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Granskningsutlåtande  

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 25 oktober 2016 att skicka ut detaljplaneförslaget för 

granskning. Förslaget har sänts för granskning enligt bifogad lista över samrådskrets, 

bilaga 1, under tiden 9 november – 30 november 2016. 

 

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret under granskningstiden. För-

slaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att planen behöver klarläggas avseende buller för att kunna accepte-

ras och undvika eventuell prövning om den antas. Planförslaget har förtydligats enligt 

länsstyrelsens synpunkt. En kompletterande bullerutredning har tagits fram som visar att 

större delen av gårdsmiljön bedöms få bullernivåer understigande 55 dBA som möjlig-

gör anläggande av ljudmässigt lämpliga uteplatser för bostäderna samt lämplig utemiljö 

för skola. 

Övriga inkomna och kvarstående erinringar finns från Göteborg Energi som önskar en 

mindre reglerad byggrätt. Nämnden för kretslopp och vatten har framfört att detaljpla-

nen behöver styra höjdsättning och lägen på avskärmande diken inom kvartersmark. 

Lantmäteriet har framfört synpunkter på planbestämmelserna för exploateringstal och 

byggnadshöjder. Kulturnämnden är fortfarande tveksam till om planen i tillräcklig grad 

hanterar hur den nya exploateringen påverkar den befintliga miljön på kyrkogården. 

Lokalnämnden har framfört att förskolans lokalisering, förskolans gård för utevistelse 

samt angöring och leverans/avfalls hantering behöver utredas ytterligare innan nämnden 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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kan förorda ett antagande av detaljplanen. Byggrätten för Göteborgs energi är reglerad 

med hänsyn till siktförhållanden och påverkan för angränsande fastighet. Planområdet 

har markanvisats och avtal har upprättas med exploatören varför kontoret bedömer att 

de bestämmelser som införts avseende exploateringstal är tillräckliga. Stadsbyggnads-

kontoret har också gjort en bedömning avseende påverkan på kyrkogården samt fört en 

dialog med kyrkogårdsförvaltningen som ställer sig positiva till bebyggelsen och konto-

ret bedömer att avvägningen som genomförts är acceptabel. En byggnation enligt plan-

förslaget innebär att marknivåerna inom bebyggelseområdet kommer förändras genom 

sprängning och uppfyllning. Kontoret finner det därför olämpligt att i detaljplanen styra 

marknivåer eftersom det kan orsaka problem av planens genomförande då en detaljerad 

projektering av byggnationen inte genomförs i planarbetet utan först inför byggstart.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer därmed att de avvägningar som kontoret gjort avseen-

de övriga förvaltningars synpunkter är godtagbara och att planen kan antas av bygg-

nadsnämnden. 

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. 

2. Göteborg Energi AB 

Göteborg Energi Nät meddelar att bolaget önskar att prickmarken inom E område tas 

bort då detta kan orsaka problem att bygga transformatorstationen. Önskemål framförs 

att placeringen lämnas mer flexibel och att byggnadsarean istället begränsas till exem-

pelvis 25 kvm.  

Kommentar: 

Prickmarken är införd med hänsyn till angränsande fastighet och siktförhållanden som 

råder på platsen. Det är därför inte möjligt att ta bort denna. Tillåten yta för byggnation 

är cirka 35 kvm enligt plankartan. 

3. Nämnden för kretslopp och vatten 

Kretslopp och vatten ser följande behov av ändringar i planhandlingarna:  

Upplysning saknas på plankartan om att underjordiska berganläggningar finns i området 

och att Kretslopp och vatten ska kontaktas i god tid innan arbeten påbörjas. Exempel på 

formulering: ”Inom området finns underjordisk anläggning som innebär restriktioner 

vid byggande och markarbete. Innan bygg- eller marklov beviljas ska samråd ske med 

anläggningens ägare.”  

Under rubrik Dagvatten i planbeskrivningen saknas svar på följande frågeställningar: 

möjliggör planen tillräckliga ytor för dagvattenhantering, påverkas något markavvatt-

ningsföretag av exploateringen och vilka konsekvenser innebär planen för skyfallssitua-

tionen? Detta behöver kompletteras.  

Under samma rubrik behöver följande mening omformuleras: ”För att dagvatten ska 

kunna avledas via självfall krävs att en ny ledning anläggs längs Sven Brolids väg nord-
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sydlig riktning. Detta förutsätter dock att dagvattenledningen i Sven Brolids väg västost-

lig riktning läggs på ett större djup.” Den allmänna ledningen kommer byggas ut för att 

uppnå en magasinerande funktion, inte för att möjliggöra anslutning med självfall från 

fastigheten, det är inte VA-huvudmannens ansvar. Att ansluta allt dagvatten med själv-

fall är troligen inte möjligt på grund av befintliga höjdförhållanden. Förslag på ny for-

mulering: ” Den allmänna ledningen kommer byggas ut för att uppnå en magasinerande 

funktion. Rådande höjdförhållanden gör det svårt att avvattna fastigheten med självfall. 

För att minska behovet att pumpa dagvatten kan fastighetsägaren beställa en längre ser-

vis.”  

Utöver ovanstående ändringar är följande information viktig att beakta i planarbetet: 

Utformningen av planen har inte säkrat översvämningsrisker på ett bra sätt. Inom planen 

kommer restriktioner för vibrationsalstrande arbeten att ställas. Kretslopp och vatten 

undrar om utredning om hur planen påverkar grönområdets ekosystemtjänster har ut-

förts. I annat fall bör detta utredas.  

2. AVFALL  

Inga synpunkter.  
 

3. VA  

Sedan samrådet har undersökningar av spillvattenledningarna visat att de är i dåligt 

skick och behöver infodras. Arbetet utförs som ett projekt utanför detaljplanen.  

För att klara den tillkommande belastningen på dagvattensystemet krävs ett rörmagasin 

som kopplas ihop med befintlig dagvattenledning. Detaljerad projektering får visa om 

den befintliga ledningen behöver sänkas. Det kommer troligen inte vara möjligt att med 

självfall leda dagvatten från hela fastigheten till allmänt dagvattennät. För att minska 

behovet av att pumpa dagvatten kan exploatören ansöka om en lång servis.  

Om markarbeten planeras närmare än 10 m från VA-anläggning ska Kretslopp och vat-

ten få möjlighet att granska arbetet enligt rutin ”Arbete under mark” på Göteborg stads 

hemsida.  

Dagvatten- och skyfallshantering 

Utformning av planen har inte gjorts ut dagvattensynpunkt. Att placera en byggnad så 

att den naturligt fångar upp naturvatten från berget är att bygga in översvämningsrisk. 

Dagvattenutredningen har belyst problematiken men konkreta åtgärder har inte gjorts på 

plankartan. Exempelvis hade ett avskärande dike eller markhöjder kunnat säkras i plan-

kartan. Därmed har man inte säkrat följande riktlinje i TÖP översvämningsrisker: Till 

underkant golvbjälklag ska det finnas en marginal på 20 cm till stående vatten vid 100-

års regn.  

Det finns befintlig problematik med stående vatten vid korsningen Sven Brolids väg och 

GC-vägen mot Fridhemsgatan. Avvattningen ska förbättras och tas med som en förut-

sättning vid projektering av korsningens nya utformning.  

Vi planläggning och utbyggnad på naturmark ökar vattenflödena och föroreningstrans-

porten ut från området om inte ett robust dagvattensystem byggs. 

Berganläggning  

Planområdet ligger i närheten av en berganläggning. Kretslopp och vatten ska kontaktas 

tidigt i planeringsskedet, minst 6 månader innan arbetet påbörjas. 

Kommentar: 

Upplysning om berganläggning finns införd på plankartan.  

Planbeskrivningen har kompletterats dagvattenhantering, markavvattningsföretag samt 

avseende skyfall. Eftersom planområdet är kuperat kommer det vid byggnation krävas 
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sprängning och det är därför inte lämpligt att i detaljplanen höjdsätta marken med hän-

syn till avrinning av dagvatten, utan detta får tillsammans med placering och utformning 

av eventuella avskärmande diken särskilt studeras i samband med projekteringen. Plan-

handlingen har kompletterats med information om påverkan på ekosystemtjänster. Tra-

fikkontoret har deltagit i planärendet och kommer i samband med projekteringen av 

korsningen Sven Brolids väg och gångvägen mot Fridhemsgatan särkilt studera avvatt-

ningen av gatan  

Övriga synpunkter noteras. 

4. Kulturnämnden 

Kulturförvaltningen är fortfarande tveksam till om planen i tillräcklig grad hanterar hur 

den nya exploateringen påverkar den befintliga miljön. Förvaltningen konstaterar att 

framtagna illustrationer understryker att bebyggelsen förändrar stadsrummet. Mycket 

grönska försvinner i området kring Sven Brolids väg vilket kommer att ge konsekvenser 

för kyrkogården som en lugn och kontemplativ plats med höga rekreationsvärden. På-

verkan på kyrkogården hanteras inte i planhandlingen.  

De 270 lägenheterna och 6 förskoleavdelningarna har mycket begränsade uteytor som 

förutsätts samutnyttjas. Detta betyder med stor sannolikhet att kyrkogården kommer att 

få bära funktionen som nära grönområde för de nya bostäderna. Detta vidrörs inte i 

planhandlingen. 

Kommentar: 

Särskild dialog har förts med kyrkogårdsförvaltningen angående projektet och förvalt-

ningen ser inte att en byggnation enligt förslaget kommer påverka kyrkogården negativt. 

Förvaltningen har framfört att de ser positivt på förslaget då detta kommer medföra en 

ökad trygghet på platsen eftersom fler människor kommer röra sig i området under dyg-

nets alla tider.  

5. Lokalnämnden 

Föreslagen plankarta och illustrationskarta har ej ändrats med avseende på tydligheten 

när det gäller förskolans lokalisering, förskolans gård för utevistelse samt angöring och 

leverans/avfalls hantering efter samrådet. Storlek på förskolegården samt angöringens 

funktioner är vitala för en bra funktion varvid lokalnämnden ej kan förorda antagande 

förrän dessa frågor utretts mer.  

Kommentar: 

Illustrationskartan visar på en möjlig exploatering som detaljplanen möjliggör. Förslaget 

har föregåtts av parallella arkitektuppdrag där stadsledningskontoret varit med och ut-

värderat de olika förslagen. Området är kuperat och därför har också stadsledningskon-

toret medverkat i planprocessen för att bevaka de behov som föreligger för förskolan. 

Förskolans placering, enligt den i planhandlingen redovisade förslaget, kommer ligga i 

L-husets vinkel. Angöring till kök och för sophämtning möjliggörs från den torgbild-

ning som anläggs framför L-huset.  

Tillräckligt antal parkeringsplatser kommer finnas för förskolans behov. P-normen föl-

jer den av byggnadsnämndens beslutade norm för behov av platser för förskolans be-

hov. Angöring och p-platser kommer finnas vid angöringstorget framför entrén till för-

skolan. Avseende förskolegården så finns tillräcklig yta tillgänglig för att möjliggöra en 

utegård. Hur denna exakt kommer utformas och instängslas är inte en planteknisk fråge-

ställning utan hänförs till det avtal som kommer tecknas mellan lokalnämnden och 

byggherren, i vilket ovan frågeställningar avses regleras.  
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6. Miljö- och klimatnämnden 

Nämnden delar de bedömningar som gjorts för framtagande av platsspecifika riktvär-

den. I den kompletterande markundersökningen och riskbedömningen påpekas att om-

rådet till stor del utgörs av berghällar och att övriga delar är bevuxna vilket begränsar de 

ytor där exponering via damning och hudkontakt är möjlig. Inom förskolegårdar sker 

dock ett hårt slitage av marken vilket gör att de ytor som är gräsbevuxna idag kan vara 

mer tillgängliga för exponering via inandning av damm, intag av jord och hudkontakt på 

grund av mer öppen jord efter en tids användning av ytan.  

Inom det område där punktföroreningen med höga metallhalter (zink och koppar i halter 

som motsvarar farligt avfall) har påträffats anser vi att avhjälpande åtgärder ska vidtas 

för att förhindra exponering och spridning av föroreningarna 

 Kommentar: 

Noteras, yttrandet har vidarebefordrats till exploatören för kännedom. 

7. Park- och naturnämnden 

Förvaltningens synpunkter i samrådet har till största del besvarats. Följande synpunkter 

kvarstår:  

Minimera påverkan på gångvägen i nordvästra delen av planområdet genom att öka av-

ståndet mellan den byggbara marken och allmän plats för att det ska vara möjligt att 

bygga inom kvartersmark. Med den gräns som nu visas kommer byggherren inte att 

kunna klara av byggnation utan att behöva gå in i naturmarken.  

Se över placeringen av området för teknisk anläggning för att gångstråket ska bli tryggt 

och tillgängligt.  

Kommentar: 

Ett genomförandeavtal kommer att tecknas mellan kommunen och exploatören som 

reglerar byggnationen. För byggskedet kan exploatören ansökan om tillstånd för bygg-

platsetablering. Särskild dialog har förts med Göteborg Energi och det är inte möjligt att 

inom detaljplanen hitta alternativ placering för transformatorstationen. Stationen får 

dock inte placeras närmare än tre meter från gångväg eller gata. 

8. Räddningstjänsten 

Inga synpunkter. 

9. SDN Majorna-Linné 

Tillstyrker planförslaget. 

Andelen unga vuxna i området är redan idag hög och kommer att öka med förslaget. I 

framtiden önskar förvaltningen att stadsdelens behov av större lägenheter för växande 

familjer, ekonomiskt och fysiskt tillgängliga lägenheter för äldre samt bostäder med 

särskild service beaktas. Förvaltningens önskar att ytan för naturlek inhägnas så att bar-

nen kan ta del av denna dagligen. Då en del av förskolegårdens yta har höga bullernivå-

er föreslår förvaltningen att bullerdämpande åtgärder genomförs, om möjligt i anslut-

ning till bullerkällan. Till sist anser förvaltningen att fler cykelparkeringar samt elstolpar 

i anslutning till parkeringsplatser bör adderas för att stödja ett framtida hållbart resande. 

Kommentar: 

Hur förskolans gård exakt kommer utformas och instängslas är inte en planteknisk frå-

geställning utan hänförs till det avtal som kommer tecknas mellan lokalnämnden och 

byggherren, i vilket ovan frågeställningar avses regleras. En bullerutredning har tagits 

fram som visar att större delen av gårdsmiljön kommer få bullervärden som understiger 

ekvivalent bullernivå 55 dBA. Övriga synpunkter noteras. 
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10. Trafiknämnden 

Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och ställer sig positiva till planförslaget.  

Trafikkontoret förutsätter att antalet parkeringsplatser för förskolan följer Göteborgs 

Stads parkeringstal. Kontoret saknar en beskrivning av hur leveranser till förskolan ska 

ske men förutsätter att dessa sker avskilt från förskolans entré. 

För att inte försämra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska den tekniska an-

läggningen invid gångbanan inte placeras så att den skymmer sikten i korsningen.  

Kommentar: 

Antalet parkeringsplatser följer riktlinjerna i Göteborgs Stads parkeringstal. I samband 

med projekteringen av förskolan och bostäderna kommer leveranser till förskolan hante-

ras. Avsikten är att dessa ska ske separat från förskolans entré. Transformatorstationen 

får inte placeras närmare än tre meter från gata eller gångväg.  

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

11. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att planen behöver förtydligas och eventuellt bearbetas med avseen-

de på buller för att kunna accepteras och undvika eventuell prövning av Länsstyrelsen 

om den antas. Kommunen behöver visa var och hur ljudmässigt lämpliga uteplatser för 

bostäderna kommer att placeras samt bevisa att markanvändningen skola är lämplig. 

Länsstyrelsen bedömer att det krävs biotopskyddsdispens för den beskärning av träd i 

allén i anslutning till Sven Brolids väg som kommunen avser att göra. 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 

 Mellankommunal samordning blir olämplig. 

 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 

 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

Länsstyrelsens yttrande har bilagts, se bilaga 1. 

Kommentar: 

En kompletterande bullerutredning har tagits fram som visar att större delen av gårds-

miljön bedöms få bullernivåer understigande 55 dBA som möjliggör anläggande av 

ljudmässigt lämpliga uteplatser för bostäderna samt lämplig utemiljö för skola. 

Beskärningen av alléträden är inte en förutsättning för detaljplanens genomförande utan 

en förvaltningsfråga mellan kyrkogårdsförvaltningen och trafikkontoret. I samband med 

planarbetet uppmärksammades problematiken med att alléträdens trädkronor växer ut 

över allmän plats väg och därmed hindrar framkomlighet samt också skuggar vägbelys-

ningen för gångtrafikanter. Länsstyrelsen yttrande vidarebefordras till kyrkogårdsför-

valtningen för kännedom.  

12. Trafikverket 

Trafikverket vidhåller tidigare synpunkt om att den exploatering som planeras ske ut-

med Västerleden ska tas med i underlaget för åtgärdsvalsstudien som görs för vägen. 

ÅVS Västerleden är dock inte längre aktuell och Trafikverket vill istället hänvisa till 

ÅVS Södra Mellanstaden, och anser att denna planen bör spelas in av staden till det 

ÅVS-arbetet. Trafikverket anser att det är av stor betydelse att åtgärdsvalstudien lyckas 

och att åtgärderna som studien kommer fram till implementeras så snart som möjligt. 
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Detta då det i området som kallas Södra Mellanstaden (Högsbo, Frölunda och Tynne-

red) är planerat en stor mängd exploateringar. Genom denna åtgärdsvalstudie kan man 

ta ett samlat grepp om exploateringarnas trafikalstring av flera trafikslag på både statliga 

och kommunala leder, vilket Trafikverket ser positivt på.  

Trafikverket ser positivt på att staden planerar boende med få parkeringsplatser. Härige-

nom kan man minska bilberoendet och uppnå mål om minskad klimatpåverkan.  

Trafikverket noterar att kommunen har beaktat och redovisat bullerfrågan. Del av går-

den som är avsedd för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet bedöms ha ljudnivåer 

mellan 55-60 dBA. Trafikverket anser att riktvärdena för buller på skolgård inte bör 

överstiga 55 dBA ekvivalent ljudnivå för att trygga en god utomhusmiljö och det är där-

för viktigt att kommunen planerar för att säkra att det finns tillgång till tystare miljöer 

på gården. 

Kommentar: 

Ovan synpunkter noteras. Staden bedömer att exploateringen tillsammans med de åtgär-

der som genomförs inom detaljplanen bidrar till omställningen av trafiksystemet som 

trafikstrategin och utbyggnadsplaneringen har som mål. Studenter har generellt ett lägre 

bilinnehav vilket tillsammans med planområdets lokalisering samt goda tillgång till kol-

lektivtrafik och cykelvägar inte bedöms medföra ett ökat bilresande i närområdet och 

således inte belasta det statliga vägnätet. Inom planområdet utförs trafiksäkerhetshöjan-

de åtgärder för gående samt byggnation av ytterligare gångbanor vilket ytterligare med-

verkar till att uppnå målen.  

Avseende buller se kommentarer till Länsstyrelsen punkt 11. 

13. Lantmäteriet 

Lantmäterimyndighetens synpunkt om byggrätten (uttryckt som BTA, gäller för hela 

ytan inom egenskapsgränsen) som påpekades i samrådsyttrandet inte har ändrats. Vi 

tycker fortfarande att det kan uppstå oklarheter och eventuellt konflikt hur byggrätten 

ska fördelas inom ytan om uppdelning sker i flera fastigheter och dessa har olika ägare. 

I nuläget finns inget i detaljplanen som hindrar en annan indelning om framtida ägare 

skulle vilja ändra fastighetsindelningen.  

Detaljplanen föreslår uppförande av sexvåningshus. Det finns ingen bestämmelse på 

plankartan, endast angivelse för högsta byggnadshöjd och högsta nockhöjd. För att un-

derlätta planens läsbarhet, bör våningsantalet skrivas in som planbestämmelse.  

Ett av husen placeras väldigt nära Varholmsgatan. Det kan finnas behov av någon sorts 

rättighet för att kunna sköta fasader eller är tanken att man tecknar avtal med kommu-

nen?  

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret är medveten om de eventuella konsekvenser en styrning av ex-

ploateringsgraden genom BTA kan orsaka, men ser ändå att för aktuellt projekt detta 

som rimligt. Det är inte möjligt att utnyttja hela byggrätten inom en begränsad del av 

fastigheten eftersom det finns byggnadshöjder och nockhöjder som också utgör re-

glering av byggrätten. Planbeskrivningen innehåller perspektivbilder vilket bedöms un-

derlätta förståelsen av planen, våningstal införs inte då marken är kuperad och kan med-

föra svårigheter vid bygglovprövningen. Avtal avses tecknas mellan byggherre och 

kommun.  



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Gransknings-/Utställningsutlåtande 8(8) 

14. Swedegas AB 

Enligt det förhållande som i dag råder på platsen och de i detaljplanen redovisade föres-

lag har Swedegas inget att erinra mot detaljplaneförslaget under förutsättning att nedan 

nämnde angivelser beaktas.  

Swedegas har en högtrycksledning för naturgas ca 135 från den planerade byggnatio-

nen. Vilket innebär att planerad byggnation ligger närmare än 200 meter från ledningen 

och påverkas av särskilda bestämmelser.  

Högtrycksledningar av det här slaget omgärdas av MSBFS (Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskaps författningssamling) som handläggs av MSB. Vid byggnation, 

förändrad markanvändning granskas ett 1600 meter långt och 400 meter brett område 

med gasledningen i centrum.  

Minsta tillåtna avstånd från ledning i mark till byggnad eller till närmaste gräns för om-

råde med förväntade grävningsaktiviteter skall det vara minst 25 meter. 

Kommentar: 

Noteras. Särskild hänsyn till ledningen kommer att tas i den riskanalys som upprättas 

inför byggnationen. Yttrandet har vidarebefordrats till exploatör för kännedom. 

Revideringar 
Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär en justering av byggrätten för trans-

formatorstationen, samt har planbeskrivningen kompletterats enligt inkomna synpunk-

ter. En bullerutredning har tagits fram. Berörda fastighetsägare har informerats om revi-

dering. För gångvägen belägen på Västra kyrkgården i söder, ändras markanvändningen 

från allmän plats NATUR till M, begravning då gångvägens syfte och användning är för 

kyrkogårdens nyttande och ändamål. Eftersom revideringen inte innebär någon väsent-

lig ändring av förslaget erfordras inte någon ny granskning. 

 

 

 

Fredric Norrå 

Tf Planchef 

Sirpa Antti-Hilli 

Konsultsamordnare
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Granskningsyttrande över detaljplan för förskola och 
studentbostäder vid Sven Brolids väg inom stadsdelen 
Sandarna, Göteborgs kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade 16-10-25 för samråd enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen behöver förtydligas och 
eventuellt bearbetas med avseende på buller (prövningsgrund människors 
hälsa) för att kunna accepteras och undvika eventuell prövning av 
Länsstyrelsen om den antas. Kommunen behöver visa var och hur 
ljudmässigt lämpliga uteplatser för bostäderna kommer att placeras samt 
bevisa att markanvändningen skola är lämplig.

Länsstyrelsen bedömer att det krävs biotopskyddsdispens för den 
beskärning av träd  i allén i anslutning till Sven Brolids väg som kommunen 
avser att göra.

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

Länsstyrelsen kan med nuvarande underlag inte utesluta påverkan på 
människors hälsa.

Synpunkter på granskningshandlingen 

Buller
I samrådet bedömde kommunen att riktvärden avseende buller utomhus inte 
överskreds. Länsstyrelsen begärde i sitt samrådsyttrande att få se det 
planeringsunderlag som kommunen grundade sin bedömning på. 
Kommunen har inför granskningen redovisat en bullerspridningskarta över 
planområdet som nu visar att riktvärdet 55 dBA överskrids inom 
planområdet. Av samrådsredogörelsen framgår att kommunen bedömer att 
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det inom planområdet är möjligt att skapa bra bostäder som uppfyller god 
ljudmiljö och att en särskild bullerutredning därmed inte bedöms som 
nödvändig. 
Länsstyrelsen vill med anledning av detta påminna kommunen om att enligt 
4 kap 33 a § PBL ska en detaljplans planbeskrivning, om det inte anses vara 
obehövligt med hänsyn till bullersituationen, innehålla en redovisning av 
beräknade värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och 
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Enligt 
Länsstyrelsens mening är en bullerutredning obehövlig när riktvärdena inte 
överskrids. 

Bullerkartan i planbeskrivningen är svårtydd, särskilt då planområdet utritat 
på bullerkartan inte stämmer överens med planområdets form i plankartan. 
Den redovisar inte heller det som PBL enligt ovan ställer krav på. Utifrån 
materialet gör Länsstyrelsen följande tolkning: 

I den västra delen av planområdet redovisas ljudnivåerna ligga mellan 55-60 
dBA. Detaljplanen medger en flexibel markanvändning med bostäder, skola 
och centrumändamål i bottenplan. För bostäderna vid fasad ser 
Länsstyrelsen inga problem ur bullerhänseende då bullerförordningen kan 
klaras med de planbestämmelser som finns i plankartan. Hur och var 
enskilda och gemensamma uteplatser är tänkta att lokaliseras behöver 
däremot förtydligas, eftersom det ser ut som om mindre än hälften av 
planområdet klarar riktvärdet om 50 dBA. Uteplatser är förvisso inget krav 
enligt PBL, men detaljplanen förefaller ändock syfta till att uteplatser ska 
placeras åt väster enligt sidan 12 i planbeskrivningen samt enligt 
illustrationsbilder. Således behöver kommunen visa att det går att tillskapa 
lämpliga uteplatser.

Vad gäller förskolegården anges det i planbeskrivningen att ”Del av gården 
som är avsedd för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet bedöms ha 
ljudnivåer mellan 55-60 dBA. Dock finns också tillgängliga ytor för lek som 
erbjuder tystare miljö.” Länsstyrelsen anser att det behöver förtydligas hur 
stor del av gården som kommer ha ljudnivåer över 55 dBA. Enligt 
planbeskrivningen behövs en yta av ca 3700 kvm som lekgård och det 
uppges att en del av gårdsmiljön kommer att vara inhägnad. Det är därför 
viktigt att det även framgår hur stor del av den inhägnade gården som 
kommer att ha en ljudmiljö över 55 dBA.
Det finns ingen förordning som reglerar riktvärden för förskolegårdar, men
enligt exempelvis Boverkets rapport 2015:1 (”Gör plats för barn och 
unga!”) är det önskvärt med högst 50 dBA ekvivalent dagsvärde på de delar 
av skol- och förskolegården som är avsedda för lek, rekreation och 
pedagogisk verksamhet. En målsättning kan vara att resten av ytorna ska ha 
högst 55 dBA, enligt rapporten. WHO:s riktlinjer anger riktvärdet 55 dBA 
ekvivalent på skolgårdar under tiden för utevistelsen och det finns även ett 
rättsfall (M 238-00) i vilket MÖD förelade väghållaren att vidta åtgärder så 
att vägtrafikbuller på skolgården inte någonstans överstiger 55 dBA, 
ekvivalent ljudnivå för dygn.
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Länsstyrelsen anser att kommunen ska beakta frågan i högre grad än vad 
som hittills gjorts då barn är en särskilt känslig grupp för buller. 
Förskolegården är en viktig del av förskolans verksamhet och kan gården i 
tillräckligt stora delar inte visas lämplig ur bullerhänseende är det tveksamt 
om den föreslagna markanvändningen skola är lämplig. Kommunen behöver 
således, innan planen antas, studera och redovisa ljudmiljön på 
förskolegården och besvara Länsstyrelsens frågor enligt ovan. 

Råd enligt 2 kap PBL

Natur 
Kommunen har bedömt att det inte krävs någon översiktlig naturinventering 
med hänvisning till att det gjorts en bedömning att inga 
kompensationsåtgärder krävs. Genom att man valt att inte göra någon 
översiktlig naturinventering, trots att man tar naturmark i anspråk, finns det 
ingen information om planområdet innehåller jätteträd eller andra värdefulla 
och skyddade trädarter utöver det faktum att man i planhandlingen beskriver 
att det växer alm i området. Alm är rödlistad. Det framgår inte av 
planhandlingen var i området alm växer eller om hänsyn kommer att tas 
under byggtiden. Länsstyrelsen anser att det hade varit lämpligt om 
kommunen hade utfört en naturvärdesinventering.

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Biotopskydd
Av planhandlingen framgår nu i granskningsskedet att trädraden i anslutning 
till Sven Brolids väg, på Svenska kyrkans fastighet omfattas av generellt 
biotopskydd. Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön (7 kap 11 § 
miljöbalken). Länsstyrelsen vill förtydliga att även en kraftig beskärning 
kan utgöra en sådan åtgärd som träffas av förbudet. Utifrån vad som framgår 
av sid 24 i planbeskrivningen gör länsstyrelsen bedömningen att planerad 
beskärning är av en sådan omfattning att dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna krävs. Även övriga arbeten närmare träden än 
4 meter utanför droppzon kan kräva biotopskyddsdispens. Avståndet 4 
meter utgår från nuvarande kronutbredning då det är ett mått på rötternas 
utbredning varför skyddsområdet inte minskar genom att träden beskärs. 
Dispens söks hos länsstyrelsen och kan endast ges om det finns särskilda 
skäl. 

Detta beslut har fattats av planhandläggare Anna Hendén efter föredragning 
av Paula Franco de Castro. I den slutliga handläggningen har även 
företrädare från samhälls-, miljöskydds- och naturavdelningen 
/Länsstyrelsens Tvärgrupp Göteborg, medverkat.

Anna Hendén
                                                          Paula Franco de Castro
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Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Trafikverket, daterat 2016-11-15

Kopia till:
Trafikverket

Länsstyrelsen/
Naturavdelningen, Helena Irenesson
Miljöskyddsavdelningen, Robert Ernstsson
Samhällsavdelningen, Patrik Jansson
Vattenavdelningen, Mikael Adrian
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