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

Granskningsutlåtande 

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 17 december 2013 att skicka ut detaljplaneförslaget för 
granskning. Förslaget har sänts för granskning enligt bifogad lista över samrådskrets, 
bilaga 1, under tiden 15 januari till den 4 februari 2014. 

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret under tiden 15 januari till den 4 
februari 2014. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt/. 

Sammanfattning 
Totalt har 9 yttranden kommit in under granskningsskedet. Samtliga från 
remissinstanser. Inkomna yttranden tillstyrker i huvudsak förslaget. Inkomna 
synpunkter har kunnat lösas som mindre justeringar i detaljplanen. 

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 det utställda förslaget. 
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2. Lokalnämnden har inget att erinra mot rubricerat förslag. 

 

3. Miljönämnden tillstyrker fortsatt planarbete utan ytterligare synpunkter. 

 
4.   Park- och naturnämnden tillstyrker förslaget men påpekar att diket i illustrationen 
är utformad på ett sätt som gör att träden inte överlever på sikt. 
Kommentar: Illustrationen visar ett förslag på utformning. Synpunkten från park- och 
naturnämnden redovisas i denna handling som vägledning vid utformning av 
dagvattenhanteringen i detaljplanen. 

 

5. Räddningstjänsten  har inget att erinra mot föreslagen detaljplan. 

 

6. Stadsdelsnämnden Lundby  tillstyrker det utställda förslaget. 

 

7. Trafiknämnden har inget att erinra mot rubricerat förslag. 

 

8. Kretslopp och vattennämnden har följande synpunkter förutom tidigare inkomna 
samrådsyttrande; 

plankartan ska kompletteras med bestämmelse som anger att lägsta höjd på färdigt golv 
ska vara minst 0,3 meter över markninvå i förbindelsepunkt med hänsyn till risk för 
uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem. 

Kommentar: Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att plankartan 
kompletteras med punkten upplysningar där det anges att lägsta nivå på färdigt golv ska 
vara minst 0,3 meter över marknivå vid förbindelsepunkt för att avloppsledning med 
självfall ska tillåtas. 

Utifrån tidigare samrådsyttrande sker en revidering i planbeskrivningen av lägsta 
normala vattentryck i förbindelsepunkt från +57 meter till +50 meter. (enligt höjdsystem 
RH2000)  

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

9. Länsstyrelsen har följande synpunkter: att med nu kända förhållanden av planen kan 
den accepteras och kommer inte att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Länsstyrelsens yttrande har bilagts, se bilaga 2. 
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Revideringar 
Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att plankartan kompletteras med 
punkten upplysningar där det anges att lägsta nivå på färdigt golv ska vara minst 0,3 
meter över marknivå vid förbindelsepunkt för att avloppsledning med självfall ska 
tillåtas. Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. Utifrån tidigare 
samrådsyttrande sker en revidering i planbeskrivningen av lägsta normala vattentryck i 
förbindelsepunkt.  

Eftersom revideringarna inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte 
någon ny granskning. 

 
 
 
 

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 



 

  
Granskningsyttrande 
2014-02-03 

 
Diarienummer 
402-1449-2014 
Dossienummer 
F 2518 
 

Sida
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Postadress: 
403 40 GÖTEBORG 

Besöksadress: 
Ekelundsgatan 1 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl)  
 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
samby.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Samhällsbyggnadsenheten 
Ingemar Braathen 

Arkitekt 
010-22 44 366 

ingemar.braathen@lansstyrelsen.se 

 Byggnadsnämnden 
Göteborgs stad 
sbk@sbk.goteborg.se 

Yttrande över detaljplan för bostäder med särskild service vid 
Blackevägen i göteborgs kommun, Västra Götalands län 
Förslagshandlingar daterade 2013-12-17 för yttrande enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900) 
 

Bedömning enligt 11 kap 10§ PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.  
 
Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt 
kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att mil-
jökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs, att strandskydd enligt 7 kap. 
miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser eller att bebyggelse 
blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken 
för olyckor, översvämning eller erosion. 
 
Synpunkter på förslagshandlingen 

De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har i allt väsentligt beaktats.  
 

Beredning 

Ärendet har handlagts av Ingemar Braathen och granskats av Roger Lind. 
Vad som angivits ovan gäller som statens samlade myndighetsuppfattning 
vid en avvägning mellan olika framförda synpunkter. 
 
 
Ingemar Braathen Roger Lind 
 
 
 
Kopia till: 
Länsstyrelsen/ 
Naturvårdsenheten 
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