
Ändring av del av detaljplan för
Servicelägenheter och ålderdomshem vid Bangatan  
(Gathenhielmska trädgården och Söderlingska parken)

Granskning   31 mars – 14 april 2021

Detta är det slutliga planförslaget. Du som 
vill lämna synpunkter på detaljplanen skall 
göra detta skriftligen senast i detta skede, 
annars kan du förlora rätten att överklaga 
beslut att anta detaljplanen. 

Skriv till Byggnadsnämnden, Box 2554,  
403 17 Gbg,  E-post: sbk@sbk.goteborg.se  
eller på goteborg.se/planochbyggprojekt

Ange diarienummer 0277/17 
Senast 14 april 2021
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Byggstart 

Här är vi nu

 Detaljplanen finns också 
   tillgänglig på vår webbplats:
  
     www.goteborg.se/planochbyggprojekt

     Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
     Emily Eidevåg   031-368 16 53
 Torbjörn Borglin  031-368 17 38     
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Cadritad av: K Tellow

Planområdesgräns

Underliggande detaljplan ska läsas
jämsides. Fullständiga
planbestämmelser finns i detaljplan
ll-4056.
Följande gäller inom område med
nedanstående beteckningar.
Bestämmelse utan beteckning
gäller för hela planområdet. Endast
angiven användning och utformning
är tillåten.

Göteborg 2020-12-11

Ändring av del av detaljplan för
servicelägenheter och ålderdomshem vid
Bangatan (Gathenhielmska trädgården och
Söderlingska parken) inom stadsdelen Majorna i
Göteborg.

BETECKNINGAR

- tillägg till plankarta med bestämmelser
- tillägg till planbeskrivning

BN antagande
Laga kraft

Befintlig byggnad

Befintliga träd ska
bevaras och skyddasn1

Befintliga trädgårdar
och förträdgårdar skall

bevaras. Staket mm skall ges en
traditionell utformning.

q4

Parken får inte
väsentligen förändras.

Grönområden, träd och anlagda
gångvägar skall bevaras.

q5

Planbestämmelser som till-
kommer i detaljplan ll-4056.

ADMINISTRATIVA
BESTÄMMELSER

En biotopskyddad allé finns inom
planområdet och redovisas med
planbestämmelsen träd2. För åtgärd
i eller intill biotopskyddsområde
krävs dispens av Länsstyrelsen.

UPPLYSNINGAR

Marklov krävs även för fällning av
träd som betecknats träd1 och n1.
PBL (2010:900) 4 kap. 15 § 1 st 3 p

Planbestämmelser som
upphävs i detaljplan ll-4056.

Genomförandetiden är 5 år för
tillägget till planbestämmelserna
från den dagen planen vinner laga
kraft.
PBL (2010:900) 4 kap. 6 §

Söderlingska parken

Gathenhielmska trädgården
(slutna delen)

Gathenhielmska parken
(öppna delen)

Jedeurska trägården och
Pölgatan

Trädet får endast fällas
om det är sjukt eller

utgör en säkerhetsrisk.
PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 2 p.

träd1

q7
Särskilt värdefull  park-
och trädgårdsmiljö

som omfattas av 8 kap 13 § PBL
(2010:900). Park- och
trädgårdsmiljöns kulturhistoriska
värden får inte förvanskas. Park-
och trädgårdsmiljö ska bevaras och
vårdas med särskild hänsyn så att
dess naturvärden och
kulturhistoriska kvalitéer består. De
uttryck och egenskaper som ska
bevaras och vårdas har angivits i
planbeskrivningen under stycket
Värdebärare av parkernas
kulturvärde.
PBL (2010:900) 4 kap 8 §

Trädet får endast fällas
om det är sjukt eller

utgör en säkerhetsrisk.
PBL (2010:900) 4 kap. 10 §

n1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
FÖR KVARTERSMARK
Markens anordnande och vegetation

Trädet omfattas av
biotopskydd.

PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 2 p.

träd2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
FÖR ALLMÄN PLATS
Mark och vegetation


