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Ändring av Detaljplan för bostäder och verksamheter vid 
Prästgårdsängen inom stadsdelarna Bö och Lunden i Göteborg  

Granskningsutlåtande  
 
 
Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd för detalj-
planeförslaget med standard planförfarande. Förslaget har sänts för yttrande under tiden 7 juli 
2021 – 28 juli 2021. Då synpunkter inkom på att samrådet var under en tid då många är bort-
resta och flera bad om förlängd svarstid förlängdes svarstiden den 18 augusti till den 9 sep-
tember 2021. Förslaget har sänts för granskning under tiden 29 september 2021 – 13 oktober 
2021.  
Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets och den 28 september 
sattes även information om granskning upp i samtliga hissar i bostadshusen på Prästgårds-
ängen. 
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 att man har haft svårt att förstå konsekvenserna av den 
föreslagna ändringen och att man inte vill att detaljplanen ska ändras då man är oroliga för att 
ändringen kommer att innebära att exploatörerna kan bygga högre och bredare hus än vad 
detaljplanen idag tillåter och att ändringen är ett sätt att kringgå den reducering i byggnadsyta 
som domen i Mark- och Miljööverdomstolen innebar. 
Man är även oroliga för att det ska bli fler bilar i området överlag med mer trafik som följd. 
Många har även haft synpunkter på den underliggande, gällande detalj¬planen. De synpunk-
terna har handlat om Prästgårdsängens gårdskvalitéer och avstånd mellan befintliga och nya 
byggnader. 
Kontoret har bedömt att detaljplanen kan antas utan ändringar. 
Kvarstående erinringar finns från sakägare och boende i området som inte vill se någon 
ändring alls av den underliggande detaljplanen. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 
berörda konsulter för kännedom och eventuellt 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 
har inget att erinra. 
 
2. Trafiknämnden 
har inget att erinra mot den föreslagna ändringen av detaljplanen. Trafikkontoret vill dock på-
peka att de i den efterföljande bygglovshanteringen kommer att begära in ritningar för det be-
fintliga garaget för att granska dessa vad gäller mått på bilparkeringsplatserna. Uppfylls inte 
minimåtten för bilparkeringsplatser i det aktuella garaget så kan exploatören tvingas till åtgär-
der för att ersätta de bilparkeringsplatser som inte inryms i garaget. 
Kommentar: 
Den föreslagna ändringen av detaljplanen innebär en större flexibilitet så att större yta av be-
fintligt garage kan nyttjas för bilparkering.  

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

3. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer att ett antagande av ändring av detaljplan enligt förslaget inte kommer 
att prövas då föreslagen ändring inte berör någon av Länsstyrelsens prövningsgrunder. 
Länsstyrelsens granskningsyttrande har bilagts. 
 
4. Lantmäterimyndigheten 
har inga synpunkter. 

 

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 publiceras på 
kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade till yttrandena finns på 
Stadsbyggnadskontoret.  
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5. Prästgårdsmarkens Samfällighetsförening  
anser att ändringen innebär att den totala ytan blir större än i den underliggande detaljplanen 
då möjligheten att bygga garage under de berörda byggnaderna redan finns.  
De anser att risken för att byggnation kommer att ske utan att parkering erbjuds hyresgästerna 
är obefintlig då det finns riktlinjer för antalet parkeringsplatser.  
De anser att fastighetsägarna ska anpassa sin byggnation, exempelvis genom att inte bygga 
lika högt som plankartan tillåter, något som de redan tidigare förordat. 
Som de förstår den föreslagna ändringen innebär den en ökad förtätning av området kring 
Prästgårdsgatan/Prästgårdsängen. Med större garageyta och fler parkeringsplatser blir det 
också en betydligt större negativ miljöpåverkan. Detta strider mot deras intressen av att värna 
om miljön i sitt närområde. 
De hänvisar även till sina tidigare skrivelser och anser att domen från Mark- och miljööver-
domstolen ska stå fast och att ingen ändring ska genomföras.  
Kommentar: 
Den totala byggnadsytan blir större än i den underliggande detaljplanen då ytor under 
mark/gårdsbjälklag inte kommer att räknas in i den BTA som anges på plankartan om 
ändringen genomförs. Stadens riktlinjer för parkering ska följas men det finns inget förbud 
mot att anordna fler parkeringsplatser är vad som staden kräver. En ändring av e1-bestämmel-
sen innebär att det kan bli fler parkeringsplatser än utan en ändring.  
 
6. Fastighetsägare, Bö 80:7  
anser att den tänkta torgytan vid Prästgårdsgatan i den underliggande detaljplanen borde ha 
fredats från boendeparkering och bara tillåta några få platser för angöring- och korttidspar-
kering.  
De anser att Stadsbyggnadskontoret ”hotar” med mer parkering på villagatorna och att för-
störa torget. 
Det finns en parkeringsreserv under ”torget” för 40 bilar som de anser inte framgår tydligt av 
planhandlingarna och att denna reserv inte nämndes i resonemanget om var de bilplatser som 
”förloras”, om inte e1-bestämmelsen ändras, kunde ersättas.  
De menar också att skulle boendeparkering anläggas på torget och på lekplats är det att anse 
som en väsentlig ändring av miljön och helt motsatt allt som skrivits och sagts och avbildats 
angående torget i planhandlingarna.  
De förutsätter att byggherrarna uppfyller de P-normer som fastställts och löser parkeringen på 
sina fastigheter. Boende i Prästgårdsängen parkerar redan idag på villagatorna. En konsekvens 
av nedskrivningen av P-talet blir att fler kommer att parkera på villagatorna men det har som 
sagt inget med e1 att göra.  
De anser att befintliga bilplatser i garaget under Prästgårdsängen är för smala och inte upp-
fyller de krav man har rätt att ställa på en p-plats. P 
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Kommentar: 
Stadens riktlinjer för parkering ska följas, parkering ska anordnas på kvartersmark och Tra-
fikkontoret har meddelat att de kommer att kontrollera måtten på befintliga bilplatser i kom-
mande bygglov.  
De antal kvadratmeter byggrätt som anges på plankartan förfogar exploatör/fastighetsägare 
fritt över. De kan följdaktligen välja att använda alla kvadratmetrar ovan mark och förlägga så 
mycket parkering som möjligt i marknivå då detta inte kräver någon byggrätt. Detta är inget 
”hot” från Stadsbyggnadskontoret utan en beskrivning av vilka konsekvenser en utebliven 
ändring kan få. Parkeringsreserven togs inte upp som en lösning i konsekvensbeskrivningen 
då den redan var medräknad i den underliggande detaljplanen som förutsatte parkeringsplatser 
under de tillkommande byggrätterna. Om e1bestämmelsen inte ändras – och Trafikkontoret 
inte godkänner en del av befintliga parkeringsplatser för att de är för smala är det risk att 
parkeringsplatser kommer att anordnas i större utsträckning på det tilltänkta torget och att 
planens intention om ett torg med bara några få angöringsplatser inte kan uppfyllas. 
 
 
7. Fastighetsägare, Lunden 70:4  
anser att det inte är enkelt för en lekman att förstå hur planförslaget ser ut idag. I det utsända 
brevet hänvisas till ett planförslag som ligger på hemsidan www.goteborg.se/planochbyggprojekt. 
Där återfinns en större mängd ”Plan standardförfarande” för olika stadier i processen, och via en 
länk kan man komma vidare till alla underlag. 

Någon konkretisering av vad planförslaget innebär i detta skede har de dock inte lyckats hitta 
bland alla dokument. Möjligen ska detta förstås som att det förslag som nu granskas är 
identiskt med det som sändes ut i juli. Man hade då gärna velat se en konsekvensanalys av 
vad förslaget innebär rent praktiskt. För den oinvigde förefaller det osannolikt att det bara 
skulle vara fråga om en felaktig formulering, som inte medför några praktiska konsekvenser 
när den rättas till. Den oinvigdes gissning blir därmed också att ändringen kommer att leda till 
större omfattning på de planerade huskropparna antingen i fråga om höjd eller bredd, eller i 
värsta fall båda delar. 
De har som boende i fastigheten närmast den planerade byggrätten mellan Danska Vägen och 
Prästgårdsgatan starka invändningar mot att den byggnaden skulle bli högre eller mer 
omfattande än vad som är fallet i detaljplanen som fastställdes av Mark- och 
miljööverdomstolen 16 april 2021. Området med atriumhusen är mycket medvetet formgivet 
så att husen ska vara insynsskyddade och ha goda ljusförhållanden, och en ändring av detta 
utgör enligt deras mening ett starkt ingrepp mot kvaliteten i deras boendemiljö. De yrkar 
därför på att inga ändringar genomförs som ger förändrade förutsättningar för ovannämnda 
byggrätt i förhållande till den av Mark- och miljööverdomstolen fastställda detaljplanen.  
Kommentar: 
Den föreslagna ändringen innebär ingen höjning av tillåten byggnadshöjd eller fotavtryck för 
de byggnadsdelar som befinner sig ovan mark. De antal kvadratmeter byggrätt som anges på 
plankartan förfogar exploatör/fastighetsägare fritt över. De kan följdaktligen välja att använda 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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alla kvadratmetrar ovan mark och förlägga så mycket parkering som möjligt i marknivå då 
detta inte kräver någon byggrätt.  
 
8. Fastighetsägare, Lunden 70:5 
de anser att samtliga i detaljplanen avsedda intentioner torde vara väl tillgodosedda i den nu 
fastställda detaljplanen. 
De anser att det redan finns möjligheter till parkering i den fastställda detaljplanen och att den 
föreslagna förändringen av detaljplanen istället syftar till en utökad byggrätt för entreprenören 
och är ett kringgående av den reducering i byggnadsyta som fastighetsägare/exploatör 
drabbades av genom domen i Mark- och Miljödomstolen. Stadsbyggnadskontoret ”hotar” i 
sina kommentarer med att fastighetsägaren kan avstå från garageplatser och att det kan leda 
till ökad parkering på villagatorna runt omkring planområdet.  
De anser att fastighetsägaren/exploatören ska uppfylla Riktlinjer för parkering i 
Göteborgsstad och anpassa sin byggnation, exempelvis genom att inte bygga lika högt som 
plankartan tillåter. 
De pekar även på att Stadsbyggnadskontoret inte kommenterar i sin sammanställning att det i 
befintlig detaljplan redan finns plats för den parkering som man nu vill möjliggöra.  
I Planbeskrivningen, sidan 30, i detaljplanen som vunnit laga kraft den 16/4 2021 framgår:  
För byggnationen söder om Prästgårdsgatan krävs mellan 30 och 35 bilparkeringsplatser beroende på hur 
mixen av bostäder, kontor och handel blir. Här sänks inte p-talen. Den nya bebyggelsen innebär att de befintliga 
parkeringsplatserna norr om dagens kontorshus försvinner. Dessa kan ersättas på grönytan söder om 
kontorshuset och i garage under de nya byggnaderna. Då det finns plats för mer parkering än vad som krävs ska 
parkeringsplatserna längst ner i söder helst ej utföras för att undvika påverkan på bevarandevärda träd på 
grannfastigheter. 
De anser att någon ändring av detaljplanen för att uppnå parkering under byggnaderna inte är 
nödvändig eftersom det redan finns plats för mer parkering. 
De motsätter sig ändringsförslaget då det är uppenbart onödigt och endast synes syfta till att 
kringgå de inskränkningar som skett i nybyggnationen av Mark- och Miljööverdomstolen. De 
anser att den nu gällande detaljplanen skall ligga fast. 

Kommentar: 
Den föreslagna ändringen innebär ingen höjning av tillåten byggnadshöjd eller fotavtryck för 
de byggnadsdelar som befinner sig ovan mark. De antal kvadratmeter byggrätt som anges på 
plankartan förfogar exploatör/fastighetsägare fritt över. De kan följdaktligen välja att använda 
alla kvadratmetrar ovan mark och förlägga så mycket parkering som möjligt i marknivå då 
detta inte kräver någon byggrätt. Detta är inget ”hot” från Stadsbyggnadskontoret utan en 
beskrivning av vilka konsekvenser en utebliven ändring kan få. Stadsbyggnadskontoret kom-
menterade möjligheten till markparkering söder om det befintliga kontorshuset, inte specifikt, 
men på det sättet att det kan bli mer markparkering om e1 - bestämmelsen inte ändras. Om e1-
bestämmelsen inte ändras kommer exploatören med stor sannolikhet att välja att utföra alla 
möjliga markparkeringar söder om befintligt kontorshus, vilket innebär en försämring för 
bevaransvärda träd och de närmaste grannarna. 
Ändringsförslaget är inte uppenbart onödigt då det befintliga kontorshuset behöver en ändring 
av e1-bestämmelsen då byggnaden idag är större än de kvadratmetrar BTA som anges på 
plankartan och byggnaden är idag planstridig. 
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Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 
9. Hyresgästföreningen 
har inte yttrat sig. 
 
10. Boende på Prästgårdsängen 13 
åberopar tidigare inlagor och vidhåller sin inställning gällande ändring av detaljplanen det vill 
säga att den detaljplan som fastställts av Mark -och miljööverdomstolen skall gälla. Hon anser 
även hela detaljplanen måste göras om från början.  
 
11. Boende 1 på Prästgårdsängen 14 
har fortsatt synpunkter på den underliggande detaljplanen och hur byggnation enligt den pla-
nen kommer att påverka den allmänna miljön i området och att borttagandet av de två befint-
liga lekplatserna inte är i enlighet med FNs barnkonvention som sedan 1 januari 2020 är lag i 
Sverige där barnens bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn och att alla barn har rätt till 
lek, vila och fritid. 
Han hoppas att de starka argument som FN´s Barnkonvention innebär ska få de som beslutar 
att riva upp delar av denna plan. Han undrar om det behöver prövas om det innebär ett brott 
mot denna nya svenska lagstiftning.  
Kommentar: 
Frågorna om hur gårdsmiljön påverkas har redan hanterats i den nu gällande, underliggande 
detaljplanen. Ändringen av e1-bestämmelsen kommer inte innebära att gården förändras eller 
blir mindre. 
Göteborgs stads beslut att anta detaljplanen togs 22 februari 2018. Då var FNs barnkonven-
tion inte lag i Sverige.  
Kopia av yttranden har överlämnats till fastighetsägare och berörda konsulter för kännedom 
och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 
 
12. Boende 2 på Prästgårdsängen 14 
har fortsatt synpunkter på den underliggande detaljplanen och anser att de två nya höghusen 
mellan hus 2 och 3 kommer att förstöra den del av gården som används av människor i alla 
åldrar och även kommer att förstöra boende miljön för Prästgårdsängens invånare.  
Hon anser att det inte är förenligt med FNs barnkonvention, som sedan 1 januari 2020 är lag i 
Sverige, att ta bort de två befintliga lekplatserna då barnens bästa ska beaktas i alla beslut som 
rör barn och att alla barn har rätt till lek, vila och fritid. Hon anser även att byggarbetet kom-
mer att påverka möjligheten till vila då sovrummen i hus 1 har fönster mot gården/grönytorna 
mellan hus 2 och 3 och byggarbetet kommer medföra att det är bullrigt, smutsigt, otillgängligt 
mm.  
Vidare pekar hon på att avståndet till hus 1 på ett ställe kommer att vara endast 22 och detta 
kommer innebära att 2-rumslägenheterna i hus 1, som inte är genomgående lägenheter utan 
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endast har fönster mot gården, kommer att drabbas hårt. De boende kommer att få nya bygg-
naderna precis framför sina lägenheter och förlorar allt solljus i december/januari samt får 
insyn i sina lägenheter. De byggdes med en gård framför sig och har stora fönster och det 
kommer vara direkt insyn i dessa lägenheter från de nybyggda husen. Därtill har dessa 32 
tvårumslägenheter endast fönster mot gården och kommer endast ha en stor svart huskropp på 
mycket kort avstånd att titta på, det kommer ge en känsla av trångboddhet och mörker.  
Att rådande detaljplan dessutom skulle bryta mot minst två artiklar i FNs barnkonvention är 
mycket allvarligt då den dessutom är lag i Sverige.  
Kommentar: 
Frågorna om avstånd mellan husen och inverkan på utsikt och solljus och hur gårdsmiljön 
påverkas har redan hanterats i den nu gällande, underliggande detaljplanen. Ändringen av e1-
bestämmelsen kommer inte innebära att gården förändras eller blir mindre. 
Göteborgs stads beslut att anta detaljplanen togs 22 februari 2018. Då var FNs barnkonven-
tion inte lag i Sverige.  
Kopia av yttranden har överlämnats till fastighetsägare och berörda konsulter för kännedom 
och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 
 
13. Boende 3 på Prästgårdsängen 14 
har fortsatt synpunkter på den underliggande detaljplanen. Hon anser att den är väl genom-
tänkt när det gäller att ge fler invånare tillgång till det populära läget och att den skapar fler 
bostäder och service men att den inte skapar ett levande och tryggt kvarter.  
Hon upplever att de planerade husen på gården mellan hus 2 och 3 blir allt annat än trygga 
och kommer att innebära en stor begränsning av livet på gården. Gården som används flitigt 
av alla är en enorm trygghet som nybyggnationen tar bort alldeles för mycket av. Även 
ljusinsläppet i många lägenheter kommer att påverkas. Framförallt de enkelsidiga tvåorna i 
hus 1 som får hus framför sig på endast 22 meters avstånd. En annan punkt som skapar stor 
otrygghet är den otroliga insyn som kommer skapas genom att bygga lägenheterna mitt på 
gården mellan hus 2 och 3. Prästgårdsängen nuvarande lägenheter är med sina stora fönster 
inte byggda för att ha lägenheter framför sig med 22 meters avstånd. Det kommer skapa en 
fullständig insyn som är integritetskränkande. 
Kommentar: 
Frågorna om avstånd mellan husen och inverkan på utsikt och solljus och hur gårdsmiljön 
påverkas har redan hanterats i den nu gällande, underliggande detaljplanen. Ändringen av e1-
bestämmelsen kommer inte innebära att gården förändras eller blir mindre. 
Kopia av yttranden har överlämnats till fastighetsägare och berörda konsulter för kännedom 
och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 
 
14. Boende på Prästgårdsängen 21 
har inga synpunkter på den föreslagna ändringen men hon har fortsatt synpunkter på den 
underliggande detaljplanen. En av dessa synpunkter rör de föreslagna nya balkongerna för de 
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enkelsidiga lägenheterna då hon menar att de kommer att ge direkt insyn i sovrummet i 
lägenheten bredvid. 
Hon lyfter att alla husen har stamrenoverats, vilket har medfört buller under lång tid och höjda 
hyror. 
Hon klagar även på att hyresvärden låter lägenheter stå tomma under flera månaders tid för att 
genomföra totalrenoveringar som gör att hyrorna kan höjas ytterligare. Hon undrar hur folk 
ska ha råd att bo kvar. 
 
Kommentar: 
De lägenheter som i den underliggande detaljplanen är tänkta att kompletteras med balkong är 
de små tvåorna som idag inte har balkong. Hur balkongerna kommer att placeras och 
utformas bestäms i bygglovet. 
Hyressättning regleras inte i en detaljplan utan regleras på annat sätt. 
 
 

 

Revideringar  
Planförslaget har inte reviderats.  
 
 
 
 
 
Åsa Lindborg    Eva Sigurd 
Planchef    Planarkitekt 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 

• Lista över samrådskrets 
 

• Länsstyrelsens yttrande 
 



 

 

Stadsbyggnadskontoret 
 

  

Stadsbyggnadskontoret 
Box 2554 
403 17 Göteborg 

 
sbk@sbk.goteborg.se  
031-365 00 00 (kontaktcenter) 

1 (1)  
  

goteborg.se 

Lista över samrådskrets 
 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden 

Stadsområde 02 Centrum 

Trafiknämnden 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten i Göteborg 

Länsstyrelsen 

 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning  

 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

Hyregästföreningen Region V Sverige 

De som tidigare yttrat sig i ärendet 

 

Övriga 
De som tidigare yttrat sig i ärendet
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Yttrande över förslag till ändring av detaljplan för bostäder och 
verksamheter vid Prästgårdsänge inom stadsdelen Bö och 
Lunden, Göteborgs stad, Västra Götalands län
Handlingar daterade 29 september 2021 för granskning enligt 5 kap. 15 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900) 

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planändring kan accepteras och därför 
inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att 

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (luft och vatten)
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller

till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, 
risk för olyckor, översvämning, erosion)

Synpunkter på granskningshandlingen 
Länsstyrelsen har inga vidare synpunkter i ärendet.

Detta ärendet har arkitekt/ planhandläggare Nirmala Blom-Adapa handlagt, 
föredragit och beslutat. I den slutliga handläggningen har även sakkunnig 
inom Tvärgrupp Göteborg, medverkat.

Nirmala Blom-Adapa

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R26
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