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Planprocessen: 

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möj-
ligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framfö-
ras.  
 
När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i de-
mokratisk 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 Göte-
borg.  

Information om planförslaget lämnas av: 

Per Osvalds, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 18 51 
Anna Helmrot, EFEM, tfn 031-368 15 28 
Camilla Hagström, Fastighetskontoret, tfn 031-368 10 83 
Lars Andersson, Trafikkontoret, tfn 031-368 26 81 
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Detaljplan för Bostäder i nordvästra Norumsgärde 
inom stadsdelen Tuve i Göteborg 
 

Planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning med genomförandefrågor 

• Plankarta med bestämmelser och grundkarta 

• Illustrationskarta 

Övriga handlingar: 

• Samrådsredogörelse (kompletteras efter samrådet) 

• Granskningsutlåtande (kompletteras efter granskningen) 

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 

 

Utredningar: 

• Arkeologisk utredning 
• Bullerutredning 
• Geotekniskutredning (inte i planskedet) 
• Dagvattenutredning (kompletteras till granskningsskedet)
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Sammanfattning: 

Planens syfte och förutsättningar 

Planen syftar till att göra det möjligt att uppföra en bostadsbyggnad i två plan inom 
planområdet. Planområdet ligger norr om Norumsgärde i Tuve. I byggnaden ska ges 
möjlighet att inrymma bostäder och bostadsanknuten verksamhet.   
 
I Göteborgs stads budget, 2012, är ledordet mångfald utifrån de tre hållbarhetspers-
pektiven, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Inom budgeten prioriteras bostads-
byggandet. Detaljplanen är i överensstämmelse med Göteborgs stads budget för 2012.     
. 

Planens innebörd och genomförande 

Planen innebär att ett boende med särskild service, BMSS, kan byggas i ett skogsparti 
norr om Norumsgärde i Tuve. Inom planområdet kan det uppföras en bostadsbyggnad 
i två plan med cirka 10 lägenheter och gemensamma ytor. Lägenheterna får entréer 
mot gatan och egna uteplatser på baksidan av huset. Ansvarig för utbyggnaden blir 
LFF i Göteborg. 
 

Överväganden och konsekvenser 

Planområdet ligger inom ett befintligt grönstråk och grönska ska bevaras så att det 
även när planen är genomförd ska finnas ett befintligt sammanhållet grönstråk. Vid 
planering av BMSS ska hänsyn tas till de boendes behov. I detta fall är platsen vald 
utifrån förutsättningarna att den är lugn men samtidigt finns i relativt nära anslutning 
till kollektivtrafik och service. Avvägningar har gjorts mellan hur stor del av grön-
stråket som ska bebyggas och hur stor del som ska bevaras. För att inte verksamheten 
ska uppta för stor del av grönområdet ska byggnaden uppföras i två plan.   
 

Avvikelser från översiktsplanen 

I översiktsplanen för Göteborgs kommun, antagen 2009-02-26, är området redovisat 
som ett område med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild 
och/eller kulturlandskap. Planområdet är en del av ett större sammanhängande grön-
området. Program för Tuve godkändes april 2008. Planområdet är i Program för Tuve 
markerat som ett område inom vilket tio bostäder kan uppföras. För att ett samman-
hängande grönstråk ska bevaras är planområdet avgränsat så att endast en mindre del 
av grönområdet exploateras. Valet av placering är gjord utifrån att platsen har nära till 
grönska, är lugn, avskild och har ganska god tillgänglighet till kollektivtrafik.  
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Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 

Planen syftar till att göra det möjligt att uppföra en bostadsbyggnad i två plan inom 
planområdet. I byggnaden ska ges möjlighet att inrymma bostäder och bostadsanknu-
ten verksamhet. Planen innebär att ett BMSS-boende kan byggas i ett skogsparti 
nordväst om Norumsgärde i Tuve. 
 
I Göteborgs stads budget, 2012, är ledordet mångfald utifrån de tre hållbarhetspers-
pektiven, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Inom budgeten prioriteras bostadsbyg-
gandet och i budgetens investeringsplan, 2011-2014, har man bland annat avsatt 253 
miljoner kr för BMSS (Bostäder Med Särskild Service). Detaljplanen är i överens-
stämmelse med Göteborgs stads budget för 2012.     
 

Planområdet ligger i Tuve nordväst on Norumsgärde och marken består av ett skogsparti 
. 
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Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget vid Västra Tuvevägen, cirka 6,5 kilometer nordväst om Göte-
borgs centrum. Planområdet omfattar knappt 3 400 m2. Hela detaljplanen ligger inom 
fastigheten Tuve 7:6 som ägs av Göteborgs kommun. 

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 

Mark, vegetation och fauna 

Marken består av ganska öppen skogsmark med lövträd. Skogspartiet innehåller 
många stora träd och mycket vegetation. I området finns flera stengärdesgårdar. Bak-
om skogspartiet finns före detta öppet fält som håller på att växa igen med träd. I om-
rådet finns bland annat ek, björk och en hel del fruktträd. 

Enligt Park- och naturförvaltningen finns några fina ekar och ett par tallar som skulle 
kunna bidra positivt till den nya byggnaden om de kan stå kvar. Det finns också sten-
gärdesgårdar som kan vara fina att spara. 

En geoteknisk undersökning ska tas fram till bygglovsskedet. 

 

 

 

Träd och sly mot vägen 

 

Äng bakom tomten 

Många stora träd Flera stenmurar 
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Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 

Fornlämningar finns i anslutning till området. Siktlinjer mellan dem ska bevaras (räk-
nas in i fornminnesområdet) då de kommunicerar med varandra. Idag finns inga sikt-
linjer mellan fornlämningarna då träd skymmer sikten. 

I samband med program för Tuve gjordes steg 1 av en särskild arkeologisk utredning 
för hela Tuve (2008:2179). Detaljplaneområdet ligger i ett område som i den arkeolo-
giska utredningen är benämnt, område F. För område F nämns att det bör utredas yt-
terligare inte minst vad gäller sambandet mellan TU 21 och 143. Detaljplaneområdet 
ligger i det sydvästra hörnet av område F.   

Inför planarbetet har en arkeologisk förundersökning gjorts för planområdet och inga 
förhistoriska lämningar påträffades i området. 
 

 
T.H. Utdrag från Fornsök (karta från riksantikvarieämbetet med fornminnesinformation). Kartan redo-

visar fornminnen och fornminnesområden.  T.V. Utdrag från karta från arkeologisk utredning i Tuve 

(2008:2179). På båda kartorna är detaljplaneområdet markerat med röd cirkel. 

 

Söder om planområdet ligger radhusområdet Norumsgärde. Det är ett område med 
radhus i gul och röd träpanel. Norr om planområdet ligger Tångedal som är ett annat 
område med radhus. 
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Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Planområdet ligger i anslutning till Västra Tuvevägen och bostäderna kommer att få 
infart direkt från denna. Det finns idag inga gång- eller cykelvägar som leder till om-
rådet. 

Närmaste busshållplats är belägen på Nolehultsvägen ungefär 300 m från planom-
rådet. I skriften Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2011, god-
känd av byggnadsnämnden 2011-10-31, beskrivs tillgängligheten till kollektivtrafik 
från området som ganska god. 

Avståndet till Tuve centrum är knappt 1 km. I Tuve centrum finns väl utbyggd service 
med förskola, skola, livsmedelsbutik, vårdcentral, bibliotek med mera. 

Teknik 

Genom området sträcker sig en dricksvattenledning som kräver ett u-område på 6 
meter. Dricksvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät inom planområdet. 

Ledningssystemet i området är utformat som duplikatsystem med skilda ledningar för 
dag- respektive spillvatten. Anslutning av spillvatten kan ske till allmänt ledningsnät. 
Kapaciteten bedöms vara god. Spillvatten kan avledas med självfall. Dagvattenan-
slutning kan ske till allmänt ledningsnät. 

El-ledning finns i Västra Tuvevägen i anslutning till planområdet.   

Störningar 

Eftersom trafikintensiteten inte är så stor på Västra Tuvevägen är det heller inte så 
höga bullernivåer. De låga trafiknivåerna leder också till att luftmiljön inte är så be-
lastad med föroreningar från biltrafik. Den föreslagna verksamheten ger heller inte 
upphov till någon omfattande ny biltrafik som kan störa omgivande område med bul-
ler och utsläpp. 

Planförhållanden 

I översiktsplanen för Göteborgs kommun, antagen 2009-02-26, är området redovisat 
som ett område med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild 
och/eller kulturlandskap. Planområdet är en del av ett större sammanhängande grön-
området.  

Program för Tuve godkändes april 2008. Planområdet är i Program för Tuve markerat 
som ett område inom vilket tio bostäder kan uppföras. För att ett sammanhängande 
grönstråk ska bevaras är planområdet avgränsat så att endast en mindre del av grön-
området exploateras. 

För området finns ingen detaljplan. 

Området berörs inte av riksintressen, strandskydd, Natura 2000, eller artskydd. Inom 
området finns stengärdesgårdar som har biotopskydd och de ligger i planförslaget på 
mark som inte får bebyggas. 
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Detaljplanens innebörd och genomförande 
Detaljplanen medger uppförande av en bostadsbyggnad i två plan med tillhörande 
komplementbyggnad och parkeringar.  I byggnaden får bostadsanknuten verksamhet 
bedrivas. Planen innebär att ett boende med särskild service, BMSS, kan byggas i ett 
skogsparti norr om Norumsgärde. Bostadsbyggnaden kan byggas som lägenheter med 
entréer mot gatan och uteplatser mot baksidan. Ansvarig för utbyggnaden blir LFF i 
Göteborg. 
  
Planen innehåller ingen allmän plats.  

Bebyggelse 

Detaljplanen medger att en bostadsbyggnad kan uppföras på fastigheten. Inom plan-
området kan en bostadsbyggnad i två plan uppföras med cirka 10 lägenheter och ge-
mensamma ytor. Lägenheterna kan få entréer mot gatan och egna uteplatser på baksi-
dan av huset. Vid vägen kan en komplementbyggnad med förråd uppföras och parker-
ing anläggas. På illustrationskartan har en byggnad på cirka 450 m2 placerats på tom-
ten.  

Högsta tillåtna byggnadshöjd är 6 meter för huvudbyggnaden och 2,7 meter för kom-
plementbyggnaden. Högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnaden är 8 meter. Minsta 
taklutning är 20 grader och största taklutning är 30 grader. Fasader ska kläs med trä-
panel eller puts. 

 

 

Byggnaden ligger med entré mot vägen och uteplatser på baksidan 

Trafik gator, GC-vägar, parkering  

Tillfart till planområdet kommer att ske ifrån Västra Tuvevägen. Utrymme för en GC-
väg utmed Västra Tuvevägen läggs in i planen för att kunna byggas ut senare om det 
blir ekonomiskt möjligt. 
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En gemensamhetsanläggning läggs in i planen för att göra det möjligt att ordna ge-
nomförande av tillfart för bilar, cyklar och gående om planområdet byggs ut som flera 
fastigheter som t ex ett radhusområde. En samfällighetsförening får då bildas för att 
ordna skötsel av gemensamhetsanläggningen. 

Parkering ska lösas inom kvartersmark. Antalet parkeringsplatser för den föreslagna 
bebyggelsen beräknas till cirka 4 st. Utfartsförbud ska råda i den norra delen av tom-
ten. 

Skriften Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov, 2011-10-31, anger planområdet 

som ett område med ganska dålig tillgänglighet med kollektivtrafik vid planering av verksamheter men 

ganska bra tillgänglighet för planering av bostäder.  Skriften anger 5 parkeringsplatser/1000 kvm (3 för 

besökare och 2 för personal). Skriften anger också 8,3 parkeringsplatser för cykel/1000 kvm.    

Tillgänglighet och service 

För att öka tillgängligheten till närmsta hållplats borde en GC-väg anordnas mellan 
planområdet och Norumsgärde men det är förmodligen inte ekonomiskt möjligt.  

Naturmiljö 

Planområdet är avgränsat så att ett sammanhängande grönstråk norr om planområdet 
bevaras. Inom planområdet bevaras stenmurar och stora fina träd. I planen införs 
planbestämmelse om att stenmurar ska bevaras. Planbestämmelse införs också om att 
stora fina träd ska bevaras. 

Teknisk försörjning  

Dagvatten 

Dagvattenutredning ska göras vid planens granskningsskede. 

Dag- och dräneringsvatten ska i första hand tas om hand lokalt genom infiltration 
eller i andra hand fördröjas i stenmagasin och vid behov avledas till allmän dagvatten-
ledning. En bestämmelse införs i planen: ” Dagvatten skall behandlas lokalt före ut-
släpp till kommunens dagvattensystem.” 

Materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön. Oskyddade ytor av 
koppar eller zink undvikes för att minska risk för föroreningar i dagvattnet. 

Vatten och avlopp 

Genom området sträcker sig en dricksvattenledning som kräver ett u-område på 6 
meter. Om ledningen behöver flyttas ska det bekostas av exploatören. Dricksvattenan-
slutning kan ske till allmänt ledningsnät inom planområdet.  

Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med skilda led-
ningar för dag- respektive spillvatten. Anslutning av spillvatten kan ske till allmänt 
ledningsnät på ett avstånd av cirka 100 meter. Spillvatten kan avledas med självfall. 
Lägsta golvnivå ska vara 0,3 m över marknivå i förbindelsepunkten. 

Avstånd till närmaste brandpost är mindre än en kilometer och alternativsystem där 
tankbilar kör skytteltrafik kan användas för släckvattentillförsel 
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Värme 

Uppvärmning avses ske med vattenburen el. 

El och tele 

El-ledningar finns i Västra Tuvevägen i anslutning till planområdet. 

Övriga åtgärder  

Geotekniska åtgärder 

En översiktlig geoteknisk utredning visar att en mer detaljerad geoteknisk utredning 
inte behöver utföras till planskedet utan de geotekniska förhållandena kan utredas till 
bygglovsskedet. 

Markmiljö 

Planområdet innehåller inga kända föroreningar. 

Arkeologi 

Det finns idag fornlämningar i anslutning till planområdet. En arkeologisk förunder-
sökning har tagits fram för planområdet och inga nya fornlämningar har påträffats.  

Buller 

Det är inte så hög trafikintensitet på Västra Tuvevägen vid planområdet och den högs-
ta bullernivån ligger på 48 dBA. Det behövs inga särskilda åtgärder för att minska 
bullernivåer i planen.  

Kompensationsåtgärd 

Någon kompensationsåtgärd ska inte utföras i planarbetet. 

Fastighetsindelning 

Fastighetsindelningen inom planområdet medför att endast en fastighet bildas.  Inom 
planområdet bildas u-område för vattenledning vilket framgår av plankartan. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Ingen allmän platsmark ingår i planområdet.  

Anläggningar inom kvartersmark 

Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark när det gäller utföran-
de, kostnader samt framtida drift och underhåll.    

Drift och förvaltning 

Lokalnämnden avses förvalta marken inom planområdet.  
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Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats, inlösen 

Det finns ingen allmän plats inom planområdet. Något behov av att lösa in mark finns 
således inte.  

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen. Den del av fastigheten Tuve 
7:6 som i föreslagen plan utgör kvartersmark för bostäder med särskild service bör 
bilda en egen fastighet. 

Servitut  

Servitut ska tillskapas för att trygga allmänhetens tillgänglighet till gång- och cykel-
trafik samt körtrafik inom det med ”xz”markerade området på plankartan. Servitutet 
ska bildas till förmån för lämplig kommunal fastighet. 

Ledningsrätt 

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören 
avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. 

Allmänna ledningar inom område markerat med ”u” tryggas genom bildande av led-
ningsrätt.  

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Kommunen, genom fastighetsnämnden, ansöker om och bekostar erforderlig fastig-
hetsbildning för fastighetsåtgärder avseende kvartersmark som ska upplåtas för plane-
rade bostäder med särskild service. 

I övrigt ansvarar fastighetsägaren för nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder inom 
kvartersmark på den egna fastigheten. 

Avtal 

Avtal ska upprättas med Lokalnämnden som reglerar upplåtelse av mark. Detta sker 
genom en kommunintern markupplåtelse med Fastighetsnämnden. 

Dispenser och tillstånd 

Behov av och ansvar för ansökan om dispens från biotopskydd, tillstånd till arkeolo-
giska slutundersökningar, vattendom med mera inklusive anmälningsärenden. 

Tidplan  

Samråd: 12/3 – 22/4 2014 

Granskning: 2:a kvartalet 2014 

Antagande: 3:e kvartalet 2014 

Om planen inte överklagas fastställs den fem veckor efter antagande. 

Förväntad byggstart: 4:e kvartalet 2014 

Färdigställande: 1:a  kvartalet 2015 
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Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i en-
lighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl förelig-
ger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar 
fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomföran-
detidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ur-
sprungliga planen. 

Planens genomförandetid 

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

Överväganden och konsekvenser 
Överväganden har gjort mellan olika intressen. För att det även efter exploateringen 
ska finnas ett väl fungerande grönstråk mellan Norumsgärde och Tångedal föreslås en 
mindre byggrätt. Byggnaden föreslås bli i två plan för att inte markytan ska uppta för 
stor areal. Platsen för exploatering är vald med hänsyn att det är en lugn plats med 
tillgänglighet till kollektivtrafik. I skriften Vägledning till parkeringstal vid detaljpla-
ner och bygglov 2011 är området markerat som ett område med ganska god tilläng-
lighet för kollektivtrafik.    

Nollalternativet 

Om detaljplanen inte genomför kommer ett BMSS-boende att byggas på ett annat 
ställe. Inom det föreslagna planområdet är ett alternativ att inget då kommer att ske 
med marken. Ett annat alternativt är att området kommer att utvecklas enligt pro-
grammet med ca 10 bostäder.  

Sociala konsekvenser 

Integration 

Om planområdet kommer att bebyggas enligt planförslaget påverkar det inte så 
mycket integration inom stadsdelen. BMSS-boenden har behov av avskildhet och 
lugn och ro och de boenden deltar inte så mycket i allmän samverkan med grannar 
och andra. 

Tillgänglighet 

Planområdet ligger med ganska god tillgänglighet till kollektivtrafik. Avståndet till 
busshållplatsen är cirka 300 meter och det är fullt möjligt att åka buss till boendet. 
Dock kan det vara frestande att ta bil om den möjligheten finns. Idag finns ingen 
gång- och cykelväg utmed Västra Tuvevägen. En sådan bör anläggas om till exempel 
barn ska kunna åka kollektivt till boendet. 

Trygghet/säkerhet 

Västra Tuvevägen är ganska lite trafikerad idag och det upplevs troligen otryggt att gå 
där från busshållsplatsen i Norumsgärde till planområdet eller till Tångedal. 
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Folkhälsa 

Eftersom Västra Tuvevägen är ganska lite trafikerad upplevs inte så mycket buller 
eller luftföroreningar som orsakas av biltrafik. Verksamheten medför heller inte 
mycket biltrafik som kan bidra till buller eller utsläpp till omgivningen. Det finns inga 
källor till föroreningar runt området. 

Vardagsliv 

Planområdet med sin fina naturtomt ger förutsättningar för ett bra vardagsliv för ett 
BMSS-boende med önskemål om avskildhet. 

Visuell miljö 

Området ligger vackert i skogsbrynet och kan bli en trivsam miljö för bostäder där 
träd tas ned för byggnaden, med stenmurar och den öppna ängen på baksidan. 

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 med.mera. 

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen be-
rörs. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän syn-
punkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. 
Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är 
förenlig med kommunens översiktsplan, ÖP99.  

MKB/Behovsbedömning 

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 5 kap. 18 § och Miljöbalken 
(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan. 

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 
någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-för-
ordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget 
medger endast en mindre komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse. Plan-
förslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som anges i 
PBL 5 kap. 18 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt 
beaktas. 

Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av 
detaljplanen: 

• 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 bilaga 1 och 3. 

• Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala 
miljömål. 
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• 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 
Göteborgs Stads översiktsplan, ÖP99, 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 miljökonse-
kvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är av-
stämd med länsstyrelsen vid LARK-möte. Följderna av planens genomförande ska 
dock alltid redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av pla-
nens konsekvenser. 

Naturmiljö 

Planen ligger inom ett sammanhängande naturområde. Planområdet har begränsats så 
det sammanhängande naturområdet blir så stort som möjligt. Inom planområdet spa-
ras stenmurar och stora träd.  

Kulturmiljö 

I omgivningen i anslutning till planområdet finns flera fornminnen. Inom själva plan-
området har en arkeologisk förundersökning gjorts som visar att det där inte finns 
några fornminnen. 

Påverkan på luft 

Verksamheten inom planområdet förorsakar lite biltrafik och bidrar inte till utsläpp 
till omgivningen. 

Påverkan på vatten 

Ett dike går utmed tomten och dagvatten kommer att omhändertas inom planområdet 
före utsläpp. En dagvattenutredning utförs inför granskning av planen. Det finns inga 
angränsande vattendrag som påverkas av planen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Fastighetsnämndens inkomster och utgifter 

Fastighetsnämnden får inkomster i form av årliga avgifter till följd av den kommun-
interna upplåtelsen. 

Fastighetsnämnden får utgifter för förrättningskostnader. 

Trafiknämndens utgifter 

Trafiknämnden får inga utgifter till följd av detaljplanen. Då de redan idag förvaltar  
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Västra Tuvevägen i anslutning till planområdet medför detta inte någon extra ekono-
misk belastning för trafiknämnden. 

Park- och Naturnämnden utgifter 

Park- och Naturnämnden får inga ökade utgifter till följd av detaljplanen.  

Nämnden för Kretslopp och Vattens utgifter 

Nämnden för Kretslopp och Vatten får inkomster i form av anläggningsavgifter för 
den tillkommande bebyggelsen. Nämnden för Kretslopp och Vatten får utgifter för 
utbyggnad och drift samt förrättningskostnader gällande ledningsrätt för dricksvatten-
ledning.  

Lokalnämnden 

Lokalnämnden får kostnader för utbyggnad inom kvartersmark. Utbyggnad av bostä-
der med särskild service finansieras med medel som beviljas av kommunstyrelsen 
efter investeringsprövning.  

Lokalnämnden får vidare kostnader för den kommuninterna markupplåtelsen samt 
kostnader för framtida drift och underhåll. 

Avvikelser från översiktsplanen.  
I översiktsplanen för Göteborgs kommun, antagen 2009-02-26, är området redovisat 
som ett område med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild 
och/eller kulturlandskap. Planområdet är en del av ett större sammanhängande grön-
området.  

Program för Tuve godkändes april 2008. Planområdet är i Program för Tuve markerat 
som ett område inom vilket tio bostäder kan uppföras. För att ett sammanhängande 
grönstråk ska bevaras är planområdet avgränsat så att endast en mindre del av grön-
området exploateras. Valet av placering för boendet är gjord utifrån behovet av av-
skildhet och lugn och ro för de boende. 
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