredning. 

Tillståndspliktig verksamhet 

En bryggeriverksamhet kan både vara anmälnings- eller tillståndspliktig beroende på 

produktionsmängd och avloppsvattnets avledning. Bestämmelserna redovisas i bilagan till 

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Om bryggeriverk-

samheten kommer att producera mer än l 000 kubikmeter maltdryck är det en anmäl-

nings- eller tillståndspliktig verksamhet. Kommunen bör klargöra bryggeriets ungefärli-

ga omfattning för att kunna bedöma vilka krav som kan komma att ställas. 
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Geoteknik 

I planbeskrivningen framgår att en geoteknisk undersökning behöver genomföras inför 

schaktningsarbeten. En tidigare undersökning för den östra delen har inte tagit hänsyn 

till jordlagrens tekniska egenskaper. Länsstyrelsen anser att kommunen kan göra förtyd-

liganden i fråga om markens stabilitet och riskerna för skred. 

Förorenad mark 

Länsstyrelsen saknar uppgifter i EBH-databasen beträffande områdets eventuella mark-

föroreningar, men det kan inte uteslutas med tanke på att det är ett gammalt varvsområ-

de och att det har förekommit olika typer av verksamheter under åren. På plankartan 

finns en upplysning om att markmiljöundersökning krävs för schaktningsarbeten, vilken 

Länsstyrelsen bedömer tillräcklig. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 

Kommentar: Skydds- och varsamhetsbestämmelserna förtydligas på plankarta och i 

planbeskrivning. Bryggeriet planeras kunna producera 250 – 600 kubikmeter per år och 

bryggeriverksamheten hamnar därmed inte vid gränsen för anmälnings- och tillstånds-

pliktig verksamhet. Texten om geoteknik förtydligas.  

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har inget att erinra mot förslaget. Skanovas 

anläggningar bör ej påverkas av föreslagen nybyggnation. 

Övriga 

Boende Miragatan 10 understryker egenskaper knutna till riksintresset, främst gröns-

kan och mellanrummen i den kringliggande stadsstrukturen. Restaurang Port Arthurs 

uteservering på gräsmattan tillför arkitektoniskt värde till området menar man. Därför 

vill man bevara utrymmet kring restaurangbyggnaden som grönyta. Man är också be-

kymrad över redan fällda träd och vill se ett bevarande av kvarvarande träd samt åter-

plantering för att kompensera de redan nedtagna. Man uttrycker oro för att den nya ut-

byggnaden ska dominera synintrycket och ta ner värdet av riksintresset. Därför vill man 

se en nedtoning av utbyggnaden mellan Port Arthur och Hamnarbetarhuset i jämförelse 

med visade illustrationer. Man föreslår även en indragning av byggrätten så att utbygg-

naden inte skjuter ut från de äldre byggnadernas fasadlinjer samt att det som uppfattas 

som ett torn på taket inte ska tillåtas. Vidare påpekas vikten av att bygga med omsorg 

om de befintliga byggnaderna och för områdets historiska karaktär. De boende menar 

att en bryggeriverksamhet tidvis ger upphov till lukt som kan vara störande och vill se 

att miljöbedömningen tar upp detta processrelaterade luftutsläpp och dess eventuella 

negativa inverkan på närboende. Man vill även se att planen anger hur fastighetsägaren 

eller verksamhetsansvarig ska ta ansvar för att minimera luftutsläpp eller kompensera 

närboende för den negativa miljöpåverkan. 

Kommentar: Grönskan och träden är helt riktigt en viktig del i områdets kulturhistoriska 

karaktär, men i det här fallet har det inte bedömts vara tillräckligt starka skäl för att upp-

rätta särskilda planbestämmelser om detta. Träden var heller inte i så fint skick att beva-

rande hade varit lämplig i längden. Vad gäller trädet mellan Port Arthur och Hamnarbe-

tarhuset kan det troligtvis inte stå kvar när utbyggnaden ska byggas där. Samtal förs 

dock utanför planarbetet med fastighetsägaren angående möjlig nyplantering av träd på 

lämplig plats. När det gäller gräsmattan utanför restaurangen finns i dagsläget inga pla-

ner på annat än utrymme för uteservering. Utbyggnadens detaljutformning bearbetas i 

bygglovet och avvägningen när det gäller precisering av planbestämmelser görs i förhål-

lande till bland annat bevarandevärden och behovet av flexibilitet inför framtiden, 
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skydds- och varsamhetsbestämmelserna förtydligas dock (se även Kulturnämndens och 

Länsstyrelsens yttranden). Det som ser ut som ett torn på illustrationerna är ett sätt av 

arkitekten att göra plats för bryggeriutrustningen i höjd utan att hela byggnaden blir så 

hög som annars skulle krävas för verksamheten. Det slutliga precisa utseendet styrs 

dock inte i detaljplanen. Bryggeriet planeras kunna producera 250 – 600 kubikmeter per 

år vilket får räknas som verksamhet av mindre omfattning och eventuella märkbara luft-

utsläpp i form av lukt bör heller inte förekomma i särskild omfattning. Bryggeriverk-

samheten hamnar med denna produktionsmängd inte inom gränserna för anmälnings- 

och tillståndspliktig verksamhet enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. 

Boende Verkmästaregatan påpekar att det saknas trottoar en bit på Arbetaregatan pre-

cis utanför Port Arthurs staket. Trottoaren som leder från Lindholmen ner mot  

Gamla Ceresgatan upphör tvärt och fotgängare tvingas ut på gatan i en trafikerad backe, 

där det på vintern kan bildas en isvall längs staketet. Man menar vidare att många barn 

har detta som skolväg eftersom Herrgårdsskolan ligger på andra sidan Ceresgatan och 

önskar att trottoaren förlängs ned till Gamla Ceresgatan. 

Kommentar: Förbättringar görs längs Gamla Ceresgatan i samband med planens ge-

nomförande. Den befintliga gångbanan som finns på den västra sidan av Arbetaregatan 

ligger på tomtmark och ägs därmed inte av Göteborgs Stad. Gatan är också så smal att 

om gångbana skulle byggas på den västra sidan inne på Port Arthurs fastighet så skulle 

ändå en fullvärdig gångbana inte kunna erhållas förbi byggnaderna söder om Port  

Arthur. Det innebär att risken är mycket stor att gångtrafikanter ändå tvingas ut i körba-

nan. Trafikkontoret hänvisar därför till gångbanan som finns på den östra sidan om ga-

tan, som är allmän och följer hela gatans sträckning. 

Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen välkomnar dylik utveckling och etablering 

av verksamheter som kompletterar och berikar stadsdelen. SCH vill dock framhålla att 

man utför tillbyggnader med varsamhet mot befintliga byggnader i såväl gestaltning 

som detaljutformning. 

Kommentar: Detaljutformning och utförande styrs ej i planhandlingen, det är dock del-

vis en bygglovfråga. Men de avgörande karaktärsdragen anser Stadsbyggnadskontoret 

är skyddade i planen. Skydds- och varsamhetsbestämmelserna bearbetas även i planen 

inför granskningen. 

Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 

med förslaget.  

 

Mindre justeringar som föreslås är följande: 

• Skyddsbestämmelser skrivs om 

• Varsamhetsbestämmelser utvecklas 

• Texten kring geoteknik förtydligas 

 

 

 

Gunnel Jonsson 

Planchef 

Christer Persson 

Distriktsarkitekt
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