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Planprocessen
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Samrådet syftar till att samla in information,
önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet.
Vid granskningen är planförslaget färdigställt. För att vara säker på att senare ha rätt att
överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under
granskningstiden.
När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i
demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera
detaljerat i program.

Planinformation
Byggnadsnämnden beslutade om planuppdrag 2019-12-17 i samband med Startplan 2020.
Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande.
Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar och utredningar samt kartor
finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.

Samrådstid:
Samrådstiden är 2022-02-23 – 2022-03-15.
Information om planförslaget lämnas av:
Emelie Göransson, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031- 368 17 16
Agneta Runevad, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 15 80
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Datum: 2022-02-08
Aktbeteckning: 2-xxxx
Diarienummer SBK: 0706/20
Handläggare SBK
Emelie Göransson
Tel: 031- 368 17 16
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Detaljplan för ändrad användning vid Arvid
Lindmansgatan inom stadsdelen Tolered i Göteborg
Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS
2014:900)

Planbeskrivning
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
Planhandlingar




Planbeskrivning (denna handling)
Plankarta med bestämmelser, grundkarta och illustrationsritning
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Sammanfattning
Planens syfte och förutsättningar

Ortofoto över planområdet och dess närområde.
Detaljplanen syftar till att ändra användning från parkmark till bostadsändamål, som är
pågående användning inom aktuell fastighet. Detaljplanen syftar även till att säkerställa
ett långsiktigt bevarande av huvudbyggnaden med dess karaktär och miljöskapande
funktion.
Befintlig huvudbyggnad är en friliggande villa i 1½ plan som byggdes i slutet av 1920talet. Gällande plan från 1946, som medger parkmark, har inte genomförts för fastigheten.
Den pågående användningen är bostadsändamål, vilket den planlagda användningen
sätter begränsningar för.
Huvudbyggnaden och fastigheten innehar kulturhistoriska värden vilka hanteras i
detaljplanen.
Trafik från angränsande vägar medför höga bullervärden och spridning av
luftföroreningar inom planområdet. Detaljplanen innehåller begränsningar av markens
utnyttjande för att säkerställa att ingen bebyggelse tillkommer inom fastighetens östra del,
samt möjliggöra skyddad uteplats i väster.

Planens innebörd och genomförande
Detaljplanen möjliggör att fastighetens pågående användning som bostadsändamål kan
fortsätta. Platsens och huvudbyggnadens kulturhistoriska värden har belysts och ligger till
grund för varsamhetsbestämmelse och rivningsförbud.

Överväganden och konsekvenser
Det är ett allmänt intresse att bevara huvudbyggnadens karaktär och miljöskapande
funktion utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv.
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Överensstämmelse med översiktsplanen
Gällande översiktsplan anger Bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor inom
planområdet. Detaljplaneförslaget bedöms ligga i linje med i översiktsplanen angiven
markanvändning och är förenligt med översiktsplanen.

Planens syfte och förutsättningar
Syfte
Syftet med detaljplanen är att ändra användning från parkmark till bostadsändamål, som
är pågående användning, samt säkerställa ett långsiktigt bevarande av huvudbyggnaden
med dess karaktär och miljöskapande funktion. Ingen tillkommande exploatering avses.

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet är beläget vid Arvid Lindmansgatan cirka 4 kilometer norr om Göteborgs
centrum.
Planområdet omfattar cirka 0,2 hektar och ägs av privata markägare.
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen.

Översiktskarta med planområdet markerat med röd linje.
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Grundkarta med plangräns.

Planförhållanden och tidigare ställningstaganden
Översiktsplan för Göteborg, antagen 2009-02-26, anger Bebyggelseområde med grönoch rekreationsytor för området. Detta innefattar bostäder, arbetsplatser, service, handel,
mindre grönytor mm. Blandning av bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd.
Förslaget bedöms överensstämma med översiktsplanen.
För området gäller stadsplan F2618 som vann laga kraft år 1946. För den aktuella
fastigheten anges allmän plats – parkmark. Planens genomförandetid har gått ut.

Mark, vegetation och fauna
Planområdet utgörs av en villafastighet vars trädgård till största del består av gräsytor,
stenlagd gårdsyta, stenlagda gångstråk, planteringar, buskar och träd. I den sydvästra
delen finns en asfalterad parkeringsyta. Fastigheten kantas av buskar samt i väster av en
äldre ek.
Det finns god tillgång till grön- och rekreationsytor i närområdet, bland annat S.A.
Hedlunds Park vid Slätta Damm, en del av Hisingsparken som ligger nordväst om
fastigheten.
Landskapsbild

Fastigheten ingår i ett sammanhang med annan bostadsbebyggelse, dels flerbostadshus i
2–4 våningar, dels ett småhusområde med friliggande villor i 1½ plan. Jämfört med sin
direkta närhet skiljer sig fastigheten avseende storlek och karaktär och är en rest av
bebyggelsen som fanns på platsen när området var landsbygd. Huset och tomten med sin
äldre infartsväg visar på områdets historia och bidrar till variation i stadsbilden.
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Snedbild från 2010 med fastigheten markerad med röd streckad linje.
Geoteknik

Marken inom planområdet utgörs av postglacial lera med mäktigheter upp till 25 meter
enligt SBK:s handritade jordartskarta. Geoteknisk utredning från intilliggande fastighet
visar att leran är normalkonsoliderad, vilket innebär att all påförd last (även uppfyllnader)
kommer att leda till sättningar.

Utsnitt av SBK:s handritade jordartskarta med planområdet markerat med röd streckad
linje.
Radon

Området är klassat som lågriskområde för radon eftersom marken utgörs av lera.
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Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. På berget norr om planområdet finns
flera fornlämningar i form av minnesmärken och stensättningar. Förutom själva
fornlämningarna finns också siktlinjer till dessa som ska skyddas.
Inom fastigheten finns en friliggande villa i 1½ plan som byggdes i slutet av 1920-talet. I
anslutning till denna huvudbyggnad finns två mindre komplementbyggnader som
tillkommit på 1990-talet. För komplementbyggnaden i nordöstra delen av fastigheten
(garage/carport) finns tillfälligt bygglov vars giltighetstid gick ut 1999-12-31.
Fastigheten var tidigare närmsta granne till Bjurslätts gård, vars byggnader låg strax
nordväst om den aktuella fastigheten, vid platsen som idag utgörs av förskolan
Hällskriftsgatan. Bjurslätts Gård var riksdagsmannen och chefredaktören S.A. Hedlunds
sommarbostad under andra hälften av 1800-talet. I parkområdet norr om gångvägen finns
ett vårdträd som ursprungligen planterades av diktaren Viktor Rydberg. Där finns också
en bergvägg där Hedlund lät rista in namnen på sina prominenta gäster, vilket utgör en av
fornlämningarna norr om planområdet.

Ortofoto från 1931. Den L-formade ladugården på Bjurslätts Gård syns nordväst om den
aktuella fastigheten, som är markerad med röd cirkel.
Huvudbyggnaden inom fastigheten är en representant för tiden då detta var en lantlig del
av Hisingen, direkt söder om stadsgränsen. Tillsammans med ett antal övriga villor längre
norrut längs Wieselgrensgatan utgör den idag områdets äldsta byggnadsskikt.
Villan uppfördes åt Ivar Collin med familj efter ritningar daterade 1928 av den välkände
Göteborgsarkitekten Ragnar Ossian Swensson, som också ritat till exempel
Kungsladugårdsskolan, Böskolan och GP-huset. Huvudbyggnaden är en ståndsmässig
villa i två plan med källare, utförd i tydlig 1920-talsklassisicm. Ovan en markant sockel i
granit visar nybyggnadsritningarna en träbyggnad med panelfasader och ett brant
tegelklätt sadeltak. Tre dekorerade burspråk med höga enluftsfönster finns åt söder och
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väster, med en ovanliggande balkong åt söder. Huvudentrén finns åt norr, där en kraftig
stentrappa leder upp till porten, skyddad under ett tak buret av träkolonner. Köksentrén
mot väster är inbyggd med välvt tak och rombformade fönster på sidorna. Ovan
köksentrén visar ritningarna en frontespis med två kvadratiska spröjsade fönster. Åt öster
finns två mindre takkupor. På vindsvåningens båda gavlar finns varsitt spröjsat
lunettfönster.
Runt villan finns en stor trädgård. Inom fastigheten finns tre smidesgrindar på kraftiga
granitstolpar, som bedöms vara värdebärande objekt utifrån det kulturhistoriska
perspektivet.
Villan och fastigheten har genomgått fler förändringar, så som tilläggsisolering och
utbyte av fönster och dörrar samt avstyckning till den trekantiga form som fastigheten har
idag. Trots de förändringar som genomförts är den sammantagna bedömningen är att
huvudbyggnaden och den tillhörande trädgården besitter kulturhistoriska värden av vikt
för förståelsen och upplevelsen av områdets historia och utveckling.
I kommunens bevarandeprogram ingår inte den aktuella fastigheten. Där ingår dock
bebyggelsen vid det närliggande Bjurslätts Torg, som uppfördes som en grannskapsenhet
kring torget i enlighet med en plan från 1949.

Bilder på fornlämning i form av bergväggen med Hedlunds gäster samt huvudbyggnaden
från öster, norr och sydväst, där även de tre smidesgrindarna på granitstolpar syns.
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Sociala förutsättningar
Inom planområdet finns mycket god tillgänglighet till friyta enligt Göteborgs stads
Sociotopkarta. Norr om planområdet ligger ett grönområde/berg som förvaltas av Parkoch Naturförvaltningen. Där vistas förskolebarn regelbundet som en del i sin pedagogiska
verksamhet. Grönområdet nås via en gångväg norr om planområdet, vilken också kopplar
Wieselgrensgatan till grönområdet i väster som används för lek. I planområdets
närområde finns allmänna mötesplatser i form av Bjurslätts torg, Slätta Damm och Slätta
Damms-planerna. Längs Arvid Lindmansgatan finns hyreshus som förvaltas av olika
privata fastighetsbolag. Norr respektive öster om planområdet finns privata villor och
radhus samt en kommunal förskola. Söder om planområdet finns Björlandavägen som
kan uppfattas som en barriär för de boende.

Urklipp från Sociotopkartan. Observera att användningen för fastigheten väster om
planområdet, som i karteringen är gulmarkerad, har ändrats från bostadsändamål till
parkeringsyta.

Trafik, parkering, kollektivtrafik och tillgänglighet
Planområdet nås med bil från Arvid Lindmansgatan i söder via två infarter. Trottoar finns
utmed gatans båda sidor. Norr och öster om fastigheten finns en separerad gångväg, som
knyter samman Hällskriftsgatan med Wieselgrensgatan. Separata gång- och cykelvägar
finns längs Wieselgrensgatan och Björlandavägen.
Parkering sker inom fastigheten.
Närmaste kollektivtrafikhållplats är belägen på Wieselgrensgatan vid korsningen
Wieselgrensgatan/Björlandavägen, ungefär 100 m från planområdet. Denna busshållplats
trafikeras av sex linjer. In till centrala Göteborg tar det cirka 15 minuter.
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Spårvagnshållplatsen vid Wieselgrensplatsen ligger cirka 900 m söder om planområdet
och trafikeras av fyra spårvagnslinjer. Tillgängligheten anses god.

Service
Planområdet ligger i nära anslutning till förskolan Hällskriftsgatan. Cirka 500 m söder om
planområdet ligger Bjurslättskolan med årskurserna F-6.
Fastigheten ligger cirka 400 meter från Bjurslätts Torg med bland annat vårdcentral och
mataffär. Vid Wieselgrensplatsen i söder och Backaplan i öster, cirka 1 km från
planområdet, finns större utbud av både kommersiell och offentlig service.

Teknisk försörjning
VA, fjärrvärme, el och tele finns utbyggt i området och fastigheten är idag ansluten. Inom
fastigheten finns servisledningar som försörjer den enskilda fastigheten.

Risk och störningar
Buller

Trafikbuller från angränsande vägar medför att gränsvärden överskrids. Utifrån
Göteborgs stads övergripande bullerkartläggning, beräknat på 2018 års trafikdata, ligger
nivåerna inom planområdet på 40–60 dB ekvivalent nivå respektive 65–90 dBa maxnivå.
Främst påverkas fastighetens östra och södra delar men riktvärden för uteplats, som ska
inte får överstiga 70 dBa maxnivå, klaras endast i fastighetens norra del.

Göteborgs stads övergripande bullerutredning visar ekvivalenta nivåer (till vänster) och
maxnivåer (till höger).
En bullerutredning enligt PBL 4 kap 33a§ bedöms med hänsyn till bullersituationen inte
behövas då:



Ingen ny bebyggelse föreslås inom område utsatt för höga bullervärden.
Begränsning av utnyttjandegrad inom fastighetens västra del avser möjliggöra
bullerskyddad uteplats.
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Luftkvalitet

Trafik från angränsande vägar medför spridning av luftföroreningar inom planområdet.
Utifrån Göteborgs Stads beräknade halter av kvävedioxid finns det risk att
miljökvalitetsnormer för luftföroreningar inom eller omkring planområdet överskrids.

98 percentilen för dygnsmedelvärdet kvävedioxid, för år 2015 (till vänster) och år 2016
(till höger).
Översvämningsrisk

Området ligger högt och påverkas inte av höjda havsnivåer.
Beträffande risk för skyfall så kan delar av fastigheten påverkas av översvämning upp till
0,5 meter vid ett 100-årsregn. Störst påverkan får fastighetens södra och östra delar, i
gräns mot omgivande gator och parkmark. Vid de befintliga byggnaderna blir dock
påverkan marginell. Befintlig gångväg norr om fastigheten möjliggör tillgänglighet till
fastigheten västerut vid en eventuell översvämning.

Skyfallskartering: Konsekvenser av ett 100-årsregn.
Det finns planer på skyddsåtgärder längs Björlandavägen för att minska påverkan av
skyfall i området.

Detaljplanens innebörd och genomförande
Detaljplanen medger ändrad användning från parkmark till bostadsändamål inom
fastigheten Tolered 731:699. Planen föreskriver bevarande av huvudbyggnaden inom
fastigheten.

Bebyggelse
Detaljplanen ger möjlighet till den byggrätt som motsvarar befintlig huvudbyggnad och
mindre tillägg i form av komplementbyggnader i fastighetens västra del. Bestämmelser
avseende nockhöjd och taklutning för huvudbyggnaden motsvarar befintligt utförande.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för ändrad
användning vid Arvid Lindmansgatan inom stadsdelen Tolered
Dnr 0706/20

13 (20)
PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING
För att bibehålla huvudbyggnadens miljöskapande funktion och fastighetens karaktär får
inte byggnader uppföras inom fastighetens östra del. Komplementbyggnaderna i
fastighetens västra del är begränsade till en byggnadshöjd på 3 meter och motsvara totalt
100 kvadratmeter för att underordna sig huvudbyggnaden. Begränsningen i
utnyttjandegrad inom fastighetens västra del avser även möjliggöra bullerskyddad
uteplats med godtagbar luftkvalitet.
Ändrad lovplikt

Ändrad lovplikt införs. Det innebär att det krävs bygglov för friggebodar enligt PBL 9
kap 4§ första stycket och attefallsåtgärder (uppförande av komplementbyggnad,
komplementbostadshus, tillbyggnad, takkupa och inredning av ytterligare en bostad)
enligt PBL 6 kap 4a-4c §§. Vidare krävs marklov för borttagande av grindstolpar i granit
och grindstolpar i smide.
Bevarande, rivning

Detaljplanen innebär att varsamhetsbestämmelse samt rivningsförbud införs för
huvudbyggnaden inom fastigheten Tolered 731:699. Avsikten är att säkra ett långsiktigt
bevarande samt bibehålla den värdebärande karaktären och byggnadens miljöskapande
funktion.
Varsamhetsbestämmelsen innebär att byggnaden ska bibehållas till sin ursprungliga
karaktär i specifika avseenden som regleras i planen. Som förtydligande innebär det att
fasader ska vara i trä av paneltyp med locklist, taktäckning ska vara rött lertegel, samt att
fönster och dörrar till form, material, indelning och proportioner ska vara lika
ursprungliga. Vidare ska listverk och andra fasaddekorationer bibehållas till sin
huvudsakliga omfattning och utformning och får inte förenklas.

Trafik, parkering, kollektivtrafik och tillgänglighet
Planen ger inte upphov till förändringar av gator eller GC-vägar. Parkering ska fortsatt
ske inom fastigheten. Planen innebär inget förändrat behov av utbyggnad eller utökning
för kollektivtrafiken och dess anläggningar.
Planen innebär inte några förändringar avseende tillgänglighet. Byggnadens tillgänglighet
får följas upp i bygglov och hanteras utifrån byggnadens bevarandevärde.

Service
Planen genererar inget ytterligare behov av service.

Friytor
Möjligheterna att bebygga fastighetens friytor har begränsats för att behålla platsens
gröna karaktär, som är en del av det kulturhistoriska värdet.

Sociala aspekter och åtgärder
Detaljplanen medför inga avgörande sociala konsekvenser.
Planen innebär inga förändringar avseende gångvägen eller tillgängligheten till
berget/parken norr om fastigheten.
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Teknisk försörjning
Detaljplanen innebär inga förändringar från befintliga förhållanden avseende VA, värme,
el eller tele. Då detaljplanen inte innebär några förändringar i marknivåer eller
anslutningar påverkas inte befintliga ledningar.
Enskilda villor är undantagna från reningskrav av dagvatten. Så länge huset inte ska rivas
finns därmed inget behov att utreda rening av dagvattnet.
Dagvatten ska i första hand tas om hand och fördröjas inom den fastighet där dagvattnet
genereras. Eventuellt överskott kan ledas till befintlig kombinerad spill- och
dagvattenledning i Arvid Lindmansgatan.
Då ingen tillkommande exploatering avses påverkas inte befintlig avfallshantering.

Övriga åtgärder
Geotekniska åtgärder

Eftersom detaljplanen inte innebär någon tillkommande exploatering bedöms det inte
vara nödvändigt med geoteknisk utredning.
Enligt utredning från intilliggande fastighet utgörs marken av normalkonsoliderad lera,
vilket innebär att all påförd last (även uppfyllnader) kommer att leda till sättningar.
Detaljplanen syftar till att ändra användningen till befintlig. Befintliga marknivåer
förutsätts bibehållas. Detaljplanen innehåller begränsning av tillkommande byggrätter
samt högsta byggnadshöjd, vilket begränsar tillkommande belastning inom fastigheten.
Då detaljplanen inte avser tillkommande exploatering så påverkas inte de geotekniska
förutsättningarna. Utifrån detta bedöms marken som lämplig för detaljplanens innehåll.
Eftersom markytan är flack finns inga förutsättningar för skred inom planområdet.
Markmiljö

Då ingen tillkommande exploatering föreslås bedöms det inte finnas behov av
markmiljötekniska utredningar eller åtgärder.
Buller

Fastigheten störs av trafikbuller. Främst påverkas fastighetens östra och södra delar men
riktvärden för uteplats klaras endast i fastighetens norra del.
Någon bullerutredning bedöms med hänsyn till bullersituationen inte krävas. Detta
eftersom ingen ny bebyggelse föreslås inom område utsatt för höga bullervärden.
Begränsning av utnyttjandegrad inom fastighetens västra del avser möjliggöra
bullerskyddad uteplats.
För att ytterligare förbättra bullersituationen kan fastighetsägaren uppföra plank eller
dylikt inom fastigheten, även inom prickmark. Notera att murar eller plank över en viss
höjd eller längd, eller som avses placeras närmre än 4,5 m från fastighetsgräns, är
bygglovspliktiga.
Luft

Detaljplanen avser ingen tillkommande exploatering. För östra delen av fastigheten införs
prickmark vilket innebär att byggnad inte får uppföras. Begränsning av utnyttjandegrad
inom fastighetens västra del avser möjliggöra uteplats med godtagbar luftkvalitet.
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Översvämningsrisk
Stora delar av fastigheten riskerar att översvämmas upp till 0,5 meter vid ett 100-årsregn.
Eftersom bostad är pågående användning så innebär detaljplanen ingen förhöjd risk för
översvämning. Befintliga marknivåer förutsätts bibehållas. För östra delen av fastigheten
införs prickmark vilket innebär att byggnad inte får uppföras. Vid huvudbyggnaden är
översvämningsrisken marginell.
Gångvägen norr om fastigheten kan möjliggöra tillgänglighet till fastigheten västerut vid
en eventuell översvämning.

Fastighetsindelning
Detaljplanen ger inte upphov till förändrad fastighetsindelning.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Anläggningar inom allmän plats

Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. I anslutning till planområdet finns allmän
plats som förvaltas av Park- och naturförvaltningen respektive Trafikkontoret.
Anläggningar inom kvartersmark

Fastighetsägaren ansvarar för eventuell utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark.

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen ger inte upphov till fastighetsbildning.

Avtal
Befintliga avtal som berörs

Fastighetsägaren och Stadsbyggnadskontoret har skrivit avtal som reglerar finansieringen
av planarbetet kopplat till detaljplanen.
Avtal mellan kommun och exploatör

Avtal angående avstående av ersättningskrav från kommunen på grund av att
varsamhetsbestämmelse samt rivningsförbud införs på fastigheten 731:699 avses träffas
mellan kommunen och fastighetsägaren innan detaljplanen antas.

Tidplan
Samråd:

1 kvartalet 2022

Granskning: 1 kvartalet 2022
Antagande: 2 kvartalet 2022
Om planen inte överklagas vinner den laga kraft cirka fem veckor efter antagande.

Genomförandetid
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet med
planen och detaljplanen får inte ändras eller upphävas utan att synnerliga skäl föreligger.
Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny
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plan eller upphäver gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut
ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen och
som försvinner när den ursprungliga planen ändras, ersätts eller upphävs.
Planens genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft.
Fem år bedöms vara en rimlig tid för ändrad användning enligt planförslaget.

Överväganden och konsekvenser
Det finns inga påtagligt motstående intressen.
Överväganden som gjorts är att det med hänsyn till kulturvärden införts bestämmelser för
att bevara huvudbyggnaden samt dess karaktär och miljöskapande funktion. För att
möjliggöra en uteplats skyddad från buller och luftföroreningar finns möjlighet till
mindre utökning och omdisponering av ytan för komplementbyggnader i fastighets västra
del, utan att påverka identifierade kulturvärden.

Nollalternativet
Om planen inte upprättas kommer den pågående användningen av fastigheten som
bostadsändamål att fortsätta. Det finns inte möjlighet för fastighetsägarna att på något sätt
utveckla fastigheten, eftersom gällande detaljplan anger parkändamål.

Sociala konsekvenser och barnperspektiv
Riksdagen har beslutat att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag
den 1 januari 2020. Lagen gäller vid byggnadsnämndens och kommunfullmäktiges beslut
i planärendet från årsskiftet 2019/2020, oavsett när planarbetet påbörjades.
Detaljplanen har begränsade effekter ur ett socialt perspektiv och barnperspektiv.
Pågående användning möjliggörs. Planen innebär inga förändringar avseende gångvägen
eller tillgängligheten till berget/parken norr om fastigheten.

Miljökonsekvenser
Hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en
lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4
kap. miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i
enlighet med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m.
Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs.
Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt
mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen
bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig med
Översiktsplan för Göteborg.
Beslut i frågan om betydande miljöpåverkan

Kommunen har gjort en undersökning om betydande miljöpåverkan enligt PBL 5 kap. 11
§ och Miljöbalken (MB) 6 kap. 6 § för aktuell detaljplan.
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Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Bedömningen har utgått från kriterierna i
Miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966) 5 §.
Detaljplaneförslaget innebär legalisering av pågående användning. Ingen förändring av
befintlig sammanhållen bebyggelse föreslås.
Trafik från angränsande vägar medför att gränsvärden överskrids gällande buller och
bidrar till spridning av luftföroreningar inom planområdet.
Miljöförvaltningens beräkningar visar att det finns risk att miljökvalitetsnormer för
luftföroreningar inom eller omkring planområdet överskrids. Framförallt är det
beräkningarna för 2016 som visar en större risk för överskridande. Då 2016 var ett år med
ovanligt höga halter av luftföroreningar i staden kan denna beräkning ses som värsta
möjliga scenario. Då ingen tillkommande exploatering avses bedöms inte detaljplanens
genomförande bidra till att miljökvalitetsnormer för luftföroreningar överskrids.
Avseende trafikbuller påverkas främst fastighetens östra och södra delar men riktvärden
för uteplats klaras endast i fastighetens norra del. Någon bullerutredning bedöms med
hänsyn till bullersituationen inte krävas eftersom ingen ny bebyggelse föreslås inom
område utsatt för höga bullervärden.
Detaljplanen avser ingen tillkommande exploatering. För östra delen av fastigheten införs
prickmark vilket innebär att byggnad inte får uppföras. Begränsning av utnyttjandegrad
inom fastighetens västra del avser möjliggöra bullerskyddad uteplats med godtagbar
luftkvalitet. För att ytterligare förbättra bullersituationen kan fastighetsägaren uppföra
plank eller dylikt inom fastigheten.
Kommunens ställningstagande grundar sig bland annat på bedömningen att ett
genomförande av detaljplanen:








Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt
MB 7 kap. 28 §.
Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala
miljömål.
Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald,
landskap, fornlämningar, vatten etc.
Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön till
följd av allvarliga olyckor eller andra omständigheter.
Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids.
Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller
internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat.
De sannolika miljöeffekterna kan minskas genom åtgärder som arbetas in i
detaljplanen.

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i
Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov till
påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen.
Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Undersökningssamråd
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genomfördes i april 2021 och svar från länsstyrelsen inkom skriftligen 2021-04-20.
Länsstyrelsen delade då kommunens bedömning. Följderna av planens genomförande ska
dock alltid redovisas enligt PBL. I planbeskrivningen finns därför en kort
sammanställning av planens miljökonsekvenser.
Miljömål

Miljökvalitetsnormer för luftföroreningar riskerar att överstigas inom område som
planläggs för bostadsändamål, vilket är pågående användning inom planområdet. Detta
innebär att en negativ påverkan av miljömålet Frisk luft. Luftsituationen inom
planområdet bedöms som acceptabel, förutsatt att inte fler människor ska bosätta sig
inom planområdet.
Planen syftar till att bevara huvudbyggnadens karaktär och miljöskapande funktion
utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv, vilket påverkar miljömålet God bebyggd miljö
positivt.
Kulturmiljö

Fornlämningarna på berget i norr, eller siktlinjer mot dessa, bedöms inte påverkas av
planförslaget då ingen ny exploatering sker.
Det är ett allmänt intresse att bevara huvudbyggnadens karaktär och miljöskapande
funktion utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Detaljplanen syftar till att säkerställa ett
långsiktigt bevarande av huvudbyggnaden och dess karaktär och miljöskapande funktion
utifrån det PM Kulturmiljö som tagits fram i samband med detaljplanen. Genom ökad
kunskap om platsen och detaljplanens reglering av byggnad och mark ökar skyddet i
jämförelse med gällande plan.
Påverkan på luft

Planen bedöms inte påverka luftkvaliteten. Ingen tillkommande exploatering avses,
således påverkas inte transportbehovet.

Ekonomiska konsekvenser av detaljplanen
Kommunens investerings- och exploateringsekonomi

Fastighetsnämnden, trafiknämnden och park- och naturnämnden får ingen inkomst och
ingen utgift med anledning av detaljplanen.
Kretslopp- och vattennämnden får ingen inkomst i form av anläggningsavgifter för
anslutning till allmänt va-ledningsnät då befintlig anslutningspunkt kan användas.
Planförslaget föranleder ingen utgift för utbyggnad eller flytt av va-ledningar.
Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Kretslopp- och vattennämnden får intäkt från brukningstaxan samt kostnad för ränta och
avskrivningar samt driften av va-anläggningen.
Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägaren till Tolered 731:699

Fastighetsägaren får utgifter för planavgift och åtgärder inom kvartersmark.
Detaljplanen innebär att varsamhetsbestämmelse samt rivningsförbud, k och r, införs för
en byggnad på fastigheten Tolered 731:699. Fastighetsägaren förutsätts acceptera
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varsamhetsbestämmelse samt rivningsförbud på befintlig byggnad inom fastigheten utan
att ställa några ersättningskrav på kommunen med anledning av denna detaljplan. Denna
fråga avses regleras i kommande avtal mellan kommunen och fastighetsägaren innan
detaljplanen antas.

Överensstämmelse med översiktsplanen
Detaljplaneförslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg antagen av
kommunfullmäktige 2009-02-26.
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