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Förslag om Ändring av detaljplan för delar av stadsdelarna 
Kungsladugård, Majornas 3dje rote, Slottsskogen, och 
Stigberget i Göteborg (Majvallen).  

Gransknings-/Utställningsutlåtande 
Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd 
för detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Förslaget har sänts för 
yttrande under tiden 3 juni 2020 – 18 juni 2020 och för granskning under tiden  
12 maj 2021 –1 juni 2021 med standardförfarande. 
Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  
Flygblad har också satts upp vid de närmsta bostadsentréerna för husen med 
gavelsidorna åt Hålekärrsgatan/Majvallen. 
Förslaget har under granskning-utställningstid 12 maj 2021 – 1 juni 2021 varit 
tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. Förslaget finns även tillgängligt på 
Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
Efter granskningsutställning finns kvarstående erinringar som berör olika värden för 
anpassningen för Slottskogsparken som helhet. Områdets användning som fritidsmiljö, 
hur intensivt och under vilka tider det används samt störningar avseende höga ljudnivåer 
och buller. Synpunkter om stort behov för samverkan mellan kommun och föreningar 
krävs vid utveckling av Majvallen. Allvarligaste invändningen gäller att södra delen 
ifrågasätts avseende dess rättighet, dess utbredning med nuvarande gällande detaljplan (fr 
1934). För det nya förslaget som avser tillägg med användning för ytterligare en 
föreningskategori till befintlig detaljplan vid Majvallenområdet, finns invändningar att 
planframtagningen ska invänta en helhetssyn från staden avseende Slottsskogens 
utbredning och kantzoner samt också invänta bildandet av Slottsskogens kulturreservat. 

Kontoret har bedömt att planförslaget kommer innebära en ökad möjlighet för flexibel 
användning av lokaler inom området som kan underlätta för föreningars verksamheter för 
både idrott och kultur. Efter granskningsutställningen har endast en smärre redaktionell 
ändring i planbeskrivningen skett. 

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 vid granskning 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. Göteborgs Energi AB 
Göteborgs Energi AB påminner att vid schaktningsarbeten i närheten av i markförlagda 
ledningar hänvisas till våra gällande Bestämmelser vid markarbeten. 

Göteborg Energi AB med dotterbolag har inget att erinra i ärendet. 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 

 

2. Idrotts- och föreningsförvaltningen 
Idrotts- och föreningsnämnden lämnar följande synpunkt: 
Majvallen är ett viktigt område för stadsdelen och många barn och unga använder 
området för såväl organiserad som spontan aktivitet. För att ytterligare utveckla 
området behöver en kombination av fysiska och icke-fysiska åtgärder vidtas och 
samverkan mellan föreningarna verksamma på området stärkas och utvecklas.  
Idrotts-och föreningsförvaltningen har i nuläget inga egna investeringsplaner på 
området, då ett mer konkret dialogarbete med föreningarna verksamma på 
området behöver komma till stånd innan konkreta åtgärder kan aktualiseras. I 
enlighet med idrotts-och föreningsnämndens beslut i ärende Göteborgsförslag 
312-Vision Majvallen, är det en förutsättning för framtida utveckling och 
investeringar att dessa ska gynna hela föreningslivet i området. Ändring av nu 
gällande detaljplan är ett steg på vägen i rätt riktning. Ändringen av detaljplanen 
är positiv då detta innebär möjligheter för föreningsverksamheter som idag saknar 
lokaler att skapa dessa på området, men också större möjligheter för förvaltningen 
att tillsammans med befintliga föreningsverksamheter på området utveckla detta 
till fler målgrupper. Idrotts- och föreningsnämnden har inga synpunkter på 
rubricerat ärende. 
 
Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
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3. Kretslopp och Vatten 
Yttrande över granskningshandling maj 2021 för rubricerat ärende från förvaltningen 
Kretslopp och vatten på delegation från Kretslopp och vattennämnden. 

1. AVFALL 
Kretslopp och vatten har ur ett avfallsperspektiv inga kommentarer på planhandlingarna. 
Vi anser att det med detaljplanens utformning kommer vara möjligt att ordna en 
fungerande avfallshantering.  

I en kommande bygglovsansökan ska avfallshanteringen redovisas. Kretslopp och vatten 
rekommenderar att exploatören beaktar de kommentarer som framkom under samrådet 
samt följer de riktlinjer som finns i skriften Gör rum för miljön på stadens hemsida. 
Kretslopp och vatten står gärna till tjänst framöver vad gäller planering av 
avfallshanteringen och kontakt får gärna tas med oss för att stämma av ritningar innan 
bygglovsansökan lämnas in. 

2. VA 
Kretslopp och vatten har ur ett VA-perspektiv inga synpunkter på 
granskningshandlingarna. 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 

 

4. Kulturförvaltningen 
Kulturförvaltningen framhåller att; förslaget till ändringen av detaljplanen innebär 
kortfattat att användningen Centrum1, föreningsändamål, läggs till som då omfattar att 
föreningsliv utanför idrotten också har möjlighet att använda området. 

I samrådsskedet tillstyrkte kulturförvaltningen förslaget till ändring av detaljplanen.  

Det framtagna kulturmiljöunderlaget rekommenderar att tillkommande byggnad får en 
placering på den plats mellan omklädningsbyggnaden och boulehallen som idag gränsar 
till hundrastgården i Slottsskogen. Kulturmiljöunderlaget lyfter även en rekommendation 
om skydds- och varsamhetsbestämmelser för omklädningsbyggnaden.  

Förvaltningens yttrande från samrådsskedet kvarstår.  

 

Kommentar: 
Tilläggsbestämmelser i ändringsplanen omfattar att anpassning för kulturmiljö- och 
naturvärden ska ske vid förändring och på det viset etablerar att kulturmiljöunderlaget 
fortsätter verka i kommande bygglovsprövningar.  

Vi avser inte att införa skyddsbestämmelse för någon byggnad i detaljplanen. Vi håller 
med om att omklädningsbyggnaden har en betydelsefull arkitektonisk verkan med sin 
placering. (Kontoret påpekar att inför granskning justerades tilläggsbestämmelsen till ett 
dedicerat användningsområde för centrumändamål som anges: C1, Föreningslokaler). 
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5. Miljönämnden 
Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att nedan synpunkter 
beaktas.  
Slottsskogens värden  
I planbeskrivningen nämns att arbete pågår med att bilda kulturreservat för 
Slottsskogsparken med syfte att skapa ett långsiktigt skydd som möjliggör vård, 
bevarande och utveckling av parkens kultur-, natur- och sociala värden.  
Vi vill påpeka att en viktig del i att uppnå syftet med reservatet är att värna parkens 
storlek och utveckla dess yttre gräns med tydliga entréer och annonsering mot staden. Det 
pågår just nu flera planärenden med exploateringsförslag i Slottsskogens utkanter som 
riskerar att påtagligt skada dessa bevarandevärden. Vid lämplighetsbedömning av 
kommande byggförslag inom Majvallen blir det viktigt att beakta underlag och resultatet 
från kulturreservatsarbetet.  
 

Kommentar: 
Kontoret ser positivt på frågan att Majvallen kan ingå i kulturreservat för Slottsskogen 
och hänvisar till svar till park- och naturnämnden om samma frågor under punkterna 2, 3, 
4, 10 och 11. 
 

6. Park- och naturnämnden 
Sammanfattande synpunkter ur Park- och naturnämndens yttrande som avstyrker 
byggnadsnämndens förslag och bedömer att förslaget inte möter de mycket skarpa 
synpunkter nämnden framförde i samrådsskedet. Förvaltningen menar att bildandet av   
ett kulturreservat för Slottsskogen måste föregå all stadsutveckling som kan få en direkt 
påverkan på Slottsskogens parkmiljöer. Om detta förslag går igenom så kan det bli ett 
prejudikat som riskerar att drabba andra delar av Slottsskogen, samt även övriga parker 
och grönområden i staden. De menar också att delar av planområdet ligger inom det som 
göteborgarna idag betraktar och använder som en del av Slottsskogens parkytor och som 
park- och naturförvaltningen idag förvaltar och sköter. Det pågår en omfattande 
förtätning och grönområden är utsatta för högt besökstryck. Med fler bostäder tillkommer 
fler människor vilket ökar slitaget på de park- och naturytor som finns kvar. Ett ökat 
slitage innebär ökade driftskostnader och därmed en risk för att der gröna istället måste 
hårdgöras, vilket i sin tur innebär minskade ekosystemtjänster. 

Förvaltningen ser positivt på att det sedan samrådsskedet har tydliggjorts i detaljplanen 
att eventuell förändring av platsen måste anpassas till miljön i Slottsskogen, men anser 
likväl att planarbetet måste invänta kulturreservatet och att det krävs ett helhetsgrepp 
kring de planer och projekt som diskuteras i anslutning till Slottsskogen.  

Förvaltningen är positiv till scouterna och deras naturinriktade barnverksamhet. 
Verksamheten ligger i linje med flera styrdokument så som Slottsskogens utvecklingsplan 
och Grönstrategi för en tät och grön stad. Förvaltningens bedömning är samtidigt att den 
föreslagna byggrätten inte ska möjliggöras på Slottsskogens parkytor. 

Förvaltningen bedömer att byggnation på värdefull parkmark går emot Göteborgs stads 
miljömål ”God bebyggd miljö” samt ”Ett rikt växt och djurliv” samt att 
kommunfullmäktige antagit ett nytt Miljö- och klimatprogram visar vikten av 
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grönområdens betydelse för göteborgarna. För att uppnå dessa miljömål krävs 
restriktivitet med att bygga i naturområden. Det krävs också att natur- och kulturvärden 
bevaras och utvecklas, något som förslaget motverkar.  

Föreslaget planområde ligger i stadsdelen Slottsskogen och angränsar till Ekedalsgatan 
och Hålekärrsgatan. Hela detaljplanen ligger inom kvartersmark. Delar av planområdet 
ligger dock inom det som idag betraktas, förvaltas och används som del av Slottsskogens 
parkytor (se bild nedan). Gällande detaljplan medger idrottsändamål.  

 

Bild A, ur Park- och naturnämndens yttrande; Förvaltningskartan. Grönt betyder att ytan 
förvaltas av park- och naturnämnden, blått förvaltas av idrott- och föreningsnämnden 
och gult av trafiknämnden. Planområdet (inom röd markering) ligger delvis inom det som 
idag förvaltas som Slottsskogen och som används som park. 

 
Bild B, ur Park- och naturnämndens yttrande; Urklipp från förslaget till ny översiktsplan 
som just nu är under utställning. Mörkare grön anger park och ljusare grön idrott och 
rekreationsanläggningar.  



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret - Granskningsutlåtande  6 (26) 
   
   

I gällande översiktsplan för Göteborg från år 2009 anges området som ”Grön- och 
rekreationsområde. Parker, natur, idrotts- och friluftsområde” och angränsar till 
”Landskap med särskilt stora värden. Område med särskilt stora värden för naturvård, 
friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap.” I förslaget till ny översiktsplan för 
Göteborg som i dagsläget är på utställning anges områdets användning i enlighet med 
bilden på nästa sida.  

 
A. Planområdet omfattas av dubbla riksintressen, dels för kulturmiljövård, dels för 

friluftsliv. Området ligger även inom stadens bevarandeprogram. Slottsskogen, 
och därmed delar av planområdet, utgör tillsammans med Änggårdsbergen och 
Sandsjöbacka naturreservat en grön kil som har stor betydelse för den gröna 
infrastrukturen på regional nivå.  

B. Planområdet ingår också i det pågående arbetet med att bilda ett kulturreservat 
för Slottsskogen. Arbetet sker på uppdrag av kommunfullmäktige och leds av 
stadsbyggnadskontoret. Syftet med arbetet är att ta fram ett långsiktigt skydd för 
Slottsskogens parkmiljöer som möjliggör vård, bevarande och utveckling av 
parkens kultur-, natur- och sociala värden.  

C. Majvallenområdet ingår i det som markerar gränsen för det värdefulla 
parkområdet i Program för Slottsskogen, ett planprogram som byggnadsnämnden 
beslutat om. Planprogrammet är ett led i att säkerställa Slottsskogens värdefulla 
park- och grönområde. 

D. I den utvecklingsplan med tillhörande handlingsplan som finns framtagen för 
Slottsskogen och som beslutats av park- och naturnämnden föreslås en utveckling 
av området som gör att Majvallen upplevs vara en del av parken.  

Planförslaget innebär en ökad möjlighet för flexibel användning av lokaler som kan 
underlätta för föreningars verksamheter för både kultur och idrott. Sedan samrådsskedet 
har bland annat tilläggsbestämmelsen justerats till C1 föreningsändamål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild C ur yttrande, Föreslagen plankarta – ett tillägg till underliggande gamla detaljplanen. 
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Beteckningarna f1 och f2, gällande utformningskrav för anpassning till kulturmiljön, har 
tagits bort och innehållet har istället lagts som text under ”egenskapsbestämmelser”. En 
utökning av prickmark söderut har skett.  

I planbeskrivningen är det uttryckt att det vid eventuell byggnation är angeläget med 
anpassning till Slottsskogens kulturmiljövärden och att småskalighet, hög detaljering och 
utformning med stor hänsyn ska eftersträvas. Av den egenskapsbestämmelse som lagts 
till sedan samrådet framgår att placering, gestaltning, materialval och kulörer för 
byggnader samt tillhörande markbeläggning ska utföras på ett sätt som anpassar och 
inordnar sig i sammanhanget avseende Slottsskogens kulturmiljövärden och värdefulla 
landskapsbild. Målet med detta är uppnå en god helhetsverkan. Särskilt beaktande ska tas 
till Slottsskogens upplevelsevärden genom hänsyn till viktiga siktlinjer, kopplingar och 
rum.  

Park- och naturnämndens bedömning 
Slottsskogen är stadens mest välbesökta park med omkring 3,7 miljoner besökare årligen. 
Parkens storlek är ett av de främsta värdena att bevara och skydda, vilket avses göras med 
bildandet av ett kulturreservat för Slottsskogen. I reservatsbildningen ska det också 
avgöras vilken utveckling Staden vill se för de olika delarna av parken. Det finns många 
anspråk inom och i anslutning till parken. Varje intrång i parken får konsekvenser, inte 
bara för den enskilda platsen utan också för parken som helhet.  

Förvaltningen håller fast vid bedömningen att planförslaget är förhastat och att bildandet 
av ett kulturreservat för Slottsskogen måste föregå all stadsutveckling som kan få en 
direkt påverkan på Slottsskogens mycket värdefulla parkmiljöer. Detta är mycket 
angeläget då delar av planområdet ligger inom det som göteborgarna idag betraktar och 
använder, och som park- och naturförvaltningen idag förvaltar och sköter, som en del av 
Slottsskogens parkytor. 

Förvaltningens bedömning är att det är anmärkningsvärt att arbetet med detaljplanen 
fortskrider, trots ovanstående och trots park- och naturnämndens starka invändningar i 
samrådsskedet då nämnden avstyrkte planförslaget.   

Park- och naturnämnden listar ”Viktigaste synpunkterna på planförslaget utifrån 
våra styrdokument” 

1. Förvaltningens främsta synpunkt är att det krävs ett helhetsgrepp kring frågan om 
de planerade markanspråken i och i anslutning till Slottsskogen, innan det är 
möjligt att ta ställning till planförslaget. I dagsläget pågår flera planärenden i 
olika skeden och i anslutning till Slottsskogen som riskerar att ta viktig parkmark 
i anspråk. Anspråken handlar främst om att möjliggöra för förskolor där det idag 
finns tillfälliga bygglov. I dessa delar av staden är konkurrensen om marken hög 
och alla markanspråk kräver noggranna avvägningar intressen emellan. Detta 
måste göras på en strukturell nivå innan beslut om förslaget kan fattas.  
 

2. Samtidigt som ovan nämnda markanspråk planeras, pågår arbetet med att på 
uppdrag av kommunfullmäktige bereda Slottsskogen som ett kommunalt 
kulturreservat. Syftet med kulturreservatet är att ta fram ett långsiktigt skydd för 
Slottsskogens parkmiljöer. Med hänsyn till att Slottsskogen är en sådan viktig 
och värdefull stadspark för hela Göteborg bedömer förvaltningen att det är 
nödvändigt att arbetet med kulturreservatet inväntas, innan arbetet med den 
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aktuella detaljplanen för Majvallen kan gå vidare och då med kulturreservatet 
som en viktig utgångspunkt.  
 

3. I Slottsskogen slingrar sig gångstigarna mellan öppna och slutna rum enligt den 
engelska parkens ideal. På platsen för den aktuella detaljplanen öppnar 
parkrummet sig och det går att tydligt förstå kopplingen till den omgivande 
staden. I Utvecklingsplan för Slottsskogen som park- och naturnämnden tog 
beslut om 2018 föreslås en utveckling där målbilden är att Majvallen ska 
upplevas som en del av Slottsskogen och integreras på ett bra sätt i 
parkmiljöerna. Det är just på den nu aktuella platsen som kopplingen mellan 
Majvallen och Slottsskogen har störst potential att stärkas på grund av att det 
finns både en visuell och en plan koppling. Om byggnader istället skulle placeras 
här, vilket planförslaget möjliggör, skulle istället Majvallenområdet avskärmas 
från Slottsskogen. Det vore en oönskad utveckling. 
 

4. I dagsläget finns sedan 80 år tillbaka en byggrätt på den aktuella platsen. Inom 
denna byggrätt finns det ytor som sedan många år tillbaka betraktas, förvaltas och 
används som del av Slottsskogens parkytor. Förvaltningens bedömning är att 
dessa ytor därmed bör planläggas som park. Dessa attraktiva gröna parkrum har 
stor potential och är en uppskattad och välbesökt del av Slottsskogen, vilket även 
framgår i yttrandena i samrådsredogörelsen. Här finns även en av de större 
entréerna till Slottsskogen med lättillgänglig grönska, vilket är viktigt utifrån ett 
folkhälsoperspektiv. I utvecklingsplanen för Slottsskogen pekas attraktiva entréer 
ut som en prioriterad fråga för parkens utveckling.  
 

5. För att bibehålla tillgängligheten till parken och för att Slottsskogen ska synas 
och upplevas av omgivningen behöver kantzonen värnas. Det är tyvärr inte 
ovanligt att kantzonerna tas i anspråk för andra ändamål än parkändamål vilket 
naggar parken i kanterna och parkytan minskar bit för bit. Förutom själva 
byggnaden ser förvaltningen en risk för att även området runt omkring 
byggnaden kommer att upplevas om privat. Det skulle minska den offentliga ytan 
ytterligare. I samrådsredogörelsen beskrivs också hur stadsdelen de senaste 80 
åren har förtätats och att förtätning fortsatt pågår. En konsekvens av detta är att 
omkringliggande park- och naturytor har minskat i utbredning. De parkytor som 
omfattas av planförslaget bedöms dessutom vara av än större betydelse. 
Förvaltningens bedömning utifrån detta är att en ny lämplighetsprövning av 
markanvändningen måste göras för platsen utifrån rådande situation.  
 

6. Flexibiliteten som planförslaget möjliggör sätter komplexiteten i frågorna som 
berör platsen på sin spets med tydliga målkonflikter intressen emellan. Om det 
inte är möjligt att planlägga ovan nämnda ytor som park inom denna process 
bedömer förvaltningen att en process som kan möjliggöra detta bör påbörjas. 
Eventuellt skulle så kunna ske i form av detaljplan med standardförfarande där 
kulturreservatsbildningen för Slottsskogen ligger som utgångspunkt. Med 
hänvisning till samrådsredogörelse framstår det även som att prioriteringen inom 
det som idag är idrottsområde behöver utredas innan eventuell vidare utveckling 
av platsen kan ske.  
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7. Förvaltningen vill också framföra att man från samrådet till granskningsversionen 
av planhandlingarna tagit bort text om att park- och naturförvaltningen förvaltar 
delar av planområdet. Förvaltningens undrar varför så har skett, då ingen ändring 
av arbetet med att förvalta ytorna har skett sedan samrådet. Park- och 
naturförvaltningen sköter alltså fortfarande delar av planområdet som en del av 
Slottsskogens parkmiljöer. 
 

8. Under rubriken ”Gestaltning” i planbeskrivningen hänvisas också till 
beteckningen f1 som i granskningsversion är borttagen och istället ersatts av 
egenskapsbestämmelse. Förvaltningen önskar också en konsekvensbeskrivning 
och/eller motivering till varför planbestämmelsen för centrumändamål ändrats.  
 

9. Förvaltningen ser positivt på utökningen av prickmark, men hade önskat den 
sträckt sig hela vägen fram till byggnaden för boule-verksamheten för att 
säkerställa att naturvärden, siktlinjer och sociala värden kan värnas.  
 

10. Förvaltningen ser också positivt på att det i detaljplanen har tydliggjorts att 
förändring i området måste anpassas till miljön i Slottsskogen.  

Synpunkter på planförslaget utifrån aspekten genomförbarhet/byggbarhet 

11. Det är viktigt med en väl fungerande och attraktiv koppling mellan Majvallen och 
Slottsskogen, som kan bidra till att stärka de båda platserna. I Utvecklingsplan för 
Slottsskogen föreslås en utveckling där Majvallen upplevs som en del av 
Slottsskogen och integreras på ett bra sätt i parken.  
 

12. Behov av ytterligare naturinventering samt rotkartering av träd kvarstår att göra 
inom ramen för det fortsatta arbetet med planhandlingarna.  

 
Kommentar: 
Majvallen ingår i området för Slottsskogen. Kontoret är fullt eniga med park- och 
naturförvaltningen om värdet av att Majvallen ingår i Slottsskogen och det utpekade 
område med riksintresse för kulturmiljövård och stora värden för kulturlandskap, 
landskapsbild och naturvård samt riksintresse för friluftsliv. Majvallen befinner sig intill 
riksintresse för friluftsliv.  

Gällande detaljplan, en stadsplan från 1934, med sin yttersta gräns i Slottsskogen 
markerad med mörkblå linje i nedanstående kartbild (en mindre del är Majvallen 
rödtonad). Nedanstående karta, med gällande översiktsplan, anger i söder och sydöst 
diagonal skraffering riksintresse för friluftsliv. 
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SBK karta. Gällande Översiktsplan ljusgrönt visar område med särskilt stora värden för 
riksintresse för kulturmiljövård. Diagonal skraffering visar riksintresse för 
kulturmiljövård, naturvård, friluftsliv, landskapsbild, och/el kulturlandskap.                  
Blå linje visar gällande detaljplanens gräns.  
Tillagt i kartan, Majvallens del inom stadsplanen, rödtonad. 
I kommande Fördjupad Översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag 
Hammarskjöldsleden, visas områdena likadant. (diarienr: 0896/16) 

Kontoret finner det inte aktuellt att minska föreningslivets möjligheter. Kontoret menar 
att Majvallens område och byggrätt är enligt gällande detaljplan. Föreningslivet behöver 
sitt område. Kontoret uppmärksammar flera aspekter av denna fråga genom svaren nedan. 

Om planbestämmelserna 
Genom detaljplanearbetet görs tillägg med användning. Förutom att befintliga gamla 
kartan fortsätter gälla (idrott-) anpassas tillkommande bestämmelser till att gälla över hela 
Majvallenområdet (föreningslokaler m centrumändamål, kultur-). Anledningen är att 
flexibiliteten då blir störst för att de båda kategorierna kan använda varandras lokaler och 
det är en målsättning för planen, att uppnå flexibilitet för användning av lokaler mellan 
kategorierna.   

Planen får också tillägg med egenskapsbestämmelser vad gäller utformning och krav om 
anpassning för kulturmiljö och landskapsbild, av att befinna sig i Slottskogsparken. 
Skillnaden hur skriva utformnings- och skyfallsbestämmelserna mellan samråd- och 
granskningsskedet är utan betydelse och är endast plantekniskt olika sätt att skriva 
bestämmelserna på.  

Kommentar avseende Park- o naturförvaltningens kartbilder ovan. 
Park- och naturnämndens Bild A gäller inte med påståendet att Park- o naturförvaltningen 
förvaltar området innanför den röda linjen. Det stämmer inte. Det är Idrott- och 
föreningsförvaltningen som arrenderar och förvaltar Majvallenområdet. Området är idag 

MAJVALLEN 

SLOTTSSKOGEN 

BYGGNADSKVARTER 
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betecknat med föreningsändamål idrott. Fastighetskontoret har skötselavtal med park- och 
naturförvaltningen inom Majvallenområdet. I huvudsak i områdets gröna delar. 

Park- och naturnämndens Bild B visar kommande Översiktsplan för Göteborg, som 
förväntas antas av kommunfullmäktige under 2022. I ÖP förklaras vikten av områden 
som stödjer idrott och kultur och möjliggör levande stadsmiljö vid förtätning. Dessutom 
är i ny ÖP en del av Majvallens södra område med byggrätt, markerad som robust grön 
infrastruktur. Kontoret ser inte att detta behöver stå i motsättning till utveckling av 
föreningslivet på platsen. 

Kommentarer på park- och naturnämndens synpunkter från deras styrdokument. 

1. Om markanspråken i Slottsskogen. -Majvallen har detaljplan och är en del inom 
Slottsskogsparken. Det innebär att det finns byggrätt att nyttja inom detaljplanen 
för den som äger rättigheten.  
Kontoret fortsätter hävda att föreningslivet är etablerat på Majvallen (tidigare 
”Söderlingska ängen” där bollspel och rekreation pågått sedan ca 150-år tillbaka. 
Den detaljplan som antogs 1934 är den juridiska rättigheten för föreningslivet att 
ta marken i anspråk. Under perioden då ”Folkhemmet” planerades och byggdes, 
1930-40-talet, lade man stor betydelse för att utrymme för idrottsliv, lagsport- 
och friidrott skulle finnas i närområde. Majvallen är en följd av förtätning och 
många var emot förslaget vid dess tillkomst genom att det ligger i Slottsskogen. 
Kontoret menar att föreningsliv för idrott och nu även bereda för föreningsliv för 
kulturella ändamål, kompletterar Slottsskogens omfattande variation för 
rekreativa ändamål. Majvallen är ett område för föreningsliv som är intensivt 
utnyttjat. Kontoret menar att föreningslivet vid Majvallen har sin plats inom 
Slottsskogen och ska få fortsätta verka där.  
 

2. Om kulturreservat. -Vid fortsatt utveckling vid Majvallen är kulturmiljön mycket 
viktig. Inom Majvallen speglas detta i planbestämmelser i tillägget för 
detaljplanen. För anläggningar erfordras god utformning och anpassning efter 
platsens kulturmiljö och landskapsbild. Att möta Slottsskogsparkens öppna och 
slutna rum, siktlinjer o.s.v. är en del av arbetet vid att arrangera miljön i området. 
Detta måste diskuteras oavsett om kulturreservat finns eller inte. Bildas ett 
kulturreservat behöver man också söka dispens för lämplighet för förslag. 
Kontoret ser inget hinder för att ett kulturreservat som inkluderar Majvallen blir 
fullföljt. 
 

3. Om park- o naturförvaltningens utvecklingsplan. Kontoret uppfattar park- o 
naturförvaltningens utvecklingsplan som mycket positiv för Slottsskogen. 
Målbilden att Majvallen ska upplevas som en del av Slottsskogsparken och 
integreras på ett bra sätt i parkmiljöerna finner kontoret viktig. Att tydliggöra 
Slottskogsparken redan vid Ekedals-/Hålekärrsgatan vore mycket fint. Gärna med 
någon allé. Vid planområdet behövs ett högt stängsel för att bollar inte ska fara 
ut. Det är en sämre idé att plantera träd vid bollplanerna eftersom det blir mycket 
löv om hösten som kan orsaka både halka och nedsmutsning av bollplanerna. Att 
ordna en tydligare angöring strax vid gatorna och omfamna Majvallen och ledas 
in mot entréerna till Slottskogsparken som får spännande gestaltningar så skulle 
det ge mycket till helheten av en sammanhållen parkmiljö.  
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4. Koppling Majvallen och Slottskogsparken. Park- o naturförvaltningen ser marken 

mellan detaljplanen i söder och utanför detaljplanen i söder som mark med störst 
potential för integration. Kontoret menar istället att det viktiga är omfamningen 
av Majvallen som helhet från Ekedalsgatan och Hålekärrsgatan att 
Slottskogsområdets yttre gränser blir tydliggjorda och får tillhörighet med parken 
(se pkt 3.). 
 

5. Prioritet mellan frågorna -Prioriteringen för verksamheter inom planområdet är 
Idrott-och föreningsförvaltningens uppgift som förvaltning och arrendator av 
marken, de beskriver i sitt yttrande avvägningar innan vidare utveckling av 
platsen sker.  
Verksamheterna inne på Majvallen har behov av sin mark. De har behov för att 
byggrätt finns som behövs vad det gäller markanläggningar som kräver bygglov, 
d.v.s. boulébanor, längdhoppsanläggning e.t.c., vilket även framgår i yttrandena i 
samrådsredogörelsen. De behöver byggrätt för samlingsbyggnader och 
förrådsbyggnader e.t.c. och följer förslag inte detaljplanens bestämmelser 
behöver man söka tillåtelse genom ansökan för tidsbegränsat bygglov.  
                        

6. Att ifrågasätta Majvallens område pga. att del sköts av park- och 
naturförvaltningen är märklig när man samtidigt säger sig vara positiv till 
verksamheterna för barn. Idrott- och föreningsförvaltningen har som uppgift att 
de för stadsdelens och stadens invånare arrangera utveckling av föreningslivet på 
Majvallen. De klubbar som är verksamma har flera hundra ungdomar och ett 
intensivare utnyttjande av marken är oundvikligt. Det är svårt att ha föreningsliv 
och barn- och ungdomsverksamheter om det skulle vara osynligt och inte göra 
avtryck. Kontoret ser det som en gestaltningsfråga där anpassning för kulturmiljö 
och landskapsbild är viktig. Kontoret är inte enig med att det enskilda intresset 
för hundrastgårdar äger rätt att förläggas inom detaljplanen för Majvallen, utan 
ser det som ett intrång.   Majvallenområdet är till för föreningslivet. 
 

7. Kontorets svar om varför text om att park- och naturförvaltningen förvaltar delar 
av planområdet borta? Park- och naturförvaltningen sköter gröna delar av 
Majvallenområdet. Park- och naturförvaltningen har inte förvaltarskapet – det är 
Idrott- och föreningsförvaltningen som har förvaltarskapet samt uppdraget om att 
utveckla området för föreningslivet. 
 

8. Om planbestämmelserna. Utformningsbestämmelserna placerades under 
plankartans rubrik; Egenskapsbestämmelser, av plantekniska skäl, (alltså att 
avsikten och verkan med bestämmelserna är desamma). Ändringen av att låta 
centrumändamål gälla över hela detaljplanen är att flexibiliteten blir störst för att 
de båda kategorierna av användare ska kunna använda varandras lokaler och det 
är en målsättning för planen, att uppnå flexibilitet mellan kategorierna. (Kontoret 
påpekar att inför granskning justerades tilläggsbestämmelsen till ett dedicerat 
användningsområde för centrumändamål som anges: C1, Föreningslokaler). 
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9. Om prickmark – mark som inte får bebyggas. –Kontoret anser att den befintliga 
byggrätten för föreningslivet behövs för att tillgodose dess behov. Liten 
förändring med prickmark där bredden minskades längs Hålekärrsgatan till 
förmån för bollplaner och byggnader och lades till i söder över ett karaktäristiskt 
bergsparti. Östra prickmarkerade marken mot Plantskolevägen fick tillägg med 
bestämmelse, n1, parkering förbjuden.  
 

10. Kontoret är enig med park- och naturförvaltningen att det är positivt att det i 
detaljplanen har tydliggjorts att förändring i området måste anpassa sig för miljön 
för Slottsskogen.  
 

11. Kontoret är enig med park- och naturförvaltningen utifrån aspekten 
genomförbarhet/byggbarhet. Det är viktigt med en väl fungerande och attraktiv 
koppling mellan Majvallen och Slottsskogen, som kan bidra till att stärka de båda 
platserna. Medan kontoret menar att det går att möta parken med anpassad 
gestaltning för riksintresse för kulturmiljövård och anpassning för landskapsbild 
för att upplevas som en del av Slottsskogen och integreras på ett bra sätt i parken.  
Avseende siktlinjer och rumsligheter kan även de stärkas på olika sätt med 
verksamheternas utveckling inom Majvallen. Även byggnader kan vara tillgångar 
att definiera landskap och rumsligheter. 
 

12. Behovet av ytterligare naturinventering samt rotkartering. – Här menar kontoret 
att det vid förslag om bygglov inom byggrätt ska, om behov finns, göras vidare 
utredning för naturinventering eller rotkartering. 

 

7. Socialförvaltningen Centrum 
Socialförvaltningen Centrum tillstyrker förslag till Ändring av detaljplan för delar av 
stadsdelarna Kungsladugård, Majornas 3dje rote, Slottsskogen, och Stigberget i Göteborg 
(Majvallen) och framför synpunkter enligt detta yttrande. 

Planområdet utgörs av Majvallens idrottsanläggning som rymmer fotbolls- och 
tennisplan, boulehall, klubbhus och omklädningsbyggnader. I norr gränsar planområdet 
till Hålekärrsgatan och i väster till Ekedalsgatan. Den södra och östra delen gränsar till 
Slottsskogen. Fastighetskontoret är ägare till fastigheten som förvaltas av idrott- och 
föreningsförvaltningen och park- och naturförvaltningen. Området ligger inom 
riksintresse för kulturmiljövården.  

Planändringens syfte är att möjliggöra en ny byggnad för föreningsändamål på Majvallen.  

I förslaget föreslås ingen bestämd lokalisering för den tillkommande byggnaden utan 
uppförande av denna möjliggörs på flera platser inom planområdet. Förslaget innebär att 
planbestämmelser införs som möjliggör för föreningsändamål inom hela planområdet. 
Krav på anpassning avseende gestaltning och utförande till Slottsskogens natur- och 
kulturvärden införs. Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med fler föreningslokaler på 
platsen finns ökad möjlighet för flexibel användning av lokaler som kan underlätta för 
föreningars verksamheter för både kultur och idrott. 
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Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné har tidigare lämnat synpunkter på förslaget i 
samrådsskedet. Förvaltningen förhöll sig övervägande positiv till förslaget men lyfte ett 
antal frågor som behövde beaktas. Förvaltningen skrev att det på Majvallen finns ett 
viktigt föreningskluster som behöver omhändertas i utvecklingen av Majvallen och att 
mål- och intressekonflikter mellan olika anspråk inte hanterats i förslaget. Förvaltningen 
lyfte att samrådshandlingarna var otydliga gällande betydelsen av kulturella 
föreningsändamål och tänkt användningsområde för den tillkommande byggnaden. 
Förvaltningen förhöll sig kritisk till förslagets påverkan på naturområdet i södra delen av 
Majvallen och ifrågasatte varför byggnation ska möjliggöras där.  

Förvaltningens överväganden 

Förvaltningen har till största delen samma synpunkter på förslaget som 
stadsdelsförvaltningen lämnade i samrådsskedet. Förvaltningen ser positivt på förslagets 
tillskott av föreningslokaler i stadsområdet då det råder stor brist på sådana. Samtidigt ser 
förvaltningen att förslaget kommer att ha påverkan på det befintliga kluster av 
föreningsverksamheter som finns på Majvallen, vilket inte bemöts i förslaget. 
Förvaltningen anser att det behöver tas ett helhetsgrepp om området för att Majvallen ska 
fungera och utvecklas som föreningskluster. De mål- och intressekonflikter som under 
planarbetet har identifierats mellan olika markanspråk behöver behandlas samlat för att 
den flexibilitet och samverkan som förslaget vill främja ska fungera.  

Förvaltningen förhåller sig fortsatt kritisk till förslagets påverkan på Slottsskogen och 
naturmarken i sydöstra delen av Majvallen. Denna påverkan på Slottsskogen behöver 
analyseras utifrån ett helhetsperspektiv tillsammans med liknande förslag i Slottsskogens 
utkanter. Det aktuella förslaget möjliggör ett ökat intrång i Slottsskogen jämfört med 
idag. Om byggnation sker i denna del av planområdet kan det bidra till att avskärma 
Majvallen från Slottsskogen snarare än utveckla Majvallen som en del av Slottsskogen. 
Inom närområdet innebär förslaget att befintlig hundrastgård eventuellt kommer att 
behöva omlokaliseras och liksom föreningslokaler råder det brist på hundrastgårdar i 
stadsdelarna runt Majvallen. Sammanfattningsvis förhåller sig förvaltningen fortsatt 
kritisk till att detta område ingår i det område i planförslaget där byggnation möjliggörs. 

Kommentar: 
Kontoret uppmärksammar att park- och naturförvaltningen inte förvaltar någonting inom 
detaljplanen för Majvallen. Däremot är park- och naturförvaltningen anlitade för skötsel 
av grönytor. 

Kontoret uppmärksammar också att den gamla detaljplanen fortsätter att gälla och dess 
utbredning av Majvallen respektive dess gällande byggrättsområde fortsätter gälla inom 
Majvallenområdet. Ändringsplanen tillåter användning för ytterligare en kategori av 
föreningsliv. Kontoret har bedömt att planförslaget kommer innebära en ökad 
möjlighet för flexibel användning av lokaler som kan underlätta för föreningars 
verksamheter för både idrott och kultur. 

Avseende samverkan mellan föreningar och utveckling vid Majvallen speglar svaren från 
fotbollföreningarnas synpunkter och Idrott- och föreningsförvaltningens synpunkter, hur 
viktig frågan är. 

Avseende markanspråk behöver frågan behandlas samlat och den som gör det bäst är 
Idrott- och föreningsförvaltningen.  
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Avseende förslags påverkan på Slottsskogen och naturmarken i sydöstra delen av 
Majvallen hänvisar kontoret till svaren för park- och naturnämnden under punkterna 5 
och 6. Viktigt är att även markanläggningar kräver bygglov och att Majvallen behöver sitt 
område för sin verksamhet.  

Kontoret är enig med Socialnämnden att förändring ska avvägas mot helheten.     
Kontoret är inte enig med att det enskilda intresset med hundrastgårdar äger rätt att 
förläggas inom detaljplanen för Majvallen, utan ser det som ett intrång.   
Majvallenområdet är till för föreningslivet. 

 

8. Trafikkontoret 
Trafikkontoret tillstyrker planförslaget under förutsättning att trafikkontorets synpunkter 
beaktas.  

Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och ställer sig positiva till utbyggnad av 
rubricerat ärende. Nedanstående synpunkter kvarstår eller har tillkommit efter samråd.  

Trafikkontoret anser att det måste säkerställas att det finns tillräckligt med utrymme för 
att skapa en parkering för rörelsehindrade samt att det finns utrymme för plats för lastning 
och lossning.  

Sophanteringen för tillkommande anläggning måste lösas. Exploatören behöver visa att 
det går att lösa hämtning av sopor (maximala avstånd från sopbil är 25 meter). 
Trafikkontoret bedömer att det finns flera alternativa sätt att lösa det på, men att det 
behöver hanteras vidare i den fortsatta processen. Då inget utformningsförslag för 
tillkommande byggnader finns framme så måste det i bygglov säkerställas att det är 
möjligt för Kretslopp- och vattens fordon för sophantering att kunna vända utan att backa.  

In och utfart till området  
Om det blir aktuellt att förlägga den tillkommande byggnaden i den västra delen av 
området, så kan trafikkontoret inte acceptera en trafikökning via den in och utfart som 
idag finns i den västra delen av området. Denna in- och utfart har så låg standard att 
ytterligare nyttjande inte kan accepteras. Istället måste en alternativ lösning studeras. 

 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

3. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas.  
Kommentar: 
Noteras 
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4. Lantmäterimyndigheten i Göteborgs Stad 
Lantmäterimyndigheten har följande synpunkt: 
Under rubriken ”Gestaltning” refereras till en utformningsbestämmelse f1 som inte 
längre finns med i plankartan eller planbestämmelserna. 
Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga synpunkter på förslaget 
 

Kommentar: 
Efter granskning innan antagande rättas textfel till ”utformningsbestämmelser” samt 
prepositionerna har ändrats till ”för miljövärden… och ”om byggnation”. Kontoret ser 
redigering av texten på plankartan som redaktionell art. Tidigare text vid f1 flyttades inför 
granskning till textstycket under EGENSKAPSBESTÄMMELSER. 
 

5. Skanova (Telia Company) AB  
Skanova har tagit del av förslag till detaljplan, och låter framföra följande: 
Vi bedömer inte att Skanovas anläggningar påverkas av detaljplanen och har därför inget 
att erinra.  
 

Kommentar: 
Noteras. 

 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 
 

6. Göteborgs Fotbollsförening GFF (Synpunkt 6) 
Kommentarer och synpunkter på ändringsförslaget: 
Vi vill hänvisa till det vi skrev redan i samrådet. Vi har alltså inget emot att scouterna får 
plats på Majvallen eller någon annanstans. Vi vill bara bevaka fotbollens intresse i 
allmänhet och Göteborgs Fotbollsförenings intresse i synnerhet, på Majvallen. För att 
citera det vi skrev i samrådet: " Vem ska driva lokalen? Vi utgår ifrån att det inte sker i 
någon konflikt med befintlig verksamhet. Vi i GFF har en upparbetad 
uthyrningsverksamhet som vi är rädda om." "Vi vill fortsätta att ha ansvar och avtal med 
IOFF för omklädningen. Vi utgår ifrån att det inte sker någon intressekonflikt i denna 
fråga med andra aktörer".   

Kommentar: 
Idrott- och föreningsförvaltningen har utvecklingsansvar för Majvallen och 
arrangerar ytor hur de finner utveckling möjlig. De uppmärksammar också vikten 
av samverkan vid förändring. 
 

7. Azalea BK 
Azalea Boll Klubb har följande synpunkter: 

1. Azalea menar att anledningen är oklar varför Fastighetskontoret genomfört en 
kartläggning om lämplig placering för ny lokal och därvid pekat ut idrottsplatsen 
Majvallen som lämplig plats. Ärendet bör återremitteras för att söka en ny lämplig plats. 
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2. För ca fem år sedan lämnade Azalea flera olika förslag på hur Majvallen kan utvecklas 
samt hur Azalea som förening kan bygga en egen föreningslokal. Utredningen är 
kommunicerad med samtliga berörda förvaltningar. Det innebär att det finns god 
kännedom om Azaleas tankar om utvecklingsbehov för Majvallen. Föreningens 
synpunkter beaktas inte enligt föreslagen detaljplan. 
 
3. Azalea menar att ett samarbete kan bättre ordna användningen av Majvallen och har 
försökt under flera års tid etablera samarbete med scouterna som nu sägs vara 
ointresserade av detta. Azalea har en positiv inställning till att det byggs föreningslokaler 
på Majvallen men under förutsättning att hela stadsdelens behov av lokaler för barn och 
unga tillgodoses. Med nuvarande inställning från scoutföreningen finns det uppenbar risk 
att en kommande byggnation kan innebära konflikter mellan olika aktörer. Denna typ av 
intressekonflikter finns redan, t.ex. mellan fotboll och boule. 
 
4. Azalea är en av de större idrottsföreningarna i Göteborg med ca 650 medlemmar, 
huvudsakligen barn och ungdomar mellan 6-16 år. Föreningen är även den största aktören 
på Majvallen och har vid ett flertal tillfällen genom skrivelser, medborgarförslag och 
möten begärt att föreningens och barn och ungdomars intressen skall beaktas vid 
eventuell utveckling av Majvallen. Det är därmed närmast oanständigt att 
tjänsteutlåtandet från Stadsbyggnadskontoret inte på något sätt nämner de synpunkter 
som lämnats från Azalea. Det formella skälet uppges vara att Azalea inte är sakägare i 
detaljplansprocessen. Föreningens synpunkter i det s.k. Göteborgsförslaget vantolkas i 
samrådsredogörelsen. Det är Azalea som har lämnat detta förslag och där nämns inte 
någon idé om att scoutföreningen ska ha möjlighet att tillse lokalbehov genom en 
byggnation endast avsedd för en enskild förening. 
 
5. Den föreslagna ändringen i detaljplanen innebär att scouternas byggnad specificeras 
med storlek och komplettbyggnad. I förslaget anges att det handlar om lokaler för 
föreningar och kultur därav ändringen i detaljplanen. Detta innebär inte att fler föreningar 
i stadsdelen ska finnas i den tänkta byggnaden utan möjliggör enbart byggnation av den 
planerade scoutlokalen och inget annat. Azalea menar att Göteborgs stad ensidigt har 
bedrivit denna process för att tillgodose en enskild intressent och därmed beaktas inte 
helhetsperspektivet och vad som krävs för en modern och hållbar idrottsplats.  
 
6. Det finns mycket begränsade ytor för fotboll i hela stadsdelen och det innebär bl.a. att 
barn och ungdomar i Majorna/Linné erbjuds betydligt sämre förutsättningar för sitt 
idrottsutövande än i övriga delar av Göteborg. Behovet av att utöka idrottsytan i form av 
planer för 3 mot 3 eller 5 mot 5 är mycket stort. Även denna omständighet är välkänd för 
berörda förvaltningar men beaktas inte på något sätt i underlaget från 
Stadsbyggnadskontoret.  
 
7. Azalea påpekar följande: Slutligen, det är föreningarna själva som bygger och till 
största del finansierar byggnationer av föreningslokaler. Men Göteborgs stad tillskjuter en 
bytande del medel i form av investeringsbidrag och förmånliga lån genom kommunala 
medel. Att då på detta sätt ensidigt företräda och tillåta en byggnation för en enskild 
intressent som Scoutföreningen leder till en ineffektiv användning av offentliga medel 
genom att varje enskild byggnation skall ges ekonomiskt stöd. Det långsiktiga och 
hållbara alternativet är att kräva att föreningarna i stadsdelen (inklusive scouterna) 
samverkar kring kommande byggnationer på Majvallen. Med andra ord, det är dags att 
någon ansvarig lyfter blicken och ser till helheten och framtiden för stadsdelens barn och 
ungdomar.  
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Kommentar: 
Planarbetet började genom ansökan för planbesked 2015 med en vilja från staden 
att möta Masthugget/Majornas Scoutkår behov, som också har lång tradition med 
verksamheter i stadsdelen, då de hade blivit utan lokaler på grund av ökad 
exploatering på Gråberget.  
Detta planarbete har fått input från Azalea BK som gjorde ett Göteborgsförslag 
nr312 (2017) och dialog (hölls 2018) genom att tankar lyftes om vikten av flera 
vägar in till föreningslivet och att fler föreningskategorier skulle kunna mötas vid 
Majvallen. ”Vision Majvallen – från idrottsplats till en mötesplats”. I detta 
dialogmaterial visar sig ett stort intresse för att också fler fritidsintressen än idrott 
kan få möjlighet att vara vid Majvallen. Synpunkterna har tagits till vara och är ett 
underlag för Idrotts- och föreningsförvaltningens utvecklingsarbete på platsen.  
Stora förändringsförslag med hallar som Azalea BK beskriver behandlas inte i 
denna planprocess. Förnärvarande utreds ny idrottshall vid Karl Johansgatan.  
Inom Majvallen prövas i planarbetet frågan om att tillåta användning av 
Majvallenområdet för en till föreningskategori. Kontoret menar om möjligheten 
att kunna använda varandras lokaler finns ökar flexibilitet för föreningsgrupper 
med.  
Idrott- och föreningsförvaltningen råder vid utvecklingen av Majvallenområdet. 
Vid anläggandet av föreningslokaler finns det en princip om att det är 
föreningarna själva som står för kostnaderna. Det finns möjlighet att söka 
investeringsbidrag samt kommunal borgen om föreningar är i behov av att ta lån 
för sina investeringar.  
I denna planprocess genom plan- och bygglagen kan endast en tillåtelse för 
ytterligare en föreningskategori ske. 
 

8. Yttrande från boende på Vitögatan 3 – 5A, Skrivelse med 4 
undertecknare (Synpunkt 7a-b).  

Planens syfte är att inom dagens idrottsområde även tillåta föreningslokaler för kulturella 
ändamål med icke störande verksamhet. 
Kontoret anger att det ej behöver genomföras en miljökonsekvensbeskrivning. 
I detaljplanehandlingarna ingår en illustration av Naturrum (skapad av Marianne Vest), 
där syns hur en byggnad även har en yttre utformning av en slags ”aktivitetsyta” där man 
kan klättra på en vägg, med en trappa upp till ett gräsbeklätt tak med mera. 

Synpunkt 1. från boende: 

Att lägga till ’föreningslokaler för kulturella ändamål med icke störande verksamhet’ ses 
inte som något negativt ur boendesynpunkt. 

Längre ner i skrivelsen lämnas några kritiska synpunkter. 

BESKRIVNING: 
Beskrivning boendemiljö med idrott, lek (nattetid) samt Slottsskogens festbesökare 
kvällar/nätter: 

Boende nära Majvallen - framförallt bostadsadresser som exempelvis Vitögatan 5B, 
Vitögatan 5A, Vitögatan 3, Håkekärrsgatan 14, Spetsbergsgatan 10, Spetsbergsgatan 6A, 
Spetsbergsgatan 6B, Spetsbergsgatan 6C, Spetsbergsgatan 4A, Spetsbergsgatan 4B, 
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Spetsbergsgatan 4C, Söderlingsgatan 8 (med flera) - berörs idag av aktiviteter och rörelse 
kring Majvallen + Slottsskogens västra entré ( i slutet av Hålekärrsgatan).  

• Majvallens arrangerade idrottsaktiviteter (idag fotboll och tennis) kan pågå 
mellan 07-22. Tennis-spelarna startar tidigast. 

• Spelare av både tennis och fotboll är engagerade, skriker vid mål/poäng eller vid 
missade poäng. De arrangerade aktiviteternas bollljud och skrik hörs alltså mellan 
ca 07-22. Ljuden hörs inom kanske 50-100 meter från Majvallen dels in i 
bostäderna och dels till bostädernas gårdar. Under sommarhalvåret när boende 
försöker umgås ute hör man ständigt dessa matcher/spel som pågår. 

• Det finns en viss acceptans hos boende, många är positivt inställda till 
idrottsverksamheten på Majvallen - men även hos de positiva kan det emellanåt 
finnas en ljud-trötthet. Det handlar om aktiviteter sju dagar i veckan, hela den 
vakna tiden.  

• (och ljudtröttheten/ acceptansen hänger också ihop med vad som sker sena 
kvällar/nätter) 

• Under framförallt vår, sommar, höst händer det ett par gånger i veckan att olika 
grupperingar kan hänga inne i Majvallen för att ex sparka fotboll mitt i natten. 
Detta kan göra att man väcks mitt i natten. 

• Att det finns skyltar som säger att man bara får använda Majvallen fram tills 
klockan 22 bryr man sig inte ett dugg om. Det är helt öppet att gå in där även 
efter 22. 

• Flera kvällar och nätter i veckan (året runt, med en ökning vår sommar, höst) 
inträffar störningar i samband med att människor går/åker elsparkcykel TILL 
Slottsskogen eller FRÅN Slottsskogen. 

• I omgångar (tidsmässigt) samlas festglada personer (ofta ganska unga, kanske 16-
30 år), och skrålar - vid entrén, vid Hålekärrsgatan 14, eller på gräset där 
Slottsskogen börjar (vid Hålekärrsgatan). Ett antal gånger av dessa, varje vecka, 
bär någon i sällskapen med sig en bärbar högtalare. 

• Som boende kan man väckas (eller ha svårt att somna) flera gånger mellan 
(omkring) 23-03-tiden pga. hög musik (kan låta som tillfälliga ute—discon!) och 
stoj. Ibland uppstår tjafs, bråk mellan grupperingar. Ibland bara skriker man i 
festglatt (berusat) tillstånd. 

• I och med att Göteborgs invånarantal har ökat så har också vistelsen i 
Slottsskogen ökat. År 1930 bodde det 243.787 invånare i själva staden. 2021 är 
det ungefär dubbelt så många. 

• Nattlivet har blivit livligt - inte minst för att det har skett en explosion av 
uppladdningsbara bärbara högtalare. 

Synpunkt 2. från boende:  

• Det kan finnas anledning att utföra en miljökonsekvensbeskrivning, särskilt om 
det vid en ny föreningslokal skulle ges tillträde till allmänheten dygnet runt (likt 
till vissa byggnader på Majvallen idag). 

• Utför en miljökonsekvensbeskrivning, om möjligt både under detaljplanearbetet 
och vid framtida bygglovshandläggning. 

• Involvera särskilt de boende. 

Synpunkt 3. från boende: 
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• Vid en miljökonsekvensanalys kanske man hade kunnat förorda var, respektive 
var man INTE bör anlägga ny lokal samt om det exempelvis är lämpligt med 
verksamhet utanför lokalen, framförallt om området inte stängs exempelvis kl 22. 

• Det är viktigt att beakta närheten till bostadshusen och säkerställa att störande 
aktiviteter ej ökar kvällstid och nätter. 

• Anlägg därför inte i närheten av Hålekärrsgatan (ex nära tennisbanan) något ute-
aktivitetsområde med allmänt tillträde efter 22. 

• Och det fungerar inte idag med skyltar som uppmanar till frivilligt ansvar (ej 
aktivitet efter 22). 

• Varför - (vid allmänt tillträde) inte undersöka och kanske prioritera 
föreningslokal närmare Ekedalsgatan, om det kommer att handla om 
utomhusaktiviteter efter 22? 

• Skulle det uppföras en byggnad nära Hålekärrsgatan (ex flytta tennisbanan till 
annan plats för att bygga lokal) med en yttre utformning likt Illustration av 
Naturrum, som ingår i dp-handlingarna, så kan en sådan absolut inte ges tillträde 
för allmänheten efter kl 22. De gäng som idag hänger på Majvallen samt på 
Hålekärrsgatan /Slottsskogens entré kan mycket sannolikt - om allmänheten har 
tillträde dit dygnet runt - komma att slå sig ner på ett sådant ställe sena kvällar 
och nätter. 

• I så fall: förlägg eventuell sådan (med allmänt tillträde) byggnad - med 
inbjudande utformning för aktivitet - närmare Ekedalsgatan. 

• Husen är byggda på 30-talet och har inte en bra ljudisolering. Det gäller såväl 
fasad-väggar som fönster. 

• Förändra alltså inte Majvallen-området så att det kan tillkomma ytterligare 
störningar kvällar och nätter.  

• Visserligen anges ”icke-störande verksamhet” i dp-beskrivningen. Men, skulle 
allmänheten ges tillträde dygnet runt till aktivitetsinbjudande yttre 
byggnadsmiljö, så ökar risken så ökar risken för störande ljud.   

 

Kommentar: 
Genom att få dessa utförliga beskrivningar av ljudmiljön har förvaltningarna 
möjlighet att se över vad som kan göras. Frågor om störningar faller under 
olägenhet och därför är det i förslag för tilläggsplan bara beskrivet i texten under 
syftet med planen, att tillåta en förändring med icke störande verksamhet. Till viss 
del kan aktiviteter regleras genom att frågan är med vid en bygglovsansökan och 
lämpligheten med användningstider anges. Angående spontanlekplats med 
klätterställningar eller klättervägg har idrott- och föreningsförvaltningen i sitt 
yttrande över Göteborgsförslag 312 (vision Majvallen) uttryckt att det kommer 
inte utvecklas vid Majvallen utan det kommer finnas andra platser i Slottsskogen 
för detta. Plankartans illustration får endast ses som en skiss/variant av arkitektur. 
 

Övriga 

9. Masthugget/Majornas Scoutkår (Synpunkt 5) 
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Masthugget Majornas scoutkår står fast vid vår önskan om att få möjlighet att 
bygga en ny scoutstuga på Majvallen som ersättning för den vi tvingades lämna 
på Gråberget för fyra år sedan. Det har nu snart gått sju år sedan 
Fastighetskontoret erbjöd kåren ett nytt möjligt läge på Majvallen och sex år 
sedan ett positivt planbesked lämnades där ärendet lades bland de prioriterade. 
Kåren har sedan 2017 bedrivit verksamheten i långt ifrån ändamålsenliga lokaler, 
senast i våras flyttades verksamheten för andra gången. Trots detta, och troligen 
tack vare den hägrande kommande lokaliseringen på Majvallen, har kåren inte 
bara behållit medlemsantalet utan tvärtom ökat och tillhör nu de största 
scoutkårerna i Västsverige.  
Behovet att snarast få en ny scoutgård är mycket stort så att vi kan fortsätta 
bedriva vår verksamhet som är viktig för barn och ungdomar. Det kommer ta tid 
att skaffa sponsorpengar samt byggare varför den sjuåriga förseningen av detta 
ärende inte bidrar positivt till tidplanen. Kåren måste ha en godkänd plats att 
bygga på för att kunna göra preliminära skisser på hur huset skall se ut innan vi 
söker sponsorer. Vi bifogar en uppdaterad version av den historiebeskrivning vi 
gjorde inför Fastighetskontorets utredning liksom den kravspecifikation som 
lämnades till handläggaren och som beskriver kåren behov av lokaler mm. 
Observera att specifikationen är formulerad som ett underlag för FKs utredning 
om alternativa lägen till Majvallen, som naturligtvis uppfyller kraven med råge. 
 
Kommentar: 
I ett led att kunna tillmötesgå scoutkårens behov har fastighetskontoret varit 
angelägen om att hitta någon möjlighet att kunna etablera en byggnad med 
föreningslokaler inom stadsdelen. Majvallen i sig är redan en aktiv plats med 
föreningsliv. Frågan om placering vid Majvallen och synergi mellan olika 
föreningars möjligheter att kunna använda varandras lokaler i stadsdelen har 
bedömts positivt. Idrott- och föreningsförvaltningen har hand om 
utvecklingsfrågor inom området och kan svara hur ev förslag påverkar behov för 
investeringar eller vilka tidsperspektiv som finns. 
 

10. Yttrande från boende Ankargatan 27 (Synpunkt 3).  
Skrivelse med 5 undertecknare.  

Jag har tidigare lämnat synpunkter finns under namn Boende på Ankargatan 27. Under 
hela den tid Slottsskogen varit park har en rad intressenter anmält intresse för att få ta del 
av detta område för i och för sig angelägna områden. Den dåvarande styrelsen för 
Slottsskogen var medvetna om värdet att bevara denna park ograverad och var mycket 
restriktiva. När det beslöts att en idrottsplats skulle anläggas i Slottsskogen protesterade 
Karl Axelsson, chef för Slottsskogen. Majvallen blev ändå av och Slottsskogen gick miste 
om 2 hektar naturmiljö. Med tanke på remissinstansernas uttalanden är jag hoppfull. 
Slottsskogens värde som naturresurs och kulturmiljö för göteborgaren betonas, min 
förhoppning är att detta räcker längre än Axelssons protest 1939-01-14.  Slottsskogen är 
alltför viktig för att krympas - det har varit mycket uppenbart under det pandemi-år som 
varit. På 1960-talet var ansvariga bekymrade över att Slottsskogen var på väg att 
glömmas bort. Idag tvivlar ingen på värdet av en bevarad Slottsskogspark. Detta värde 
kommer inte att minska.  
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Ekoparken Slottsskogen 2021 

Slottsskogen fyller många ändamål. I sommarens soliga dagar fylls parken av människor 
som njuter av sällskap men också av naturen mitt i staden. Fåglar är vana vid människor 
och går att komma närmare än i den mer vilda naturen, det gläder besökare även om man 
får se upp så inte skrattmåsarna stjäl maten… blommorna är också viktiga för 
välbefinnandet. Fåglar behöver insekter, insekter behöver blommor. Vi har funderat lite 
på hur det skulle kunna vara möjligt att förbättra Slottsskogen i dessa avseenden. Alla är 
inte fågelskådare men en rik biologisk mångfald i en park förnöjer besökarna: fågelsång, 
andungar, blomsterängar och ekorrar som går att mata med nötter är några konkreta 
exempel. Här med en osorterad önskelista som kan vara till hjälp för parkskötseln. Den är 
sammanställd av undertecknad och boende Ankargatan 27 samt fyra personer till. 

1 Buskage  
Alltför mycket buskage har tagits bort, öppna parkytor med alltför lite snårighet 
missgynnar insekter. Detta drabbar i första hand vissa fågelarter som uteslutande lever av 
insekter. Fågelfaunan i parken har kontrollerats i 25 år, och för svartvit flugsnappare, 
lövsångare och trädgårdssångare är tendensen mycket negativ. Dessa tre arter har nu 
ungefär 25% av tidigare bestånd. De är också sångfåglar, därför är det mindre fågelsång 
nu än för 25 år sedan. Vi inser att alltför vildvuxna snår kan ge minskad säkerhet, men 
buskage på öarna och ett stycke från stigarna är knappast hotfulla.  

2 Döda träd   
En del döda, gamla träd får redan nu stå kvar, vilket ökar möjligheten för hackspettar, 
stare, knipor och kattugglor att finna boplatser. Dött trä lockar skalbaggar, som ger föda 
åt olika hackspettarter. I Slottsskogen gynnas rödlistade hackspettarter som gröngöling 
och mindre hackspett. När träd faller bör de om möjligt få ligga kvar, utan att sågas ner i 
mindre delar.   

3 Granplanteringar  
Det finns samlade granbestånd på flera ställen i Slottsskogen. De är till fördel för ekorrar 
som under vintermånaderna ibland äter mängder av granskott, och hackspettar tar hand 
om kottarnas granfrö. Vintertid kan övervintrande berguvar gömma sig i granarna på 
dagtid, på sommaren kan sparvhök bygga sitt bo i en gran, nötskrika, svartmes och 
kungsfågel gillar också granar. Dessa fåglar finns i Änggårdsbergens naturreservat, som 
på senare tid bidragit med flera nytillskott till Skogens fågelvärld. En del granar har blåst 
ner i stormar, viss nyplantering kunde vara önskvärd.  

4 Sälg och hassel 
Vissa trädslag är av större betydelse för fågellivet. Sälg och pil blommar tidigt och lockar 
insekter, vilket i sin tur också är till stor nytta för de första vårfåglarna. Hassel gynnar 
med sina nötter ekorrar men också nötskrika och nötkråka. De ger mer nötter om de 
beskärs. Satsa gärna på träd och buskar som ger bär, hagtorn, slån och fläder.  

5 Blomster 
Blomsterängar gynnar pollinerande insekter och ger färgprakt. Sådana kunde anläggas på 
flera platser, Plantskoleängen, Brageberget och Stugkullen. Taket på Smålandsstugan 
2019 visar hur det kan se ut. Torpväxter och kryddväxter kan ge bättre förutsättningar för 
insektshotellet vid Stugkullen. Fröätande fåglar gillar solrosor.  

6 Klängväxter 
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på byggnader skapar miljö för småfåglar att söka skydd men också att häcka i. Exempel 
finns vid husen i Trädgårdsföreningen, där det finns ovanligt gott om gråsparvar, en 
fågelart som minskat också i Slottsskogen. Tidigare häckade den ofta i fågelholkar, inte 
nu.   

7 Andholkar  
När inte döda träd räcker till är stora fågelholkar bra. Också änder kan häcka i dem, 
framför allt knipa, men också gräsand och storskrake. De kan placeras ett stycke från 
dammarna. Andhonan vandrar ner med ungarna redan när de är några dagar gamla.   

8 Vattenvegetation 
Lilla dammen har en riklig vegetation av kalmus. Det gynnar rörhöna och gräsand, de kan 
där bygga bon och gömma ungar. Önskvärt vore att även andra dammar försågs med vat-
tenväxter. Vegetation gynnar tillgång på vatteninsekter som knipa och smådopping lever 
av.  

9 Svalor 
Hussvalor och ladusvalor besöker dammarna på sommaren för att fånga insekter, som de 
lever av. Vore inte omöjligt att locka hit dem med speciella holkar, redan finns områden 
där de kan hämta bomaterial som i kronhjorthagen. Tornseglare besöker också 
regelbundet Skogen sommartid men kan vara svårare att få hit, men kunde vara värt ett 
försök.  

10 Göktyta 
Vissa fågelarter har speciella krav på boplats. Göktytan, en allt ovanligare hackspett 
passe-rar på flyttning och kan stanna till. Speciella fågelholkar kunde locka dem att 
stanna kvar.   

11 Biologisk råttbekämpning  
I parken bor flera par kattugglor. De tar bland annat råttor, vilket syns i deras spybollar. 
Ingenting hindrar att här skulle kunna finnas fler ugglor, om flera stora fågelholkar finns. 
En given förstärkning vore också om berguv kunde lockas att häcka. För detta behövs en 
rejäl boplattform på ett för människor otillgängligt ställe, på Ryttarberget, i berg ovanför 
Alpdalen eller i Hjortparken. Berguv kan numera bo nära bebyggelse, har häckat nära 
Högsbo gruva.  

12 Trädkrypare 
Döda eller halvdöda träd fungerar som boträd för trädkrypare som lägger sina bon 
innanför lossnande bark. Kan annars hjälpas genom att sätta ut speciella fågelholkar för 
trädkrypare. I hästhagarna har träden skyddats med plankor, vilket trädkryparna upptäckt 
och årligen byggt bo mellan dem. När plankorna murknar har de bytts mot trådnät, det 
fungerar inte alls på samma sätt. Byts plankor mot nya plankor vore det ett enkelt sätt att 
hjälpa trädkryparna.  

13 Fiskar 
Fiskarna som finns i flera dammar lockar flera arter som berikar fågellivet i parken. Grå-
häger och storskarv förekommer regelbundet, storskrakar rastar i flockar vår och höst. I 
Lilla dammen finns rudor, i Stora dammen finns sedan länge karpar, också parkid. 
Utsättning av yngel skulle kunna vara lämpligt, Ödledammen, Alpdammen och 
Hästhagens damm bör då undantas eftersom salamandrar och grodor går dåligt ihop med 
fisk i små dammar.     
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14 Rinnande vatten 
Projektet Water cities har varit lyckosamt för Slottsskogens fåglar. Forsärla har börjat 
häcka, vilket knappast hade skett annars. Strömstare har gjort flera besök i de bäckar som 
finns längs Stora Liden (Säldammsbacken). Holkar av betong har på andra håll visat sig 
effektiva när det gäller att locka strömstare till häckning.   

15 Ödledammen 
Denna lilla damm är mycket viktig för vanlig groda, större och mindre vattensalamander 
som har sina lekplatser här. I dammen finns rikligt med smådjur knutna till sötvatten. De 
behöver en del vegetation i dammen, fälten av flaskstarr bör vara kvar och kan få fylla 
halva dammen. Kaveldun bör däremot hållas efter då de ganska snabbt kan fylla dammen. 
Träd bör planteras runt dammen i stället för de som dött och/eller avverkats. I dammen 
kläcks trollsländor, som är beroende av större vattenväxter och träd för kläckningen. För 
rastande småfåglar är träd och skyddande buskage väsentliga, vilket finns en del på 
Observatorie-berget, framför allt runt Ödledammen. Buskar och träd med bär bör 
prioriteras, hägg, slån, hagtorn och oxel. Sångare åter kolhydratrika bär och lägger upp ett 
fettlager inför höstflyttningen. Befintliga buskage bör få vara kvar. Rishögar nära 
Ödledammen förbättrar salamandrarnas möjlighet att övervintra och kan också gynna 
igelkott.   

16 Vildmarken 
Delar av parken skulle med fördel kunna undantas från skötsel och röjning och få växa 
igen, till stor nytta för djurlivet som där kan hitta gömställen. Några hektar av 
Brageberget som stängs av för allmänheten kunde vara en lämplig placering.    

Kommentar: 
Uppgifter och synpunkter kring förhållandena i Slottsskogen är viktiga och 
motsägs inte. Uppgifterna förmedlas till förvaltningarna samt pågående arbete 
med Kulturmiljöreservat genom att de inkommit till samråd och granskning för 
denna ändringsplan. 
Inom Majvallenområdet har gällande detaljplan prickmarkerad mark får inte förses med 
byggnad, vid östra delen mot Slottsskogsparkens entréområde vid Hålekärrsgatan och 
söder ut följer prickmarken med längs Plantskolevägen och det första bergspartiet inne på 
Majvallenområdet. Området får komplettering med beteckning n1; marken får inte 
användas för parkering. 

I övrigt se kommentarer till park- och naturförvaltningen där vi bla. förklarar att kontoret 
finner det viktigt att ingå i kommande Kulturmiljöreservat. Detta arbete med detaljplanen 
uppmärksammar kultur- och naturfrågor med bestämmelse om krav för anpassning för 
kultur-, naturmiljö och landskapsbild vid förändring.  

11. Boende på Dirigentgatan 4, (Synpunkt 4) 
Jag tycker inte om att delar av Slottsskogen tas i anspråk av särintressen och att fina träd 
som stått där sedan jag var ung huggs ner för att detta ska kunna ske. Dessa planer bör 
läggas ner! Det är redan problematiskt att tillgängligheten till Slottsskogen begränsas av 
evenemang som Way out West, men dessa är i alla fall inte av permanent karaktär. 
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Lista över samrådskrets 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
Fastighetsnämnden/kontoret 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Göteborgs Stads Parkerings AB 
Idrotts- och föreningsnämnden/förvaltningen 
Kretslopp och Vatten 
Kulturnämnden/förvaltningen 
Miljö- och klimatnämnden/Miljöförvaltningen 
Namnberedningen och GDA adresser 
Park- och naturnämnden/förvaltningen 
Socialförvaltningen Centrum  
Trafiknämnden/kontoret 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
Länsstyrelsen  
Lantmäterimyndigheten 
Skanova Nätplanering D3N 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 
Hyresgästfören. Region V Sverige 
GFF 
Azalea BK 
GLTK - Tennisklubb  
Boulecenter Majvallen     
Boende Bangatan 68 
Boende på Hålekärrsgatan 14 
Boende på Vitögatan 3 – 5A 

Övriga 
Naturskyddsfören.i Gbg  
"Funktionsrätt Göteborg  
(tidigare HSO; Handikappfören. Samarbetsorgan)"  
Göteborgs ornitologiska förening 
------------------- 

Bilaga 
• Länsstyrelsens yttrande med dess bilagor. 
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