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Samrådsredogörelse 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 4 september 2012 att genomföra samråd. Planförslaget 

har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1. 

Förslaget har varit utställt på stadsbyggnadskontoret och på fritidsgården, Bergums sko-

la, under tiden 3 oktober till 13 november 2012.  

Ett öppet hus hölls på Bergums skola 16 oktober 2012, ca 75 personer kom under kväl-

len. Representanter från stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret fanns på plats.  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen anser att planförslaget innebär en försämring för de kulturhistoriska vär-

dena som finns på platsen, jämfört med gällande detaljplan. Kulturnämnden anser att det 

är för hög exploatering vid fd prästgården. Fastighetsägare vid Lilla Solsätervägen är 

motsätter sig att del av deras samfällda fastighet ingår i planområdet som del av en ny 

tomt. Lantmäteriet framför att Lilla Solsätervägen samt del av Solsätervägen bör ingå i 

planområdet.  

Närboende anser att byggrätt och hushöjd för nya hus inom Olofstorp 1:60 ska minskas. 

Lilla Solsätervägen. Boende längs Lilla Solsätervägen framför att vägen behöver bred-

das för att möjliggöra möte mellan fordon.  

Förslaget har justerats vid fd prästgården med utgångspunkt från framförda synpunkter 

från Kulturnämnden. Planområdet har utökats med Lilla Solsätervägen samt del av Sol-

sätervägen. Föreslagen tomt i söder med del av S:24 har utgått.  

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 

planhandlingarna.  
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Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret för kännedom och 

ev. beaktande vid planens genomförande.  

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden tillstyrker planförslaget och rekommenderar fortsatt detaljpla-

nearbete. Avtal som reglerar utbyggnad och upprustning av allmän plats ska upprät-

tas mellan respektive byggherre som berörs och respektive vägförening innan de-

taljplanen antas. Planförslaget innebär att varsamhets- och skyddsbestämmelser, 

samt rivningsförbud införs för flera byggnader och fastigheter inom planområdet. 

Avtal ska tecknas mellan respektive fastighetsägare som berörs och kommunen, ge-

nom fastighetsnämnden, där det framgår att inga ersättningsanspråk avseende dessa 

bestämmelser och förbud kommer att ställas på kommunen. All teknisk försörjning 

finns sedan länge utbyggd och framdragen till planområdet. Fastighetskontoret får 

inga kostnader med anledning av detaljplanen.  

 

2. Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) har inget att erinra.  

 

3. Göteborg Energi Nät AB framför att inom planen för detta område (utanför!) finns 

en transformatorstation som är skyddad med ledningsrätt. Exploateringen som görs 

kan anslutas till befintliga transformatorstationer inom (utanför!).  

 

Bolaget framför att deras yttrande i programskedet inte har beaktats i sin helhet. Det 

gäller en transformatorstation som finns inom delområde A i programmet. Trans-

formatorstationen svarar idag för matningen av området norr om Olofstorp. På 

grund av långa avstånd matas denna station med en högre spänning, 24 kV. De cen-

trala delarna av Olofstorp matas idag från en elektrisk knutpunkt vid Äspereds indu-

striområde. Idag sker matning på den normala mellanspänningsnivån, 12 kV. På sikt 

kommer inte den befintliga matningen att räcka till då lasten ökar allt mer i Olofs-

torp. Enda möjligheten är att lyfta över även dessa delar till 24 kV-stationen. Befint-

lig 24 kV-station är från 1984 och kommer att ersättas med en modernare anlägg-

ning. Ett E-område på ca 300 m
2
 behövs för att säkra stationen.  

 

Bolaget har från arbetet med programmet haft diskussioner med fastighetskontoret 

och fått ett muntligt OK gällande ledningsrätt. Bolaget ser allvarligt på att stads-

byggnadskontoret inte inser vilket behov av elektricitet det finns inom Olofstorp. 

Transformatorstation 2770 Gråbovägen är en primär förutsättning för utvecklingen i 

Olofstorp. Säkras inte stationen kommer inte någon framtida exploatering att vara 

möjlig.  

Kommentar: Stadsbyggnads- och fastighetskontoret har haft en avstämning med Göte-

borg Energi. Deras behov tillgodoses inte inom denna detaljplan utan ska tillgodoses 

vid framtida planering i enlighet med programmet för centrala Olofstorp.  
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4. Göteborg Vatten framför följande. Dricks- och spillvattenanslutning kan ske till 

allmänt ledningsnät i Bergums Prästgårdsväg och i Solsätervägen. Utbyggnad av ca 

95 meter dricksvattenhuvudledning krävs i nya lokalgatan. Utbyggnad av ca 95 me-

ter spillvattenhuvudledning krävs i nya lokalgatan samt 125 meter förlängning av 

huvudledningen i Bergums Prästgårdsväg. Kapaciteten på allmänt ledningsnät för 

dricksvatten medger uttag av brandvatten motsvarande områdestyp A1;VAV publi-

kation P 83. Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån + 117 

m. I de fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsäga-

ren.  

 

Dagvattnet från aktuellt planområde avleds via diken och ledningssystem till recipi-

enten Lärjeån som omfattas av Natura 2000. Detta innebär att ån har särskilda 

skydds- och bevarandevärden. Dagvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i 

Bergums Prästgårdsväg och i Solsätervägen. Förlängning av ca 30 meter huvudled-

ning i Bergums Prästgårdsväg krävs.  

 

Dag- och dräneringsvatten ska i första hand tas om hand lokalt inom kvartersmark 

genom infiltration eller i andra hand fördröjas i magasin och vid behov avledas till 

allmän dagvattenledning. Det är viktigt att ordna utjämning av dagvatten från hård-

gjorda ytor. Man bör sträva efter att skapa så stora grönytor som möjligt för infiltra-

tion av dagvattnet. Fördröjning av dagvatten minskar risken för översvämningar och 

förbättra kvaliteten på dagvattnet, vilket i sin tur minskar belastningen på miljön. 

Materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön. Till exempel ska 

oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i 

dagvattnet. 

Dagvattenutredning till detaljplan är framtagen av Norconsult, daterad 2012-09-17. 

Förslag till dagvattenhantering beskrivs i dagvattenutredning till detaljplan och illu-

streras översiktligt i en bilaga.  

Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på 4 m mellan trädets 

rothals och ytterkant ledning ska hållas. Avsteg från grundregeln kan göras endast i 

speciella fall och efter godkännande från Göteborg Vatten som då kan komma att 

ställa krav på att skyddsåtgärder, exempelvis rotspärrar ska utföras. Vid avsteg från 

grundregeln ska avtal tecknas som anger att Göteborg Vatten ej svarar för eventuella 

skador på träd eller ledningar, till exempel vid rotinträngning eller schaktarbeten. 

Kostnaden för utbyggnad av allmänna VA-ledningar på en sträcka av ca 250 m 

inom plan-området har grovt uppskattats till 2 500 kkr. Anläggningsavgifterna för 

vatten och avlopp har beräknats till 2 600 kkr enligt VA-taxa för år 2012. Mervär-

desskatt tillkommer. Kostnadstäckning för VA-kollektivet vid genomförande av de-

taljplanen blir enligt ovan 104 %.  

Kommentar: Noteras.  

 

5. Kretsloppsnämnden har tagit del av handlingarna och framför att det behövs rejäla 

utrymmen för sopsortering i flera fraktioner vid flerbostadshusen för att möjliggöra 

fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Ett alternativ är en separat 

miljöhus för respektive område. I skriften Gör rum för miljön finns rekommendatio-

ner och vägledning för avfallsplaneringen.  

 

Boende i småhus hänvisas till återvinningsplatsen vid Torvhögsvägen i Björsared, 

den är dock högt belastad. Det vore önskvärt med en yta för återvinningsplats vid 

Lerumsvägen. Kretsloppskontoret vill bli kontaktat för en diskussion.  



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 4(11) 

Kommentar: Rekommendationerna förmedlas till exploatörerna som underlag för pro-

jektering. En eventuell ny återvinningsplats vid Lerumsvägen är en separat fråga som 

får lösas utanför denna detaljplan.  

 

6. Kulturnämnden anser att förslaget innebär en kraftig inskränkning av prästgårds-

miljön. Den före detta prästgården bevaras genom skydds- och varsamhetsbestäm-

melser medan den gamla drängstugan och uthuset får ge plats för flerbostadshus 

med parkeringsplatser inne i prästgårdens trädgård. Planförslaget innebär en klar 

försämring för de kulturhistoriska värden som finns på platsen jämfört med gällande 

detaljplan.  

 

Planhandlingarna föreslår en god anpassning av tillkommande flerbostadshus till 

prästgårdsmiljön med en ”lantlig” utformning vilket är lovvärt. Noteras bör dock att 

illustrationen visar tvåvåningshus medan plankartan medger tre våningar. Kulturför-

valtningen menar att bestämmelse för de tillkommande husen på plankartan är väl-

formulerad men genom den höga exploateringen i prästgårdsträdgården kommer den 

inte att uppnå önskad verkan. Våningshöjden måste ner till max två våningar, det 

norra byggnadskomplexet och majoriteten av parkeringsplatserna kan inte inrymmas 

i prästgårdstomten utan att miljön kraftigt förvanskas.  

 

Kulturförvaltningen har i övrigt inget att anföra mot planförslaget.  

Kommentar: Stadsbyggnadskontoret har haft en särskild avstämning med kulturför-

valtning och därefter gjort justeringar i förslaget. Bestämmelsen om antal våningar har 

utgått. För nya byggrätter anges en högsta byggnadshöjd i meter respektive högsta 

nocköjd i meter över nollplanet. Inom dessa höjder ryms som högst två våningar och 

inredd vind. Byggnaden i söder, närmast Bergums Prästgårdsväg, har en lägre bygg-

nadshöjd som möjliggör en våning med inredd vind. Stadsbyggnadskontoret anser att 

bebyggelsens skala är anpassad till prästgårdsmiljön.  

 

7. Lokalförvaltningen har inga synpunkter på planförslaget.  

 

8. Miljö- och klimatnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att 

följande synpunkter beaktas. Träden i allén vid prästgården ska beläggas med fäll-

ningsförbud. Behovet av rening av dagvatten från större parkeringsplatser bör stude-

ras vidare. Under förutsättning att den nya infarten och hållplatsområdet i Olofstorp 

byggs innan planområdet bebyggs, bedömer nämnden att planområdet kommer att 

ha goda förutsättningar för en utökad kollektivtrafik. 

Kommentar: Stadsbyggnadskontoret har i samråd med park- och naturförvaltningen 

bedömt att trädallén är viktig att behålla men att träden vid behov ska vara möjliga att 

ersättas av nya. Behov av rening av dagvatten från större parkeringsplatser har inte 

studerats vidare eftersom det saknas riktlinjer och är tveksamt om en sådan fråga bör 

regleras i en detaljplan.  

 

9. Park- och naturnämnden har inga förslag på förändringar i planförslaget. Planför-

slaget har ingen påverkan på befintliga värden. Förvaltningen har gjort en noggrann 

inventering av prästgårdens trädgård. Den ingår i q-beteckningen, som i den nya 

planen kvarstår för prästgården. Dessutom har de två riktigt gamla träden fått ett sär-

skilt skydd och får inte fällas.  
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10. Räddningstjänsten Storgöteborg framför att som framgår av planhandlingarna så 

överstiger räddningstjänstens insatstid till området 10 minuter. För småhus och fri-

liggande flerbostadshus i maximalt tre våningar kan dock 20 minuter betraktas som 

tillräckligt snabbt, enligt BBR 19. Planbeskrivningens avsnitt om insatstid bör revi-

deras så att det framgår att den överstiger 10 minuter, men understiger 20 minuter, 

vilket innebär att detta måste beaktas i kommande byggprocess. Texten kring ut-

rymningsalternativ bör tas bort då tydliga anvisningar finns i byggreglerna.   

Kommentar: Texten i planbeskrivningen ändras i enlighet med framförda synpunkter. 

 

11. Stadsdelsnämnden Angered tillstyrker ett fortsatt arbete med detaljplanen. Nya 

bostäder i området är i enlighet med Vision Angered och ger förutsättningar till ut-

vecklingen av Angered. Det är också angeläget för utvecklingen att en del av bostä-

derna kan upplåtas med hyresrätt. I det fortsatta planarbetet bör man se över vilka 

åtgärder som behövs vid gång- och cykelvägens korsning med Lerumsvägen så att 

barn- och vuxna kan röra sig säkert. Avstånden till busshållplatser gör att det också 

är viktigt att man vid dimensionering av pendelparkeringar tar hänsyn till den nya 

bebyggelsen. Att Trafikverket har påbörjat en åtgärdsstudie för väg 190, i bred dia-

log med Göteborgs Stad och SDF Angered, får stor betydelse för utvecklingen av 

denna del av Angered. Utökad bebyggelse påverkar dock ytterligare belastningen på 

väg 190 (Gråbovägen). 

Kommentar: Önskemål om upplåtelseform förmedlas till fastighetsägarna. Passagen 

över Lerumsvägen till skolan är utformad med hänsyn till säkerheten för gående och 

cyklister. Trafikkontoret bedömer att det inte behövs några ytterligare åtgärder.  

 

12. Trafikkontoret tillstyrker planen vid beaktande av följande synpunkter. Planområ-

det har mindre nivåskillnader vilket kräver hänsyn i detaljutformningen för största 

möjliga tillgänglighetsanpassning. Av trafiksäkerhetsskäl är det mindre lämpligt 

med tvärställd parkering längs Högrells väg. Den gemensamma vägen som ansluter 

till lokalgatan mellan Bergums Prästgårdsväg och Solsätervägen saknar en vändzon. 

Det kan leda till problem med backande fordon i samband med besök och leveranser 

till fastigheterna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt Kretsloppskontorets krav. 

Kommentar: Illustrerad parkering vid Högrells väg har ändrats. Plankartans utform-

ning har ändrats i den mellersta delen (område B enligt planbeskrivningen) och den 

gemensamma vägen som ansluter till lokalgatan är inte längre redovisat på plankarta. 

Vid projektering ska en eventuell väg dimensioneras efter de behov som finns.  

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

13. Försvarsmakten har inget att erinra.  

 

14. Lantmäterimyndigheten i Göteborg framför att planområdet bör utökas med Sol-

sätervägen väster om Olofstorp 3:39 fram till och med C-området vid församlings-

hemmet. Då bör anges hur användningen i lokalgatan är tänkt (genomförandetid, 

ombyggnad, standard). En utökning är även lämplig sydväst om Olofstorp 1:32 till 

1:38, kan anges som kvartersgata eller med g och u i befintlig väg. Det bör samord-



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 6(11) 

nas med den befintliga gemensamhetsanläggningen ga:37.  

 

Genomförandebeskrivningen bör kompletteras med beskrivning av vad som hän-

der/kan hända med Olofstorp ga:37 vid Lilla Solsätervägen (väg och va-ledningar 

eventuell omprövning). Tre nya fastigheter kan bildas genom avstyckning från 

Olofstorp 1:60. Olofstorp s:24 kan eventuellt minskas för att bilda ytterligare en fas-

tighet med del från 1:60. Alla nya fastigheter som ska köra ut på Bergums Präst-

gårdsväg (ga:26) behöver inträda i den föreningen. Även andra föreningar kan berö-

ras. Den kvartersgata betecknad med g och u mot den nya lokalgatan kan antingen 

bildas som en egen ga eller ingår i ga för lokalgatan. Område betecknat med n1 g re-

spektive n4 g har öppen delägarkrets, vilka ska ingå, hur ska det regleras?  

 

Genomförandebeskrivningen bör även kompletteras med hur fastighetsbildningen är 

tänkt vid telestationen, Olofstorp 1:10. Del av 1:10 till kvartersmark? Ska C-

området regleras till 3:34? Ska utfart för de tre föreslagna souterränghusen vid Sol-

sätervägen ske via Lyckåsvägen? I så fall behövs inträde även där genom överens-

kommelse med Lyckåsvägens samfällighetsförening (ga:6). 

 

Lantmäterimyndigheten har för övrigt inget att erinra. 

 

Kommentar: Planområdet har utökats med Lilla Solsätervägen och del av Solsätervä-

gen. Solsätervägen anges som lokalgatan inom allmän plats. Lilla Solsätervägen anges 

som område för gemensamhetsanläggning. Standard och eventuell ombyggnad beskrivs 

i plan- och genomförandebeskrivning. Kvartersgatan inom Olofstorp 1:14 utgår för att 

ge större flexibilitet vad gäller områdets utformning. Bestämmelsen g utgår inom Olofs-

torp 4:293 och 1:14 eftersom det är tveksamt om det blir aktuellt att skapa gemensam-

hetsanläggningar inom respektive område. C-området vid Solsätervägen kompletteras 

med B (bostadsanvändning) för att medge olika alternativ vad gäller användning och 

fastighetsindelning. Genomförandebeskrivningen kompletteras för övrigt utifrån Lant-

mäteriets synpunkter.  

 

15. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL 

(1987:10) och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa och säkerhet med 

avseende på förorenad mark och trafiksäkerhet måste lösas på ett tillfredsställande 

sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande av detaljplanen inte 

ska prövas av länsstyrelsen.  

 

Länsstyrelsen anser att marken ska saneras ner till känslig markanvändning. Mark-

saneringen kan också vara viktig för att hindra spridningen av DDT med nedbryt-

ningsprodukter till Lärjeån. Det går inte att utesluta att MKN i Lärjeån kan äventy-

ras om planen medför mobilisering av DDT och andra miljögifter.  

 

Länsstyrelsen vill, liksom Trafikverket, att kommunen funderar på trafiksäkerheten, 

särskilt för barn och skolungdomar. För att nå skolan i Olofstorp måste Lerumsvä-

gen korsas. Länsstyrelsen anser att kommunen ska beskriva utformningen av denna 

passage och vid behov ge förslag på hur den kan förbättras för att höja trafiksäkerhe-

ten för barn och ungdomar.  

 

Länsstyrelsen ger följande råd. Planerade förändringar inom expressbusslinjenätet 

som påverkar områdets kollektivtrafikförsörjning bör redovisas. En begränsning av 

antalet parkeringsplatser bör övervägas som ett incitament som stärker underlaget 
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för kollektivtrafik.  

 

Länsstyrelsen anser att planförslaget innebär en försämring för de kulturhistoriska 

värden som finns på platsen, jämfört med gällande detaljplan. Sankte Olofs källa, 

RAÄ Bergum 3:1 bör redovisas på plankartan med en upplysning om att ingrepp i 

fornlämning erfordrar länsstyrelsen tillstånd.  

 

Statens geotekniska institut har i yttrande till länsstyrelsen utifrån geoteknisk syn-

punkt ingen erinran mot planförslaget men ger rekommendationer som bör beaktas.  

 

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt att förslaget inte innebär betydande påverkan 

på miljön. Yttrandet bifogas, se bilaga 2.  

Kommentar: Analysresultaten enligt den utförda markmiljöundersökningen visar på 

låga halter av metaller, PAH samt oljeindex. Halterna underskrider Naturvårdsverkets 

riktvärden för känslig markanvändning (KM). Det finns även resthalter av DDT och 

dess nedbrytningsprodukter. Miljöförvaltningen är underrättad och har bekräftat upp-

täckten av markföroreningar. Marken kommer att saneras.  

Passagen över Lerumsvägen vid skolan är utformad med hänsyn till att många barn och 

ungdomar passerar där. Gatan har smalnats av på flera platser och busshållplatserna 

är utformade så att fordon inte kan köra om när bussen stannar. Hastigheten är skyltat 

som 30 km/h rekommenderad hastighet. Några ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder är 

inte planerade av Trafikkontoret.  

Planförslaget har justerats vid fd prästgården genom att bl a begränsa byggnadernas 

utbredning (längd) bakom fd prästgården. Jämfört med gällande detaljplan blir det en 

försämring för de kulturhistoriska värdena. Det finns ett stort behov av fler bostäder 

och byggrätterna har så långt möjligt anpassats till de kulturhistoriska värdena.  

En upplysning införs på plankartan angående fornlämningar. Beskrivning av kollektiv-

trafikförsörjning uppdateras i planbeskrivningen.  

Parkeringsbehovet för nya bostäder mm enligt planen ska klaras inom kvartersmark. 

Vid bygglov beräknas parkeringsbehovet enligt Göteborgs stads parkeringstal. Parker-

ingstalen är differentierade och bl a kollektivtrafikutbudet påverkar talen. Exploate-

ringsgraden och detaljplanens utformning innebär att det bedöms vara en liten risk att 

det anläggs fler p-platsen än vad parkeringstalen anger. Om det t ex anläggs fler p-

platser minskar de byggbara ytorna. Vad gäller en- och två bostadshus finns det inte 

krav på bygglov för att skapa parkering till boende på fastigheten. En reglering av 

högsta antal parkeringsplatser inom tomter som får bebyggas med en- och tvåbostads-

hus är därför inte lämpligt. En reglering inom områden för övrig bebyggelse bedöms 

inte vara nödvändig.  

 

16. Svenska Kraftnät har inget att erinra.  

 

17. Skanova Nätplanering Väst har markförlagda kablar genom området, för diskus-

sion kring eventuell undanflyttning ska Skanova kontaktas i god tid innan arbetet 

ska påbörjas.  

 

Kommentar: Noteras.  
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18. Trafikverket framför att längs väg 190 finns omfattande och dokumenterade bris-

ter. Den tillkommande trafikmängden från de nya bostäderna bedöms inte leda till 

att trafiksituationen på väg 190 blir oacceptabel. Arbetsplanen för sträckan Bergsjö-

vägen – Olofstorp är överklagad och byggstarten för etapp 1 är i dagsläget oklar. 

Trafikverket informerar även om att det pågår en åtgärdsvalsstudie för väg 190, en 

sträcka från Hjällbo till Brobacka (Alingsås). Studien ska utgöra ett underlag för 

prioritering av effektiva ösningar inom rimliga resurser.  

 

Trafikverket efterfrågar en redovisning för hur kollektivtrafiken kommer att se ut ef-

ter de förändringar som Västtrafik inför och i framtiden. Då det är kapacitetspro-

blem på väg 190 bör det uppmuntras till att använda kollektivtrafiken och det bör 

övervägas om antalet parkeringsplatser kan minskas vid nybyggnad jämfört med 

parkeringstalen. Det är viktigt att skolbarnen har trafiksäkra vägar till skolan som 

upplevs trygga. 

Kommentar: Beskrivning av koallektivtrafikförsörjning uppdateras i planbeskrivningen. 

Se kommentar till Länsstyrelsen vad gäller parkeringsplatser.  

 

19. Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra eftersom de inte har några anlägg-

ningar i området.  

 

20. Västtrafik ställer sig positiva till planen då områden kan anses väl försörjt av kol-

lektivtrafik.  

 

21. Fortum har inget att erinra då planområdet ligger utanför deras koncessionsområ-

de.  

 

22. Lerums kommun har inga synpunkter på detaljplanen.  

 

Sakägare 

23. Solsätervägens SFF, ga:37 framför att de har röstat i frågan om att sälja en del av 

marken som är avsedd för grönyta/lek som angränsar till 1:60 och de är inte intresse-

rade av att sälja. De har inte fått någon förfrågan från fastighetsägaren till 1:60. De 

nya fastigheterna som kommer ansluta sig till samfällighetsföreningen behöver beta-

la en inträdesavgift för att täcka de fonderade medel som finns, de behöver även be-

tala en viss ersättning för att få nyttja den befintliga väg/belysning som ingick i kö-

pet av fastigheterna.  

 

Lilla Solsätervägen är en smal väg där det inte går att mötas förutom på mötesplat-

sen och parkeringsplatsen, därför behöver 1:60 vid avstyckning avsätta mark så att 

den nuvarande mötesplatsen/parkeringsplatsen kan förlängas från befintlig till slutet 

på den nya tomtgränsen till 1:60, fickan bör vara så djup att en personbil kan parkera 

där i. Asfaltering och flytt av kantsten bör betalas av de nya fastighetsägarna. Det är 

även viktigt att eventuella skador som uppstår på vägen i samband med husbyggan-

de repareras av de nya fastighetsägarna.  

 

Föreningen undrar om de nya fastigheterna har för avsikt att ansluta sig till deras 
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vatten- och avloppsanläggning. Inträdet i SFF bör ske som en förrättning i någon 

form, med stöd av Lantmäteriet. 

Kommentar: Föreslagen tomt i söder med del av S:24 har utgått, inom Olofstorp 1:60 

möjliggör planen därmed tre nya tomter istället för fyra. Planområdet har utökats med 

Lilla Solsätervägen och gränserna för vägen möjliggör en breddning av vägen och en 

större vändplats. Breddningen görs på den västra sidan (1:60). Olofstorp 1:60 kan an-

tingen upplåta mark åt GA:37 eller sälja marken till S:24. I samband med att nya tom-

ter bildas inom Olofstorp 1:60 behöver GA:37 omprövas. Avsikten är att nya tomter vid 

Lilla Solsätervägen ansluter sig till de vatten- och avloppsledningar som ingår i GA:37.  

 

24. Fastighetsägare Olofstorp 1:31 önskar en justering av den illustrerade tomtgrän-

sen mellan 1:13 och Olofstorp 1:14 så att gränsen istället dras parallellt med nuva-

rande tomtgräns.  

Kommentar: Plankarta och illustrationskarta ändras i enlighet med önskemålet.  

 

25. Fastighetsägare Olofstorp 1:32, S:24, ga:37, har inget intresse av att sälja den 

gemensamt ägda marken. De har inte fått någon förfrågan från fastighetsägaren till 

1:60. Trafiken på Lilla Solsätervägen kommer att öka vilket vi upplever som nega-

tivt då vägen är smal och mötesfri och redan har mycket trafik och många barnfa-

miljer. Vändplanen fungerar ofta som parkering. De anser att fastigheterna bör ha 

sina utfarter ut mot Bergums Prästgårdsväg.  

 

De kommande fastigheterna på 1:60 bör endast vara 1,5 plans hus för att smälta in i 

nuvarande arkitektur samtidigt som högre hus dels hindrar utsikten från området 

samt resulterar i något som kommer upplevas som en vägg. På 1:60 och de fyra pla-

nerade nya tomterna ut efter Lilla Solsätervägen finns det enligt planritningen möj-

lighet att huvudbyggnaden får ha en byggnadsarea på 120 kvm, detta smälter inte in 

med befintliga byggnader i området.  

 

Bebyggelsen kring Prästgården bör vara i samma stil som prästgården, de kringlig-

gande byggnaderna bör inte heller vara högre än prästgården då denna bör förbli hu-

vudbyggnaden i området, högst 2 våningar.  

Kommentar: Se kommentar till yttrande nummer 23. Med hänsyn till de nya tomternas 

topografi med nivåskillnad ned till Bergums Prästgårdsväg samt att det är mer trafik på 

Bergums Prästgårdsväg anser Stadsbyggnadskontoret att det är lämpligt att två nya 

tomter i söder får sin utfart till Lilla Solsätervägen.  

Planbestämmelsen som angav högst två våningar har ersatts med en högsta nockhöjd 

på 7,5 meter. Det är samma höjd som tillåts för befintliga hus längs Lilla Solsätervä-

gen.  

Detaljplanen ställer särskilda krav på den nya bebyggelsen vid fd prästgården för att 

den ska anpassa sig till de kulturhistoriska värdena. Byggnadshöjd och nockhöjd mot-

svarar två våningar och inredd vind för nya byggnader i denna del, med undantag av 

byggnaden närmast Bergums Prästgårdsväg som får vara en våning med inredd vind.  

 

26. Fastighetsägare Olofstorp 4:289 framför följande brister i planförslaget. Utbygg-

nad av tillfarter beaktas inte tillräckligt. Han menar att ca 200 lägenheter har till-

kommit de senaste 30 åren utan att något positivt gjorts åt trafikutvecklingen. Ber-

gums Prästgårdsväg är inte anpassad för nuvarande trafikflöde. Det måste beaktas 
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att gångtrafik till Bergumsskolan (bl a via gång- och cykelvägen Sverigeleden) kor-

sar Bergums Prästgårdsväg.  

 

I planförslaget omfattas mark som i gällande stadsplan är betecknad som jord-

bruksmark. En ändring till mark för bostadsanvändning tar inte hänsyn till att Olofs-

torp centrumområde saknar parker och lekplats. Kommunen byggde för några år se-

dan ut Bergumskolan till en högre kapacitet. Inget har gjorts för att bereda barnen 

områden för vistelse ute. Inte heller har behovet av lekplats för barnfamiljer i Olofs-

torps centrum tillgodosetts. När nuvarande stadsträdgårdsmästaren tillträdde talade 

hon om att förorterna har en alldeles för liten andel grönområden och att hon skulle 

försöka ändra på det. Har sådana hänsyn vägts in?  

 

Markområdet mellan fastigheterna Olofstorp 4:289 och 4:181 utgör idag en privat-

ägd lekplats med gungor och sittgrupp. Lekplatsen får redan nu ta emot många ut-

omstående användare. Med planering för nya bostäder kommer belastningen att öka 

orimligt. Fastigheten Olofstorp 4:9 (del av Sverigeleden) bör studeras på plats just 

för förbättringar i fråga om grönområden kring frekventerad skolväg.  

 

I norra delen av det föreslagna nybyggnadsområdet finns fastigheten Olofstorp 

4:337. Denna fastighet berörs av begränsningar på grund av en känd fornlämning. 

Har detta beaktats i planeringen?  

Kommentar: Huvuddelen av den nya bebyggelsen enligt detaljplanen kommer att nyttja 

Bergums Prästgårdsväg som är en uppsamlingsgata. Gatan bedöms ha tillräcklig stan-

dard och kapacitet för denna utökning av trafiken. Ingen del av planområdet är i gäl-

lande detaljplaner anger jordbruk som användning. I detaljplanen finns bl a ett större 

område centralt som inte får bebyggas, det område är lämpligt för utevistelse och lek. 

Inom respektive område med flerbostadshus kommer mindre barn att ges utrymme för 

lek. Boende i småhus kan nyttja sina egna tomter för lek och utevistelse. Planförslaget 

bedöms inte påverka fornlämningen inom Olofstorp 4:337.  

 

Övriga 

27. Boende på Torvhögs Gärde 2 tycker att planen är bra och föreslår att de bostads-

husen i tre våningar byggs i en modern variant av landshövdingehus. Trähus är mer 

levande än betong och passar in bättre med prästgården och området i övrigt. Den 

lägsta våningen kan byggas i moderna kostnadseffektiva byggnadsmaterial utan att 

göra avkall på landshövdingsdesignen. 

Kommentar: Detaljplanen ställer inga särskilda krav på fasadmaterial inom t ex områ-

det för nuvarande handelsträdgård. Förslag till gestaltning förmedlas till exploatören.  

 

28. Boende på Småkulla Äng 1 undrar på vilket sätt prästgården ska bevaras, den hål-

ler på att förfalla men kan göras om till små bostäder.  

Kommentar: Planförslaget avser att möjliggöra en ombyggnad till ca fyra lägenheter.  

 

29. Boende på Lyckåsvägen 4D bor i en trerumslägenhet, hyresrätt, i Olofstorp. Större 

lägenheter med hyresrätt efterfrågas, det finns ett behov av både större och mindre.  
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Kommentar: Önskemålen förmedlas till exploatörerna. Upplåtelseform och lägenhets-

storlekar regleras inte i planen.  

 

30. Anonym framför att den planerade exploateringen strider mot all mänsklig rim och 

reson. Det är ett huvudlöst förslag formulerat utan eftertanke för det befintliga. Ta 

vara på vårt gemensamma kulturarv.  

Kommentar: Detaljplanen är utformad utifrån rådande behov och områdets förutsätt-

ningar. Detaljplanen ställer särskilda krav på ny bebyggelse intill den fd prästgården.  

 

 

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

med förslaget.  

 

Förslaget har justerats vid fd prästgården med utgångspunkt från framförda synpunkter 

från Kulturnämnden. Planområdet har utökats med Lilla Solsätervägen samt del av Sol-

sätervägen. Föreslagen tomt i söder med del av S:24 har utgått. 

 

Utöver mindre justeringar föreslås följande ändringar på plankartan:  

 Byggrätterna vid fd prästgården har justerats.  

 Planområdet har utökats med Lilla Solsätervägen  

 Planområdet har utökats med en sträcka av Solsätervägen.  

 Föreslagen tomt i söder med del av S:24 har utgått. 

 Planbestämmelserna om antal våningar har ersatts med högsta nockhöjd och 

högsta byggnadshöjd.  

 Inom område B (söder om den tvärgående lokalgatan) ersätts bestämmelsen om 

utnyttjandegrad med en största tillåten bruttoarea för huvudbyggnader.  

 Kvartersvägen inom område B markerad med g, u, har utgått.  

 Planbestämmelsen g har utgått inom den västra delen av Olofstorp 4:293 och 

den sydöstra delen av Olofstorp 1:14.  

 Bestämmelsen f1 har utökats med reglering av taklutning, längsta fasadlängd 

och takkupor.  

 Högsta tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnad har ändrats från 4 till 3,5 

meter. 

 

 

Plan- och genombeskrivningen har uppdaterats med anledning av ovanstående ändring-

ar.  

 

 

 

 

Gunnel Jonsson  

Planchef 

Sirpa Antti-Hilli 

Konsultsamordnare
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