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Ändring av EII 3596 och EII 2426, stadsplaner för d elar av kvarteret 
Göta Kanal  inom stadsdelen Nordstaden i Göteborg,  
enkelt planförfarande 

 

Samrådsutlåtande 
 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd för 
detaljplaneförslaget med enkelt planförfarande. Planförslaget har sänts för yttrande 
under tiden 2012-09-05 till 2012-09-14 samt för granskning 2012-11-21 till 2012-12-04. 
Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1. 

Sammanfattning 
Unders samrådstiden har 11 yttranden inkommit, under granskning tiden 8 yttranden, 
varav 7 yttrat sig tidigare. 

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 planförslaget i samrådsyttrandet, liksom 
granskningsyttrandet.  
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2. Göteborg energi AB (fjärrvärme) meddelar i samrådsskedet att förutom att den 
befintliga fjärrvärmeledningen kan komma behöva byggas om kan också befintlig 
fjärrvärmecentral byggas om på grund av ändrad verksamhet från kontor till bostäder. 

Under granskningstiden meddelar Göteborgs energi att det pågår förhandlingar för att 
erhålla ledningsrätt den fjärrvärmeledning som går i inomhus i nord -sydlig riktning. 

Göteborgs energi önskar erhålla projekteringsritningar på inbyggnad av arkaderna då 
fjärrvärmeledningar kan beröras av inbyggnaderna av arkaderna.  

Kommentar: Synpunkten delges exploatören för beaktande i genomförandeskedet. 

3.   Göteborg energi AB (Energi Kyla) meddelar i samrådet att de inte har något att 
erinra. 

4. Göteborg vatten meddelar i samrådet var befintliga förbindelsepunkter för dricks-, 
spill och dagvatten finns. Lägsta höjd på färdigt golv för att anslutning med självfall ska 
tillåtas ska vara 0,3 m över marknivå. Dag- och dränvatten ska tas omhand om lokalt 
inom kvartersmark, i andra hand fördröjas och vid behov ledas till allmän 
dagvattenledning. 

Kommentar: Planen hanterar ett befintligt kvarter där främst ombyggnader av befintlig 
bebyggelse planeras. Era synpunkter skickas till exploatörer/fastighetsägare för 
beaktande vid genomförandet . 

5. Lokalförvaltningen har i samrådsskedet meddelat att de inte har något att erinra. 

6. Miljöförvaltningen har yttrat sig under samråd- och granskningsskedet. De skriver 
att de ser positivt på förslaget till ombyggnad till bostäder i ett centralt läge med god 
tillgång till kollektivtrafik. Luftföroreningshalten i området riskerar tidvis att bli höga. 
Hänsyn till detta ska tas vid placering av luftintag. 

Vidare bör det i planbeskrivningen redovisas hur planen förhåller sig till och påverkar 
möjligheten att nå Göteborgs lokala miljömål. 

Kommentar: Synpunkten om luftintag delges exploatören för beaktande i 
genomförandeskedet. Planbeskrivningen kompletteras med rubrik lokala 
miljökvalitetsmål. Stadsbyggnadskontoret bedömer med tanke på planförslagets 
begränsade betydelse och ringa art att den har en mycket marginell påverkan på 
möjligheten att nå Göteborgs lokala miljömål. 

7. Räddningstjänsten har yttrat sig under samråd- och granskningsskede och har vid 
båda tillfällena meddelat att de inte har något att erinra. 

8. Stadsdelsförvaltningen Göteborgs centrum tillstyrker förslaget om ändring av 
detaljplanerna. Förvaltningen är positiv till att fler bostäder tillkommer i området. 
I den aktuella planen är det tveksamt om gårdarna kan utformas så att en utemiljö för 
bostäder kan skapas med plats för mindre barns lek. Enligt solstudie medför den 
tillkommande gårdsbebyggelsen att gårdarna blir mindre och skuggigare än idag. De 
boende hänvisas i praktiken till allmän plats för bostadsnära rekreation. Inom området 
är det hård konkurrens om tillgängliga, allmänna friytor. Därför är det angeläget att de 
boendes möjligheter till lek och utevistelse till viss del kan tillgodoses inom det egna 
kvarteret. 
Kommentar: Gårdarna inom kvarteret är som redan konstaterat små, men eftersom det 
handlar om ett redan byggt kvarter med ett bra kollektivtrafikläge tillsammans med en 
önskan om att utöka antalet boenden i stadsdelen bedöms det vara accepterbart. 
Solstudie visar att den planerade tillbyggnaden på östra innergården innebär en 
marginell förändring av solförhållandena på gården.  
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Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

9. Lantmäteriet yttrade i samrådsskedet att det tydligt ska framgå av planhandlingarna, 
helst på plankartan, att planen handläggs med nya PBL(2010:900).  

Kommentar: Plankartan kompletterades inför granskningsskedet med information att 
planen handläggs med PBL(2010:900). 

 
10. Länsstyrelsen har i samråd- och granskningsskede yttrat sig angående befintlig 
transformatorstation inom planområdet.  LST bedömer med hänsyn till 
ingripandegrunderna i 11 kap 10§ PBL och nu kända förhållanden att frågor rörande 
människors hälsa behöver hanteras på ett tillfredsställande sätt, i enlighet med nedan, 
för att antagande av ändring av detaljplan enligt förslaget inte ska komma att prövas. 
Länsstyrelsen anser att åtgärder behöver vidtas och redovisas i planhandlingarna för att 
säkerställa att lokaler ovanför transformatorstationen kan användas för bostäder. 
Planbestämmelsen angående störningsskydd (m1) behöver formuleras om i enlighet med 
4 kap. 14§ PBL.  
Länsstyrelsens samråds- och granskningsyttrande har bilagts i sin helhet, se bilaga 2. 

Kommentar: Bestämmelsen m1 har formulerats om och lyder som följande;  
m1 – Bygglov för bostäder kan endast medges om genomsnittlig dygnsexponering av 
elektromagnetiska fält understiger 0,4 µT. Gäller avgränsad yta på våningen ovan 
transformatorstation 

Planbeskrivningen har kompletterats med text angående planerade åtgärder för att 
minska strålningsnivåerna ovan transformatorstationen. Den avgränsade ytan utgör 
cirka ca 130 m² på våningen ovanför stationen. I samband med ansökan om bygglov för 
bostadslägenheter i aktuellt utrymme ska dokumentation påvisa att de 
elektromagnetiska nivåerna understiger 0,4 µT. Om det inte kan påvisas kan utrymmet 
användas för bostadskomplement som exempelvis tvättstuga eller förråd. 

11.  Skanova nätplanering ha inget att erinra enligt samrådsyttrande. 

Sakägare 

10. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv har inkommit med yttrande i 
granskningsskedet där de är tveksamma till formuleringen av bevarande- och 
varsamhetsbestämmelser, då detta kan få stora ekonomiska konsekvenser på kommande 
underhåll. 
Kommentar: Plankartans skydds- och varsamhetsbestämmelser har reviderats. 
Bevarandebestämmelser enligt PBL 8 kap. 14, 17 har utgått eftersom det innebär en 
dubbelreglering. Skyddsbestämmelser för Johnssonhuset och 1800-talshusets exteriörer 
har omformulerats: Byggnadens exteriör mot gata ska bevaras med hänsyn till dess 
kulturhistoriska och arkitektoniska kvaliteter. 
Varsamhetsbestämmelse för Funkishusets trapphus har förtydligats: Vid underhåll och 
ändring av trapphusets fönsterparti ska hänsyn tas till fönsterindelning och 
trapploppets exponering mot gaturummet. 
 

 
 
Karolin Rosgardt 
Planchef 

 
 
Sirpa Ruuskanen Johansson 
Konsultsamordnare 
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Bilaga 1 Sändlista  

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetskontoret 
Göteborg Energi Fjärrvärme AB 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Göteborg Vatten 
Lokalförvaltningen 
Miljöförvaltningen 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Stadsdelsförvaltningen i Centrum 
Stadsledningskontoret 
Trafikkontoret 
Utbildningsförvaltningen 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten i Göteborg 
Länsordningspolisen 
Länsstyrelsen 
Skanova Nätplanering D3N 

Sakägare 

Hämtas från fastighetsförteckningen 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

Hyresgästföreningen Region V Sverige 

Övriga 

Handikappfören. Samarbetsorgan 
Bygglovchef söder 
Strategiska avd chef 

För intern uppföljning 
Kristina Eliasson 
Lisbeth Christensson 
Karin Kylander 
Louise Wollter 
Annette Holm 






