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Granskningsutlåtande 

Utfärdat: 2018-07-03  Agneta Runevad 

Diarienummer: 0117/19   Telefon: 031-368 15 80 

Aktbeteckning: 2  -5522  E-post: agneta.runevad@sbk.goteborg.se 

André Berggren  

031-368 17 47 

andre.berggren@sbk.goteborg.se 

 

 

Upphävande av detaljplan med aktnummer 1480K-XIV-2152 i 
Hjuvik, Torslanda 

Granskningsutlåtande  
 

 
Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd 

för upphävandet av detaljplan med standard planförfarande. Förslaget har sänts 

för yttrande under tiden 13 februari 2019 – 6 mars 2019. 

Byggnadsnämnden beslöt den 24 april 2018 att genomföra samråd för 

detaljplaneförslaget. Förslaget har sänts för yttrande under tiden 13 februari 2019 

– 6 mars 2019. 

Byggnadsnämnden beslöt den 24 april 2018 att skicka ut detaljplaneförslaget för 

granskning. Förslaget har sänts för granskning under tiden  28 augusti 2019 – 12 

september 2019.  

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

 

Sammanfattning 

Inga synpunkter som påverkar planförslaget har inkommit under 

granskningstiden. 

Inga kvarstående erinringar finns från samrådsredogörelsen och 

granskningsutlåtandet.  
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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. Göteborg Energi 

Göteborg Energi Nät AB (GENAB) och Göteborg Energi GothNet AB har inget att erinra 

mot upphävandet av detaljplanen. 

Kommentar: 

Noteras. 

2. Kretslopp och vatten 

Kretslopp och vatten har inga synpunkter på att detaljplanen upphävs. 

Kommentar: 

Noteras. 

3. Miljöförvaltningen 

Miljöförvaltningen har inga synpunkter och tillstyrker förslaget om att upphäva 

detaljplanen. 

Kommentar: 

Noteras. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

4. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

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 kommer att skadas påtagligt 

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken 

för olyckor, översvämning eller erosion. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 

Kommentar: 

Noteras. 
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5. Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på förslaget. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

Sakägare  

Inga sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar har yttrat sig under 

granskningsförfarandet.  

Revideringar granskning  

Planförslaget har inte reviderats och därmed erfordras inte någon ny granskning. 

 

 

 

Karoline Rosgardt   Agneta Runevad 

Planchef    Konsultsamordnare 

 

 

 

Bilagor 

• Lista över samrådskrets 

 

• Länsstyrelsens yttrande i sin helhet 
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Lista över samrådskrets  

Kommunala nämnder och bolag m.fl.  

Fastighetsnämnden/kontoret 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Kretslopp och Vatten 

Park- och naturnämnden/förvaltningen 

Stadsdelsnämnden/förvaltning i Västra Hisingen 

Trafiknämnden/kontoret 

Miljö- och klimatnämnden/Miljöförvaltningen 

Kulturnämnden/förvaltningen  

Statliga och regionala myndigheter m.fl.  

Länsstyrelsen  

Lantmäterimyndigheten 

Försvarsmakten Högkvarteret, HKV  

Sakägare  

Enligt fastighetsförteckning  

Hyresgäster, boende   



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande  5 (5) 

   

    


