
 
 

 

Granskningsutlåtande 

Datum: 2014-08-12  

Diarienummer: 0662/12 

Aktbeteckning: 2-5248 

 

 

Eva Carlfjord-Mattsson 

Telefon: 031-368 18 53  

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

 

Ändring av del av detaljplan för verksamhetsområde vid 
Herkulesgatan inom stadsdelen Rambergsstaden i Göteborg, enkelt 
planförfarande 

  

Granskningsutlåtande 
 

Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd för 

detaljplaneförslaget med enkelt planförfarande. Planförslaget har sänts ut för synpunkter 

under tiden 23 januari – 28 mars 2013 och för granskning under tiden 18 februari - 4 

mars 2014. Granskningsmöte har hållits med trafikverket den 8 april 2014. Planförslaget 

har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets. 

Sammanfattning 
Samtliga begärda yttranden har kommit in. 

Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter gäller vad som ska hända med 

befintliga byggnader nära Lundbyleden som inte omfattas av byggrätt. 

Kontoret har bedömt att byggrätten inte ska utökas till att omfatta byggnader som ligger 

inom ett säkerhetsavstånd på 8 meter mot Lundbyleden. Den gällande planen saknar 

byggrätt inom detta område, men föreskriver landskapsplantering. I förslaget till 

planändring tas bestämmelsen om landskapsplantering bort för att inte utöka antalet träd 

inom säkerhetszonen. Förslaget ger en utökad möjlighet att bygga förrådsbyggnader i 

sydväst, utanför säkerhetsavståndet, med byggrätt för enklare förrådsbyggnader, 

skärmtak och plank. Utefter Herkulesgatan ökas byggrätten för småindustri inom 

fastigheten Rambergsstaden 70:5 på så sätt att den blir möjlig att utnyttja när befintliga 

byggnader utanför byggrätten rivs. Största möjliga exploatering fortsätter att vara 40 % 

av fastighetsarean. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret och fastighetsägare 

för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 
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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. Fastighetskontoret tillstyrker det utställda förslaget under förutsättning att 

planändringen ej medför några kostnader för fastighetsnämnden. 

2. Kretslopp och vatten lämnar upplysningar om dricksvatten, spillvatten, dagvatten, 

klimatanpassning och ekonomi. Man upplyser om att den allmänna spillvattenpump 

brunnen som fanns i fastigheten Rambergsstaden 70:3 togs bort år 2002 och att 

nödutloppet och ledningen från pumpgropen slopades i samband med arbetet.  

Kommentar: Ett reservat för underjordiska ledningar har tagits bort i planförslaget. 

3. Miljö- och klimatnämnden tillstyrker planförslaget. 

4. Stadsdelsförvaltningen i Lundby ställer sig positiv till att man anpassar planen till 

dagens förhållanden och därigenom kan möjliggöra förbättringar för verksamheterna 

i form av upprustningar och ersättning av byggnader, då området är relativt 

nedgånget i dagsläget samt ger ett slitet intryck.  Stadsdelen ser det dock som 

negativt att man tar bort bestämmelserna om att alléträd ska planteras utmed 

Herkulesgatan samt att byggnad ska placeras med långsidan mot gatan.  

Dessa bestämmelser skapar tillsammans ett definierat och stadsmässigt gaturum, 

vilket i sin tur höjer den upplevda känslan av trygghet och välbefinnande för gång- 

och cykeltrafikanter som rör sig utmed gatan.  

Kommentar: Bestämmelsen om alléträd har inte genomförts och tas bort då den inte går 

att förverkliga. Vi håller med om att det ändå är viktigt att få till grönska utefter 

Herkulesgatan och vi vill medverka till det i samband med bygglovgranskning. 

Bestämmelsen om att byggnad ska placeras med långsidan mot gatan blir kvar. 

5. Trafikkontoret har inget att erinra eller tillägga. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

6. Lantmäterimyndigheten i Göteborg har inget att erinra mot förslaget.  

 

7. Länsstyrelsen har granskat ärendet och bedömer att planen kan accepteras. De 

lämnar även synpunkter på förslagshandlingen beträffande trafiksäkerhet och 

rekommenderar att planprocessen avslutas utan antagande då planen inte löser 

underliggande trafiksäkerhetsproblem. Länsstyrelsens granskningsyttrande har 

bilagts, se bilaga 1. 

 

Kommentar: Vi ser ingen möjlighet att lösa de underliggande trafiksäkerhetsproblemen 

genom denna tilläggsplan. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att planförslaget kan 

accepteras och vi rekommenderar därför att byggnadsnämnden ska anta planen. 

 

8. Skanova Nätplanering lämnar information om ledningsdragningar inom det 

befintliga västra U-området. De har inget att erinra mot planförslaget.  
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9. Trafikverket lämnar information om krav på säkerhetsavstånd mot Lundbyleden. I 

dag finns befintliga förrådsbyggnader inom säkerhetsavståndet. Trafikverket är 

tveksamma till att ta fram en ny detaljplan som inte stämmer överens med 

verkligheten. 

Kommentar: Trafikverkets krav är tillgodosedda i planförslaget. 

 

Sakägare 

10. Lundby Bil AB (fastighetsägare till Rambergsstaden 70:3 och 70:5) lämnar 

följande synpunkter.  

 

1/ att områdets användning fortfarande också ska vara även bilservice. Bilservice har 

utförts inom området i snart 70(!)år. Det saknas anledning att ta bort denna beskrivning. 

  

2/ Exploateringstalet ska fortsatt vara borttaget. Kommunen har inte motiverat varför 

det har återinförts i senaste plankonceptet. Vid förra vårens samråd ansågs 

exploateringsgrad inte vara nödvändig att ange, eftersom det i planen redan angivits hur 

tomterna kan bebyggas. 

 

3/ något rivningskrav i samband med nybyggnation ska inte gälla, som nu föreslås. 

Bestämmelsen särbehandlar de olika fastigheterna i området. Att ”flera av byggnaderna 

som tillkommit före år 1995 saknar byggrätt” förstår vi inte innebörden av. Det finns 

bygglov för varenda kvadratmeter av de byggnader som tillkommit före år 1995. 

Det noteras att för Rambergsstaden 70:2:s (”Mr Bygg”) vidkommande är föreslagen 

tillåten yta neddragen till ca 540 kvadratmeter och fullt utnyttjbar ur logistisk synpunkt. 

För 70:2:s del är föreslagen yta optimal med tanke på dennas förhållande vid dess södra 

tomtgräns. För våra fastigheter är den föreslagna ytan neddragen till endast ca 104 

kvadratmeter. Ca 26 kvadratmeter av dessa går ej att utnyttja pga dessas spetsformighet.  

 

Uppgivet syfte med planen gagnar således endast fastigheten 70:2, vilket givetvis är 

oacceptabelt ur särbehandlingssynpunkt. I synnerhet då den yta inom 70:2, som syftet 

avser, är belastat av två svartbyggda åtgärder, som båda är kända och sanktionerade av 

SBK. Vi vill mena att syftet med planen i själva verket är att kunna lämna permanenta 

bygglov för de redan gjorda åtgärderna på 70:2. Därigenom legaliseras också nämnda 

svartbyggen, bestående i planket, som delvis utgör hela bakre vägg i förrådet längs 

Lundbyleden, samt hela förrådet som ligger strax intill och längs 70:5. Därmed kan 

kommunen också få Mr Byggs bygglov från år 2000 slutligt i hamn. 

 
 

Kommentar: Planförslaget har reviderats efter samrådet. I det följande bemöts i tur och 

ordning de olika punkterna i granskningsyttrandet. 

 

1.  Fastigheterna har idag en användningsbestämmelse som anger personalextensiv 

småindustri (J). Denna bestämmelse ändras inte. I ändamålet ingår inte hantering av 

bränsle, men övrig bilservice ingår.  

2.  I den gällande detaljplanen anges ett exploateringstal och det föreslås vara kvar. 

Planens syfte är att inte mer än 40 % av fastigheterna ska vara bebyggda och att de 

byggnader som ligger inom område som i detaljplanen inte får bebyggas på sikt ska 
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rivas och ersättas av byggnader inom det område som omfattas av byggrätt. Ingen 

ändring görs därför av denna bestämmelse. 

3. Flera av byggnaderna inom planområdet omfattas inte av byggrätt då de är placerade 

på mark som inte får bebyggas. Däremot har byggnaderna bygglov sedan en lång tid 

tillbaka. Enligt plan och bygglagen kan det inte ställas krav på att de ska rivas även om 

det medför risker att ligga nära Lundbyleden. På grund av säkerhetsaspekten är det ändå 

önskvärt att riskerna hanteras. Denna fråga behöver lösas mellan fastighetsägarna och 

trafikverket. 

Det är rätt uppfattat att syftet med planen är att kunna bevilja bygglov för enklare 

förrådsbyggnader mot söder inom det område som markerats med kors i planförslaget. 

Fastigheten Rambergsstaden 70:3 ges en något utökad byggrätt för personalextensiv 

småindustri mot Herkulesgatan. Ökningen sträcker sig ca 20 meter mot öster utefter 

nämnda gata. Denna byggrätt kan utnyttjas inom angiven exploateringsgrad. 

 

 

 

Fredrik Andersson 

Bygglovchef 

Eva Carlfjord-Mattsson 

Planhandläggare 

 

 

 

 

 

 

 

Lista över samrådskrets 

Kommunala nämnder 
Fastighetskontoret 

Kretslopp och vatten 

Miljöförvaltningen 

Stadsdelsförvaltningen i Lundby 

Trafikkontoret 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
Lantmäterimyndigheten i Göteborg 

Länsstyrelsen 

Skanova Nätplanering 

Trafikverket, Region Väst 

Sakägare 
Enligt fastighetsförteckning 
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     Bilaga 1. 
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