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Planprocessen: 

 
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som 

möjligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar 

framföras.  

 

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i 

demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera 

detaljerat i program.  

 

 

Information 

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 

1:1000 finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 

Göteborg.  

Information om planförslaget lämnas av: 

Petter Frid, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 15 70 

Mattias Prick, Fastighetskontoret, tfn 031-368 10 58 

Sasson Marcuson, Trafikkontoret, tfn 031-368 26 27 

 

Granskningstid: 15 januari – 4 februari 2014 
 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Detaljplan för bostäder med särskild service vid 
Blackevägen inom stadsdelen Tolered i Göteborg 
 

 Detaljplanen är upprättad enlig PBL (2010:900) 

 

 

Planbeskrivning 
 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plankarta med bestämmelser 

 

Övriga handlingar: 

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 

• Grundkarta 

 

Utredningar: 

• Naturinventering, 2012-11-15 

• Dagvattenutredning, 2013-03-25 

• Stabilitetskartering Tolered H078, 2011-09-15
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Sammanfattning: 

Planens syfte och förutsättningar 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av bostäder med särskild 

service inom del av fastigheten Tolered 731:817 vid Blackevägen. Av betydelse är 

även att upprätthålla planområdets södra delar som grön länk till rekreationsområdet 

Flunsåsen i väster. 

Planens innebörd och genomförande 

Förslaget innebär att en byggnad med höjden åtta meter får uppföras med en maximal 

bruttoarea om 800 kvadratmeter. Användningen vänder sig till personer med behov av 

särskild service samt utrymme för personal. Inom fastigheten kommer även mindre 

miljö- och förrådsbyggnader kunna uppföras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration möjligt utförande över tillkommande bebyggelse 

Överväganden och konsekvenser 

Behovet av mark för bostäder med särskild service i Göteborg är stor. Kommunens 

önskan är att denna typ av bebyggelse ska integreras i befintliga bebyggelsestrukturer. 

Detaljplanen bedöms inte påverka omgivande förhållanden.   

 

Den yta som tas i anspråk utgör kommunal mark som i gällande plan är allmän plats. 

Detta kompenseras för genom nyplantering av träd i närområdet. 

Avvikelser från översiktsplanen 

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen. 
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Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 

Inom kommunen finns ett behov av fler bostäder med särskild service. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av bostäder med särskild 

service inom del av fastigheten Tolered 731:817 vid Blackevägen. Av betydelse är 

även att upprätthålla planområdets södra delar som grön länk till rekreationsområdet 

Flunsåsen i väster. 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget vid Blackevägen inom stadsdelen Tolered, cirka tre kilometer 

nordväst om Göteborgs centrum. Planområdet omfattar cirka 3700 m
2
 och ägs av 

kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktskarta 

Planförhållanden 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun redovisar detaljplaneområdet som 

mellanstaden. I mellanstaden bedöms som lämpligt att utöka byggd miljö med 

bostäder, arbetsplatser, service, rekreation och kultur. 

 

För området gäller detaljplan 2438 som vann laga kraft år 1942. I planen anges 

aktuellt område som allmän plats; park. Planens genomförandetid har gått ut.  

Mark, vegetation och fauna 

Detaljplaneområdet ligger i ett villaområde mellan Blackevägen i öster och ett 

naturmarksområde i väster. Ytan inom detaljplaneområdet utgörs av gräsytor samt 

lövskog. Här växer bland annat grövre ek, al, hassel samt idegran. En 

naturinventering visar att framförallt de större ekarna inom planområdet är 

bevarandevärda.  
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Tomten genomskärs av ett dike, i det sydöstra hörnet av tomten finns en 

transformatorstation och ungefär mitt på tomten utmed Blackevägen finns ett 

underjordiskt brandvattenmagasin i betong.  

 

             Planområdes- 

             gräns 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          N 

 

 Höjdskillnader inom planområdet 

 

Marken i området sluttar generellt från sydväst åt nordost med en lutning av cirka 

1:10, brantare slänter med berg i dagen förekommer inom de västra delarna av 

detaljplaneområdet. Nivåskillnaderna inom planområdet uppgår till cirka åtta meter 

på en sträcka av ungefär 80 meter. Lägsta respektive högsta plushöjd inom området 

sträcker sig mellan + 21,5 – +29,0 meter enligt höjdsystem RH 2000. 

Ett geotekniskt och bergtekniskt utlåtande har gjorts baserat på en tidigare översiktlig 

stabilitetskartering, Tolered H078, daterad 2011-09-15. I utlåtandet konstateras att 

inga stabilitetsproblem föreligger för nuvarande eller blivande förhållanden. I 

utredningen framgår att marken består av ett tunt lager jord och därunder lera med en 

total tjocklek om ungefär fem meter. Leran vilar på berg eller bergsblock.  

   

Den västra delen av planområdet ligger inom område som klassas som högriskområde 

för markradon enligt SGU:s radonriskkarta.  

 

 

 

 

 

 

 

Området sett från nordväst 
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Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar berörs. 

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Trottoarer för gående finns på båda sidor av Blackevägen. Separat gång- och 

cykelväg finns idag inte.  

 

Närmaste kollektivtrafikhållplats är belägen på Björlandavägen ungefär 200 meter 

från planområdet. Tillgängligheten av kollektivtrafik anses ganska god, bussarna 

trafikerar hållplatsen ungefär var 5:e minut under högtrafik. Butiker och vårdcentral 

finns vid Bjurslätts torg inom 400 meter från området. 

Teknik 

Stor del av dagvattnet som uppkommer i naturmarken väster om planområdet avleds 

till ett dike i planområdets norra del. Diket avvattnas med hjälp av en dikesbrunn till 

allmänt kombinerat avloppssystem i Blackevägen.   

 

Dricksvattenanslutning finns i allmänt ledningsnät i Blackevägen.  

 

Fjärrvärme, el och tele finns utbyggt i området.  

Störningar 

Buller och luftmiljö bedöms inte överskrida riktvärdena.  

Detaljplanens innebörd och genomförande 

Bebyggelse 

Avsikten är att uppföra en byggnad för boende med behov av särskild service samt 

tillhörande utrymmen för personal. Inom fastigheten medges mindre miljö- och 

förrådsbyggnader. Tillkommande byggnader ska uppföras enligt de riktlinjer som 

finns i stadens program för miljöanpassat byggande.  

Total kvartersmarksyta är cirka 2200 kvadratmeter. Detaljplanen medger en byggrätt 

om maximalt 800 kvadratmeter bruttoarea. Största tillåtna sammanlagda 

byggnadsarea är 720 kvadratmeter, i denna yta ingår komplementbyggnader med en 

största sammanlagd area om 120 kvm. Största byggnadshöjd för huvudbyggnad är 

åtta meter, för komplementbyggnader tre meter. Huvudbyggnaden ska placeras minst 

fyra meter och komplementbyggnader minst en meter från intilliggande 

bostadsfastighet. Största taklutning är 30 grader. Inom prickmarkerat område får inte 

byggnad uppföras. 
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Illustration över tillkommande bebyggelse  

Trafik och parkering 

Gator, GC-vägar 

Angöring sker från Blackevägen.  

Trafikkontoret bedömer att det ökade trafikflödet inte medför en ökning i sådan 

utsträckning att det påverkar belastningen på gatunätet.    

Parkering  

Platser för bilparkering inom planområdet löses på kvartersmark. Göteborgs stads 

vägledning för parkeringstal har varit styrande vid utformandet av detaljplanen. Enligt 

denna ska det vara möjligt att anordna tre parkeringsplatser.  

Inom kvartersmark finns yta för sju cykelparkeringsplatser som krävs enligt 

Göteborgs stads vägledning för parkeringstal. 

Tillgänglighet och service 

Ingen ny kommersiell service tillkommer med detaljplanen. 

 

Byggnadernas tillgänglighet säkerställs genom att marken och entréförhållandena 

uppfyller gällande tillgänglighetskrav.  

 

Friytor 

Ytor för utomhusvistelse anordnas i direkt anslutning till respektive bostad.  

Naturmiljö  

Hänsyn ska tas för att upprätthålla den södra delen av planområdet som entré till 

rekreationsområdet Flunsåsen i väster. Detta säkras genom att en grönkorridor på 

cirka 1500 kvadratmeter i detaljplanen södra del regleras som naturmark.  
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Tillkommande byggnader ska placeras så att de större ekar som finns inom 

detaljplaneområdet kan bevaras. Viktiga träd är markerade i plankartan och kräver 

marklov vid avverkning. För några av träden krävs att trädvårdsarbetet utförs för att 

säkerställa avstånd och ljusförhållande för tillkommande bebyggelse. 
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Teknisk försörjning  

Dagvatten 

En dagvattenutredning har gjorts för det aktuella området, Dagvattenutredning 

Detaljplan för bostäder (BmSS) vid Blackevägen, 2013-03-25. Syftet med 

utredningen har varit att klarlägga val av metod för avledning, fördröjning och rening 

av dagvatten vid en kommande exploatering inom planområdet.  

 

I utredningen föreslås att dagvattnet från planområdets anlagda ytor fördröjs och 

renas så nära källan som möjligt med hjälp av ett öppet dike samt makadamdiken.  

Detta bedöms utgöra en tillräcklig åtgärd för omhändertagande och rening av 

dagvattnet från planområdet. 

 

Det är viktigt att avskärande diken anläggs för att förhindra att dagvatten rinner in 

mot byggnader och vägområden. Dagvattenanslutning kan ske till allmänt kombinerat 

ledningsnät i Blackevägen. 

 

Behovet av yta för dagvattenfördröjning inom planområdet minskar om byggnaderna 

förses med så kallade gröna tak. 

 

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

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

dagvattnet.  

Vatten och avlopp 

Dricksvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i Blackevägen. Kapaciteten på 

allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten motsvarande 

områdestyp A; VA V publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt 

motsvarar nivån +57 m. I de fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av 

fastighetsägaren.   
 

Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda 

ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Spillvattenanslutning 

kan ske till allmänt kombinerat avloppssystem i Blackevägen. Kapaciteten bedöms 

vara god. 

 

Det allmänna ledningsnätet är kombinerat vilket kan innebära risk för uppdämning i 

ledningsnätet i samband med häftig nederbörd. Dag-, drän-, och spillvatteninstallation 

inom kvartersmark skall utformas med hänsyn till uppdämningsnivån i avloppsnätet. 

 

Inför byggande ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Göteborg Vatten för 

information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen. 

Värme, el och tele 

Befintlig elnätstation i planområdets sydöstra del ges en byggrätt.   

Fjärrvärme, el och tele finns utbyggt i området och den planerade bebyggelsen kan 

anslutas till befintliga nät. 
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Avfall 

Avfallshanteringen ska anordnas så att källsortering kan ske inom kvartersmark.  

 

Övriga åtgärder  

Geotekniska åtgärder 

Det finns inte några stabilitetsproblem inom området. Det bedöms heller inte finnas 

några särskilda geotekniska problem som skulle försvåra eller kräva särskilda åtgärder 

för planerad bebyggelse. I samband med bygglov kommer det att krävas en 

platsspecifik geoteknisk utredning för att fastställa ett lämpligt och slutgiltig 

grundläggningssätt av planerad bebyggelse.  

Radon 

Delar av detaljplaneområdet klassas som högriskområde för markradon. Innan 

detaljprojekteringen av byggnaden sker behöver därför kompletterande mätningar 

utföras för att utreda om det kommer att krävas särskilda skyddsåtgärder inför 

planerat byggande.  
 

Kompensationsåtgärd 

Eftersom ett grönområde tas i anspråk genomförs så kallade skydds- och 

kompensationsåtgärder.  

 

En mindre kompensation för ianspråktagen yta samt för träd som avverkas kommer 

att utföras i samband med detaljplanens genomförande. I samråd med berörda 

förvaltningar har beslutats om nyplantering av träd i anslutning till parkområdet längs 

med Kringelgatan i väster. Åtgärden utförs av park- och naturförvaltningen och 

bekostas av fastighetskontoret. 

Branddamm 

Brandvattenmagasinet inom planområdet är inte längre i bruk och någon framtida 

användning för den bedöms inte finnas eftersom räddningstjänsten vid behov 

använder vatten från befintligt ledningsnät. Branddammen kommer att fyllas igen, 

förslagsvis med schaktmassor från byggnadsarbetet, för att eliminera risken att 

dammens konstruktion rasar eller kollapsar. 

 

I samråd med kommunens biologer och Länsstyrelsens naturvårdsenhet har 

konstaterats att brandvattenmagasinet inte utgör en fortplantningsplats för 

vattensalamander.  

Fastighetsindelning 

Fastighetsindelningen, servitut, gemensamhetsanläggningar, u-områden med mera 

framgår av plankartan. 
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Lokalförvaltningen är byggherre för kvartersmark inom planområdet. Ett avtal om 

kommunintern markupplåtelse ska upprättas mellan fastighetsnämnden och 

lokalnämnden avseende marken för boendet.  

Anläggningar inom allmän plats 

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för 

framtida drift och underhåll. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Exploatören utför och bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmark förutom flytt av 

det befintliga dike som finns inom planområdet. 

Drift och förvaltning 

Marken inom planområdet förvaltas idag till största delen av park- och 

naturförvaltningen med undantag för området i sydöst, där transformatorstationen 

ligger, som Göteborg Energi Nät AB arrenderar. 

 

Räddningstjänsten innehar underhållsansvaret för branddammen på uppdrag av Park- 

och Naturförvaltningen till dess att den tas ur bruk. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats, inlösen 

Den mark som i planen är utlagd som allmän plats ägs av Göteborgs kommun. Något 

behov av att lösa in mark finns således inte. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen så att det aktuella området för 

bostaden kommer bilda en egen fastighet.  

Servitut  

Servitut kommer att bildas för det nya diket och kommer då att vara till förmån för 

fastigheten Tolered 731:817 och belasta den blivande exploateringsfastigheten.  

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Kommunen ansöker om och bekostar avstyckningen från fastigheten Tolered 

731:817. 

Avtal 

Befintliga avtal som berörs 

Göteborg Energi Nät AB arrenderar ett markområde i sydöstra delen av planområdet. 

Inom arrendeområdet finns det en transformatorstation. Planläggningen kommer inte 

att påverka den pågående verksamheten inom arrendeområdet. 
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Avtal mellan kommun och exploatör 

Ett avtal om kommunintern markupplåtelse ska upprättas mellan fastighetsnämnden 

och lokalnämnden avseende marken för boendet. 

Avtal mellan ledningsägare och exploatör 

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören 

avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende 

omläggning av ledningar skall tecknas mellan ledningsägaren och exploatören. I 

avtalet regleras åtaganden såsom kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt. 

Tidplan 

Samråd:       2 kvartalet 2013 

Granskning: 1 kvartalet 2014 

Antagande:  2 kvartalet 2014 

Om planen inte överklagas fastställs den fem veckor efter antagande. 

Förväntad byggstart: 3 kvartalet 2014 

Färdigställande: 4 kvartalet 2014 

 

Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i 

enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 

föreligger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills 

kommunen tar fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter 

genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som 

fanns i den ursprungliga planen. 

Planens genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft. 

 

Överväganden och konsekvenser 

Överväganden har gjort mellan olika intressen: 

 

Behovet av mark för bostäder med särskild service i Göteborg är stor. Önskan är att 

denna typ av bebyggelse ska integreras i befintliga bebyggelseområden.  

 

Planområdets storlek i förhållande till behovet av nödvändiga lekytor har avgjort 

platsen som olämplig för en förskola. 

 

Ytan som tas i anspråk är ett kommunägt grönområde längs med Blackevägen. I 

gällande plan är området allmän plats och del av rekreationsområdet Flunsåsen.  

Då en del av detta område tas i anspråk genomförs en kompensationsåtgärd. 
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Trafiksituationen bedöms inte medföra någon ökad belastning på gatan. Påverkan på 

buller och luftmiljö beräknas inte öka i sådan utsträckning att det bedöms påverka 

omgivande eller tillkommande bebyggelse.  

 

Planerad byggrätt för en bostad med särskild service har flyttats och lagts på ett längre 

avstånd från befintlig villabebyggelse i norr.   

Nollalternativet 

Ett nollalternativ innebär att platsen förblir allmän plats. Det finns ingen gällande  

detaljplan med byggrätt. Kommunen måste då hitta en annan lämplig plats för 

bostäder med särskild service. 

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

Området fungerar idag som en ingång till grönområdet Flunsåsen i väster. 

Lättillgängliga grönområden i närmiljön är viktiga ur ett folkhälsoperspektiv eftersom 

de underlättar människors möjlighet till rekreation och lek. För att säkerställa 

tillgängligheten till Flunsåsen bevaras i planen en grön passage in till naturområdet.  

 

Lättillgänglig service underlättar människors vardagsliv. Tillgängligheten till service 

är ganska god i området. Butiker och vårdcentral finns vid Bjurslätts torg 400 meter 

från området och närmaste kollektivtrafikhållplats ligger 200 meter bort. 

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplig-

hetsprövning 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.  

Behovsbedömning 

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 

någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-

förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. 

Detaljplaneförslaget medger endast en mindre komplettering i befintlig sammanhållen 

bebyggelse. Planförslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de 

ändamål som anges i PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 

inte behöver särskilt beaktas 

Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av 

detaljplanen: 



 

Göteborgs Stad. Planhandling                                                                                                         

 

12 

 Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 

MB 7 kap. 28 §. 

 Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver 

tillstånd enligt MKB-förordningen (1998:905) 3 § och bilaga 3. 

 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. 

 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. 

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 miljö-

konsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Följderna av planens 

genomförande ska dock alltid redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort 

sammanställning av planens miljökonsekvenser. 

Natur- och kulturmiljö 

Inga höga kultur- eller naturvärden påverkas av planens genomförande. En del  

vegetation inom planområdet kommer att avverkas för att ge plats för  

bebyggelse. Dock har byggnadens utformning och läge i möjligaste utsträckning 

anpassats för att så många träd som möjligt sparas. Nedtagna träd kompenseras för. 

Viktiga träd är skyddade i plankartan och kräver marklov vid avverkning.  

Avstämning har gjorts med de lokala miljömålen. Planen bedöms till viss del positivt 

inverka på de lokala miljömålen. Dessa effekter utgörs sammanfattningsvis av 

begränsad klimatpåverkan och en god bebyggd miljö. Miljökvalitetsnormen bedöms 

klaras. Dagvattenutredning säkerställer hur dagvattnet från anlagda ytor fördröjs och 

renas inom detaljplaneområdet.  

Påverkan på luft och vatten 

Planförslaget bedöms inte skapa någon större mängd trafik då området främst 

kommer att trafikeras av personal och gäster. Planen bedöms inte påverka vatten. 

Ekonomiska konsekvenser 

Fastighetsnämndens inkomster och utgifter 

Fastighetsnämnden får inkomster i form av årliga avgifter till följd av den 

kommuninterna markupplåtelsen. 

Fastighetsnämnden får utgifter för förrättningskostnader och bekostar även flytt av 

befintligt dike för dagvattenhantering.  
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Kretslopp- och vattennämndens inkomster och utgifter 

Kretslopp- och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt 

utgifter för utbyggnad av förbindelsepunkt. 

Lokalnämnden 

Utbyggnad av nya bostäder finansieras med medel som beviljas av kommunstyrelsen 

efter investeringsprövning.  

 

Lokalnämnden får kostnader för kommunintern markupplåtelse och ökade 

driftskostnader för gruppboendet samt alla åtgärder inom kvartersmark som krävs för 

exploateringen. 

Drift och förvaltning 

Lokalförvaltningen ansvarar för framtida drift och underhåll av bostäderna.  

 

Detaljplanen innebär i övrigt inga förändringar avseende ansvar för drift och 

underhåll. 

Överrensstämmelse med översiktsplanen 

Detaljplanen är i överensstämmelse med översiktsplanen. 

 

För Stadsbyggnadskontoret 

 

 

 

Karoline Rosgardt 

Planchef 

 

 

 

 

Petter Frid 

Planarkitekt 

 

 

 

För Fastighetskontoret 

 

 

 

Charlotta Cedergren  Mattias Prick 

Distriktschef Exploateringsingenjör          
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