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Granskningsutlåtande 

Datum: 2016-04-26  

Diarienummer: 0337/12  

Aktbeteckning: 2-5272 

 

Madelene Seberbrink 

Telefon: 031-368 15 59  

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 

 

Detaljplan för entrébyggnad i kvarteret Torpa, samt ändring av detalj-
plan för del av 7 kvarteret Torpa mm inom stadsdelen Lorensberg i Gö-
teborg 
 

  

Granskningsutlåtande  

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 2014-04-29 att skicka ut detaljplaneförslaget på samråd 

och granskning. Förslaget har sänts för granskning enligt bifogad lista över samråds-

krets under tiden 11 november – 8 december 2015. 

Förslaget har även varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret under tiden 11 november 

– 8 december 2015 samt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt. 

Sammanfattning 
En central invändning bland inkomna synpunkter kvarstår och avser att förlaget innebär 

att allmän platsmark övergår till kvartersmark och regleras till fastigheten Lorensberg 

7:15, Götaplatsen 9. Detta innebär att kommunen säljer marken till en privat fastighets-

ägare. 

 

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att denna förändring inte innebär något hinder då 

den mark som tas i anspråk för tillbyggnaden är liten i förhållande till den allmänna 

platsens storlek. Detta ger långsiktiga förutsättningar att uppfylla de tekniska och arki-

tektoniska krav som ställs på tillbyggnaden med anledning av platsens förutsättningar 

med hänsyn till stadsrummets dignitet.  

 

Planförslaget ingår som en del i arbetet med Kungsportsavenyn och Götaplatsen med 

syftet att skapa förutsättningar för fler attraktiva mötesplatser i staden.  

 

Övriga invändningar har hanterats inom ramen för planprocessen.  

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, trafikkontoret, 

park- och naturförvaltningen samt fastighetsägaren för kännedom och ev. beaktande vid 

planens genomförande. 

 

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. 

1. Fastighetsnämnden 

Nämnden ser positivt på den föreslagna detaljplanen vars innebörd kan leda till ett mer 

levande och attraktivt Götaplatsen. Fastighetsnämnden tillstyrker planförslaget. 

 

2. SDN Centrum 

Nämnden ser positivt på den föreslagna detaljplanen och anser att de synpunkter som fram-

förts vis samrådsskedet har beaktats. Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker planförslaget. 

 

3. Park- och naturförvaltningen 

Förvaltningen framhåller i sitt yttrande att planförslaget kommer att innebära ökade 

driftskostnader för mer resurskrävande skötsel av de knuthamlade lindarna utanför 

planområdet. 

Kommentar: 

Planförslaget har justerats. Planområdet, tillika byggrätten, har minskat till förmån för 

trädens rotsystem, trädkronornas utbredning men även för möjlighet till skötsel.  

 

4. Kretslopp och vatten  

Hänvisar till föregående yttrande, i vilket man vill uppmärksamma att hanteringen av 

dagvatten i området är mycket viktig, men att höga krav på gestaltning i området inte 

bör innebära något hinder för att hitta bra lösningar på dagvattenhanteringen.  
 

5. Miljöförvaltningen 

Förvaltningen anser att kontoret inte tillräckligt tydligt redovisar vilka naturvärden som 

kommer att påverkas av planförslaget, varför man anser det svårt att bedöma huruvida 

rimliga skydds- och kompensationsåtgärder har införts i relation till den arbetszon som 

anges i planbeskrivningen. Miljöförvaltningen tillstyrker planen under förutsättning att 

framförda synpunkter beaktas. 

Kommentar: 

Kontorets bedömning är att nödvändiga åtgärder har vidtagits för att tillgodose för-

valtningens framförda synpunkter. 
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6. Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten har inget att erinra mot förslaget. 

 

7. Göteborg Energi GothNet AB 

Planen uppmanas beakta GothNets optokablar och rör, och bifogar en uppdaterad läges-

karta. 

Kommentar: 

Planförslaget bedöms inte påverka optokablar eller rör. 

 

8. Göteborg Energi Nät AB 

Göteborg Energi Nät AB har inte några elledningar inom området. Kartor över läget av 

elledningar i anslutning till detaljplanens område har bifogats. 

 

9. Göteborg Energi AB   

Har inga fjärrvärmeledningar inom planområdet. 

 

10. Göteborgs Hamn AB 

Anser sig inte berörda och avstår från att vara remisspart i fortsatt planärende. 

 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

11. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att detaljplanen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 

Länsstyrelsen om den antas. 

 

Inga övriga synpunkter har framförts. 

Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har 

inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att utlåtandet publi-

ceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade till yttrande-

na finns på Stadsbyggnadskontoret.  

12. Bostadsrättsföreningen Lorensberg 6:4, Kungsportsavenyn 45  

Föreningen har yttrat sig i alla samrådsskeden och anser att framförda synpunkter inte 

tillgodosetts. Föreningen anser att det är fel att staden säljer mark till en privat aktör och 

ställer sig frågande till om detta inte kommer att innebära att fler fastighetsägare kom-

mer att be staden om samma förmån. Föreningen anser att en tillbyggnad av biografen 

är fel. En tillbyggnad bryter den grundläggande arkitekturgrammatiken på byggnaderna 

runt platsen. I planhandlingen beskrivs Götaplatsens höga arkitektoniska värde, något 

föreningen uppmärksammat. Vidare framhålls att det skärmtak som tas bort i samband 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Gransknings-/Utställningsutlåtande 4(5) 

med detaljplanens genomförande utgör ett omistligt arkitektoniskt motiv på platsen i 

enlighet med omgivande byggnader. Man anser att kompletterande verksamheter skulle 

kunna ha inrymts inom befintlig byggnad, med utökad verksamhetsyta genom sommar-

verandor säsongsvis, en förutsättning som gör sig gällande på andra platser i staden. 

Information om eventuella uteserveringar i anslutning till ny entrébyggnad saknas i 

planhandlingen. Föreningen är mycket nöjd med den ombyggnad som genomfördes i 

samband med att biograf Göta nyligen återinvigts, vilket inneburit att biografens entré-

fasad renoverats och anser att en tillbyggnad i detta läge nu vore mycket konstigt.  

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att den mark som tas i anspråk för till-

byggnaden är liten i förhållande till den allmänna platsens storlek, samt att detta inte 

innebär något hinder för nyttjandet av platsen som helhet. Platsen framför den före-

slagna tillbyggnaden kommer fortsättningsvis att utgöra allmänplats. En försäljning av 

marken ger kommunen möjligheten att ställa mer långsiktiga krav på tillbyggnadens 

tekniska och arkitektoniska kvaliteter vilket är en viktig förutsättning på platsen.  

 

Den beskrivning av stadsrummet, platsen och byggnaderna som kringrymmer denna 

som ges i planbeskrivningen syftar till att belysa om den höga ambition som stadsrum-

met kräver av tillskott vad beträffar arkitektonisk anpassning med avseende på form-

språk och detaljbearbetning med avseende på materialval och utförande. Kontoret an-

ser att detaljplanens reglering säkerställer ett genomförande som motsvarar de för-

väntningar som platsen framkallar.  

 

Det överordnade allmänna intresset är ett levande och attraktivt Götaplatsen. Det är 

därför väsentligt att samtliga byggnader runt platsen innehåller funktioner som bidrar 

till detta. Kontoret tror att en utökad verksamhetsyta i anslutning till Götaplatsen kom-

mer att stärka målpunkten ytterligare. Inriktningen för verksamheten, en målpunkt för 

kultur, stämmer väl överens med de visioner som formulerats i pågående stadsmiljö-

upprustning. En etablering av det här slaget kan bidra till att befolka denna del av 

Kungsportsavenyn och Götaplatsen under fler timmar på dygnet och året. Projektet är 

unikt i sitt sammanhang och villkorar på inget sätt en likadan utveckling för övriga fas-

tigheter på platsen eller i Avenyns förlängning.  

 

Planområdet är begränsat till byggrätten inom vilken den nya entrébyggnaden kommer 

uppföras varför frågan om uteserveringar inte finns beskriven i planhandlingen. Om 

frågan skulle bli aktuell sker en tillståndprövning enligt stadens riktlinjer om uteserve-

ringar. 
 

 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

13. Boende på Geijersgatan 

Framför synpunkter gällande en ökad belastning av trafik på Geijersgatan i samband 

med vägarbetet och avspärrning av tillfart i Kungsportsavenyn. 

Kommentar: 

Planförslaget har ingen påverkan på anslutande gator och torg. 
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Övriga 

14. Boende i Sävedalen 

Anser att den framförvarande trädraden av formbeskruna lindar inte utgör ett så viktigt 

inslag av grönska, och föreslår en lägre plantering med blommor samt en ny belysnings-

anordning som ett bättre sätt att lyfta fram hela fastigheten. 

Kommentar: 

Framförvarande trädrad av formbeskurna lindar utgör ett mycket viktigt motiv för ge-

staltningen av Götaplatsen som bidrar med historiskt djup och kontinuitet. Träden plan-

terades i samband med stadens 300-års jubileum och bedöms utgöra ett omistligt värde 

på platsen.  

Revideringar 
 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att de synpunkter som kommit in inte innebär några för-

ändringar i de avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen som görs i planförslaget.  

 

Enbart mindre justeringar av redaktionell art har uträttats. 

 

 

 

Gunnel Jonsson 

Planchef 

Madelene Seberbrink 

Planhandläggare

 



Sändlista 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Göteborgs Hamn AB 

Kretslopp och vattennämnden 

Kulturnämnden 

Lokalnämnden 

Miljö- och klimatnämnden 

Park- och naturnämnden 

Räddningstjänsten Storgöteborg   

Stadsdelsnämnden i Centrum 

Trafiknämnden 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten i Göteborg 

Länsstyrelsen 

Skanova Nätplanering 

 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckning 

 

 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, 
boende 

Hyresgästföreningen Region V Sverige 

Övriga 

Handikappfören. Samarbetsorgan 

Boende Johanneberg 

Boende Geijersgatan 

Boende Sävedale
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