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Detaljplan för bostäder med särskild service vid Blackevägen 
inom stadsdelen Tolered i Göteborg 

 

Samrådsredogörelse 

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 30 oktober 2012 att genomföra samråd för 

detaljplaneförslaget. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över 

samrådskrets, bilaga 1, under tiden 15 maj – 25 juni 2013. 

 

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och på stadsdelsbiblioteket i 

Lundby under tiden 15 maj – 25 juni 2013. Förslaget finns även tillgängligt på 

Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt/. 

Sammanfattning 
Totalt har 21 yttrande kommit in under samrådstiden, 15 remissinstanser och 6 stycken 

från sakägare och boende. Av inkomna synpunkter har merparten kunnat lösas som 

mindre justeringar i detaljplanen.   

 

Remissinstanserna ställer sig i huvudsak positiva till förslaget. Önskemål har inkommit 

om tydligare redovisning över hur miljömålen uppfylls samt en tydligare redogörelse 

för hur träd skyddas och hanteras inom detaljplaneområdet. Vidare påpekar flera vikten 

av att bostadsnära mindre grönområden bevaras och efterfrågar fler 

kompensationsåtgärder. 

 

Detaljplanen har kompletterats med en redovisning över hur de lokala miljömålen 

uppfylls samt förtydligats i avseende hur många och vilken typ av träd som bevaras 

respektive avverkas i samband med planens genomförande. Lämpliga 

kompensationsåtgärder utreds i samarbete med berörda förvaltningar. I 

planbeskrivningen förtydligas hur och var kompensationen sker. 
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Många av de närboende i området har yttrat sig kritiskt. Synpunkterna gäller bostadens 

placering för att bättre smälta in bland övrig bebyggelse. För att bemöta närboendes 

synpunkter flyttas byggrätten söder ut för att skapa ett större avstånd till fastigheten i 

norr.  

 

Kontoret har bedömt att planförslaget därmed innebär en godtagbar boendemiljö för 

befintliga och nya bostäder. 

 

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

planhandlingarna. Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, 

fastighetsägare och berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens 

genomförande. 

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

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1.    Fastighetsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan. 

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

förvaltningens synpunkter beaktas; 

 

I området kring Flunsåsstråket är det i framtiden önskvärt att ta ett helhetsgrepp kring 

grönytorna så att inte befintliga grönytor naggas alltmer i kanterna. 

 

Det är viktigt att de rekommendationer som finns i naturvärdesinventeringen för 

planområdet följs.  

 

Efterlyser en tydlighet i hur detaljplanen bidrar till att miljömålen nås.  

 

Det är viktigt att alternativa färdsätt till bilen blir förstahandsvalet när man tar sig till 

och från boendet. För att minska bilberoendet är det viktigt att Göteborg stads 

vägledning till p-tal används och att cykelparkeringar, gång- och cykelbanor prioriteras.  

 

Kommentar: Största möjliga del av detaljplaneområdet behålls som allmän plats; natur 

för att även fortsättningsvis säkerställa detaljplaneområdet som ett bostadsnära 

grönområde. I samråd med berörda förvaltningar har beslutats om kompensation genom 

nyplantering av träd i anslutning till parkområdet längs med Kringelgatan i väster.  

 

En tydligare redogörelse för hur naturvärdesinventeringen återföljs samt en 

komplettering av hur de lokala miljömålen nås återfinns i planbeskrivningen. 

 

I planbeskrivningen förtydligas att Göteborgs stads vägledning för p-tal har varit 

styrande vid utformandet av detaljplanen. 

 

3.    Park- och naturnämnden instämmer i planförslaget men har följande synpunkter: 
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Önskar minimera negativ påverkan genom att så många träd som möjligt behållas på 

platsen. Vilka träd som ska skyddas i plan behöver utredas ytterligare innan utlåtande 

från nämnden kan ske. Vidare bör avverkningen av ek kompenseras för då det går emot 

naturvårdsprogrammet. 

 

Önskar utjämna negativ påverkan genom att återskapa värdet i närområdet - Nämnden 

föreslår att förbättra och göra gångstråket tillgängligt längs med Lerlyckeberget i nord-

sydlig riktning som kompensationsåtgärd för förlorade naturvärden. 

 

Vidare önskar man en zon på 10-15 m mellan exploatering och skog bör vara 

kvartersmark för att undvika skuggkonflikter. Park- och naturnämnden kommer inte att 

förändra skötseln i planområdet efter planens genomförande. Öppna diken som ingår i 

dagvattensystem tar inte nämnden funktionsansvar för. Nämnden föreslår att förlägga 

diket i kulvert under byggnaden istället för att lägga det så att det påverkar befintliga 

träd i skogsbrynet negativt. 

 

Död ved är viktig för den biologiska mångfalden och en bristvara. Vid avverkning av 

träd ska de därför sparas på platsen utan att stammarna styckas upp.  

 

Kommentar: Detaljplanen justeras så att det tydligare framgår hur många och vilken typ 

av träd som kan bevaras i förhållande till byggrättens placering. I samråd med berörda 

förvaltningar har beslutats om kompensation genom nyplantering av träd i anslutning 

till parkområdet längs med Kringelgatan i väster. 

 

Tomten är ytmässigt begränsad och det bedöms inte möjligt att tillskapa en zon på 10-

15 m mellan exploatering och skog. En avvägning mellan bevarandevärda träd och goda 

ljusförhållanden för byggrätten har gjorts i detaljplanen. En mer detaljerad studie av 

ljusförhållanden görs i bygglovskedet. 

 

Fastighetsägaren informeras om att avverkade träd bör sparas på platsen vid avverkning 

av hänsyn till den biologiska mångfalden.  

 

Ansvaret för dagvattendike utreds i det fortsatta planarbetet. 

 

4.    Göteborg energi nät anger att bostaden kan anslutas till befintligt fjärrvärmenät. 

Anslutningspunkten ligger på andra sidan av Gamla Björlandavägen i Arvid 

Lindmansgatan.  

 

5.    Lokalnämnden har inget att erinra mot detaljplaneförslaget. 

 

6.    Kulturnämnden har inget att erinra mot detaljplaneförslaget. 

 

7.    Stadsdelsnämnden Lundby tillstyrker förslaget under förutsättning att framförda 

synpunkter beaktas; 

 

Det är viktigt att bostadsnära mindre grönområden inte försvinner till följd av förtätning 

då det får stora konsekvenser för hur barn själva kan ta sig till grönområden. Det är 

därför viktigt att så stor yta som möjligt av grönområdet sparas och görs tillgängligt för 

rekreation och lek. 

    

Nämnden anser att det är bra med kompensatoriska åtgärder då man tar en grönyta i 

anspråk. Man anser dock att ambitionsnivån bord höjas. Man skulle exempelvis kunna 
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anlägga ett stråk upp till berget topp, en gångslinga vid bergets fot eller rusta upp 

gångstråket på bergets topp. 

 

Då delar av planområdet ligger inom område som klassas som högriskområde för 

markradon bör det införas en planbestämmelse. 

 

Då bostäderna i detaljplanen planeras för människor med funktionshinder är det extra 

viktigt att säkra tillgängligheten till omkringliggande gator.  

 

Kommentar: Största möjliga del av detaljplaneområdet behålls som allmän plats; natur 

och kan användas som ett bostadsnära grönområde.  

 

I samråd med berörda förvaltningar har beslutats om kompensation genom nyplantering 

av träd i anslutning till parkområdet längs med Kringelgatan i väster. 

 

Plankartan kompletteras med en planbestämmelse angående radon. 

 

Tillgängligheten till bostaden har utretts i samråd med trafikkontoret. Tillgängligheten 

har bedöms tillfredställande på omkringliggande gator.   

 

8.    Trafiknämnden har inget att erinra mot detaljplaneförslaget. 

 

9.    Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra mot detaljplanen men tycker 

att försörjningen av brandvatten bör förtydligas i planhandlingen. Dessutom påpekar 

man att planen tillåter byggnation med relativt korta avstånd till befintlig byggnad. 

Kraven för hantering av brandspridning mellan byggnader enligt Boverkets Byggregler 

måste uppfyllas.  

 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning om försörjning av 

brandvatten.  

Hantering av brandspridning mellan byggnader enligt Boverkets Byggregler ska följas 

vid etablering av ny bebyggelse.  

 

10. Kretslopp- och vattennämnden önskar att plankartan ska kompletteras med en 

bestämmelse som anger att lägsta höjd på färdigt golv, för att anslutning med självfall 

ska tillåtas, ska vara 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt med hänsyn till risk för 

uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem. 

 

Kommentar: Bestämmelser som anger att lägsta höjd på färdigt golv regleras i 

bygglovskedet. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

11.    Lantmäterimyndigheten anger att; bestämmelsen om att marklov krävs för 

trädfällning på plankartan inom område för dike är motsägelsefull. Området med dike 

och fastighetsgräns bör sammanfalla om avsikten är att fastighetsbilda vid 

användningsgränsen.  
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Kommentar: justeringar görs på plankartan så att fastighetsbildning kan ske vid 

användningsgräns. Egenskapsgränsen runt dagvattendiket tas bort för att undvika 

motsägelsefulla planbestämmelser.  

 

12.    Länsstyrelsen har följande synpunkter: 

Frågor som berör hälsa och säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet 

med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

 

Motiv för bedömningen 

Det anges i samrådshandlingarna att delar av området är ett högriskområde för radon 

och särskilda krav bör därför ställas vid byggnation vilket bör regleras i 

planbestämmelserna.  

 

Den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen och efterlyser 

en översiktlig redovisning av miljömål. Det nuvarande miljötillståndet i förhållande till 

detaljplanen beskrivs inte tillräckligt tydligt för att göra det möjligt att bedöma 

föreslagna miljöåtgärder.  

 

Detaljplaneområdet är en del av ett frekvent använt bostadsnära rekreationsområde som 

idag endast är allmänt tillgängligt från öster genom planområdet då det i övrigt är 

avgränsat av enskilda villatomter. Det är viktigt att, i den fortsatta processen, i stor 

utsträckning bibehålla den fysiska och visuella tillgängligheten till naturområdet från 

Blackevägen. Särskilt ur barnperspektivet är det av betydelse att visuell och fysisk 

kontakt till naturområdet kan bibehållas. Ur den aspekten tycker Länsstyrelsen inte att 

detaljplanen i sin utformning av byggrätten tagit hänsyn till inmätta bevarandevärda träd 

och markens lutning. 
 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Av naturinventeringen framgår att det finns idegran inom planområdet 

Idegran är fridlyst och det krävs dispens för att ta bort den. I handlingarna framgår att det 

finns en branddamm på den aktuella platsen. Eftersom det förekommer en metapopulation 

av vattensalamander i området är det viktigt att kommunen inventerar dammen. 

 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 

delar kommunens åsikt men menar att skyddet av bevarandevärda träd måste stärkas. 

Länsstyrelsen tycker även att tomtens parkkaraktär måste stärkas, exempelvis genom en 

bestämmelse om markhöjder på plankartan. 

 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 2. 

 

Kommentar: Plankartan kompletteras med planbestämmelsen; vid normal- eller 

högriskområde för radon ska byggnader utföras med radonskyddande och radonsäker 

konstruktion.   

 

Ett tillägg i planbeskrivningen görs med en redovisning över hur de lokala miljömålen 

uppfylls. Vidare utökas planbeskrivningen med en tydligare redogörelse för hur hänsyn 

tagits till bevarandevärda träd och utifrån det justeras byggrätten för att ta större hänsyn 

till befintliga träds placering.  
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I samråd med kommunens biologer och Länsstyrelsens naturvårdsenhet har konstaterats 

att branddammen inte utgör en fortplantningsplats för vattensalamander. Som 

förtydligande byts ordet branddamm ut mot brandvattenmagasin i planhandlingarna.  

 

13.    TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har inget att erinra mot 

detaljplaneförslaget. 

 

14.    Västtrafik ställer sig positiva till den föreslagna detaljplanen.  

 

15.    Fortum Distribution AB har inget att erinra mot det upprättade förslaget då 

aktuellt område ligger utanför vårt koncessionsområde.  

Sakägare 

16.    Fastighetsägare, Blackevägen 58, tycker inte att ett gruppboende passar in i ett 

villaområde och undrar vad som händer med fåglarna som häckar här.  

 

Kommentar: Göteborgs kommun har som mål att bostäder med särskild service ska 

integreras med övrig bebyggelse. Mycket av grönskan behålls till nytta för fågellivet, 

dock har inga skyddsvärda fågelarter observerats i området. 

 

17.    Fastighetsägare, Blackevägen 62, har ingenting att invända emot att en 

gruppbostad byggs vid Blackevägen. Man tycker dock att det är synd att parken inte får 

förbli orörd och att staden förtätas med risk för att grönområdena krymper men pekar på 

stigen i den södra delen där den gröna länken planeras och menar att den skulle kunna 

kopplas samman med en norrgående stig med nuvarande placering.  

 

Kommentar: behovet av både förskolor och bostäder med särskild service är stort inom 

Göteborgs kommun. Kommunen är markägare. Därför har platsen bedömts som lämpad 

för bostäder med särskild service.  

Största möjliga del av detaljplaneområdet behålls som allmän plats; natur och 

nuvarande stig kommer även fortsättningsvis fungera som en möjlig ingång till 

grönområdet.   

 

18.    Fastighetsägare, Blackevägen 63, menar att husets läge med den längsta 

taknocken i öst-västlig riktning bryter av mot övrig bebyggelse och föreslår en vridning 

av byggnadskroppen på 90 grader. För att byggnaden ska vara mindre iögonfallande 

önskar man även att den flyttas längre in i området. Vidare vill man att promenadstråket 

mellan bäcken och Blackevägen 64 behålls samt att träd av mindre storlek planeras och 

ersätter alarna i planområdets nordöstra del. Avslutningsvis påtalas vikten av 

grönområdet och vilken oas det är för boende i området. 

 

Kommentar: Byggrätten flyttas mot söder för att göra det möjligt att behålla träd runt 

omkring byggnaden. Nivåskillnaderna blir för stora om byggnaden vrids 90 grader. 

Nuvarande vridning bedöms bäst för att hantera markens lutning. För passage in till 

grönområdet i väster hänvisas till stigen i grönområdet i söder.     

  

19.    Fastighetsägare, Blackevägen 64 och 66, tycker i första hand att 

detaljplaneområdet ska behålls som allmän plats som det är idag. I andra hand, vid ett 

genomförande av detaljplanen, tycker man att bostaden ska placeras längre in från gatan 
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och längre söderut i området samt att den bör vridas 90 grader för att bättre smälta in 

bland övrig bebyggelse.    

 

Kommentar: Behovet av både förskolor och bostäder med särskild service är stort inom 

Göteborgs kommun. Detaljplaneområdet är för litet för att en förskola med tillhörande 

lekytor ska kunna byggas här. Därför har platsen bedömts som bäst lämpad för bostäder 

med särskild service. 

 

För ett bättre förslag har byggrättens placering justerats. (se kommentar under punkt 17)  

 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

20.    Boende på Toredalsgatan 100 anser att man bör prioritera byggandet av förskola 

istället i området. 

 

Kommentar: Behovet av både förskolor och bostäder med särskild service är stort inom 

Göteborgs kommun. Detaljplaneområdet är för litet för att en förskola med tillhörande 

lekytor ska kunna byggas här. Därför har platsen bedömts som bäst lämpad för bostäder 

med särskild service.  

 

21.    Boende på Vallpojksgatan 3 Tycker att den naturliga vägen att vandra från 

Blackevägen, genom skogen till Pulkabacken försvinner vid byggnation. Påpekar att 

man här brukar rasta sina hundar samt att området används för lek. Vidare anses att fem 

stycken parkeringsplatser försvinner om detaljplanen genomförs samt att området längs 

med Blackevägens trottoar ser trångt ut. Avslutningsvis framförs att trafiken kommer att 

öka och att inte fler bilar önskas i området. 

 

Kommentar: Största möjliga del av detaljplaneområdet behålls som allmän plats; natur 

för att behålla kopplingen till det gröna. Trafikkontoret bedömer att gatans nuvarande 

utformning kan hantera det ökade trafikflödet samt att parkeringsbehovet bedöms 

klaras.    

Övrigt 

Samrådsredogörelsen har reviderats den 15 januari 2014 med ett tillagt yttrande 

nummer 10 från kretslopp- och vattennämnden. Synpunkterna i yttrandet föranleder 

inga ändringar i planförlaget.    
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Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 

med förslaget.  

 

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

 

• Detaljplanen kompletteras med en redovisning över hur de lokala miljömålen uppfylls. 

• Detaljplanen förtydligas i avseende hur många och vilken typ av träd som bevaras 

respektive avverkas i samband med planens genomförande. I planbeskrivningen 

förtydligas hur och var kompensationen av avverkade träd sker. 

• Byggrätten flyttas söder ut för att skapa ett större avstånd till fastigheten i norr.  

 

 

 

 

 

Karoline Rosgardt 

Planchef 

 

 

 

 

Petter Frid 

Planarkitekt 
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Bilaga 1 
 

 

 

 

 

 

Sändlista 

 

 

 
 

Kommunala nämnder och bolag 
m.fl. 

Fastighetsnämnden 

Göteborg Energi nät AB (Fjärrvärme) 

Kretslopp- och vattennämnden 

Miljö- och klimatnämnden 

Park- och naturnämnden 

Kulturnämnden 

Lokalnämnden 

Räddningstjänsten Storgöteborg   

Stadsledningskontoret 

Stadsdelsnämnden i Lundby 

Trafiknämnden 

Statliga och regionala 
myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten i Göteborg 

Länsstyrelsen 

Västtrafik Göteborgsområdet AB 

Skanova Nätplanering D3N 

Sakägare 

Hämtas från fastighetsförteckningen 

Bostadsrättsinnehavare, 
hyresgäster, boende 

De som tidigare yttrat sig i ärendet 

Övriga 

Fortum 
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