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Vänligen bekräfta att detta har diarieförts och skicka ärendenummer!

Yttrande över samrådshandling 
SBK: 0548/11  och FK: 5210/16
Detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken i Göteborg
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Datum:

Klagande: 
Namn:
Personnr:  
Adress:
e-mail:   


 
Yrkande 
Jag yrkar på att detaljplanen för Korsvägen omarbetas så att ett genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan på varken kultur- eller naturmiljön.

Jag yrkar att följande förändringar skall göras i detaljplanen:
- att ädellövskogen och parkmiljön runt Korsvägen bevaras 
	att EUs habitatdirektiv följs, särskilt vad gäller skydd av ”blandädellövskog” och 

”blandädellövsträd i brant sluttning” 
	att de skyddsvärda stora träden upp mot Landeriet bevaras och naturminnesförklaras 
	att de skyddsvärda träden på och runt Lisebergs mark bevaras

- att de grova träd som hamnar på allmän plats (park eller natur) skyddas genom särskild skyddsbestämmelse 
	att kännbara viten utdöms i de fall träd skadas 
	att kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer bevaras
	att viktiga siktlinjer inte förstörs
	att kännbara viten utdöms i de fall kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer skadas
	att områden med högt naturvärde klassas som naturskyddsområde enligt miljöbalken 
	att artskyddsförordningen gäller och inga undantag görs 
	att fortsatt fragmentisering av Korsvägens grönområden undviks
	att Göteborgs Grönplan samt nya Trädpolicy följs 





Grunder
Planen innebär en oåterkallelig påverkan av värdefull stadsnära natur och att den medför stora ingrepp i områdets speciella natur- och kulturmiljö vilket strider både mot PBL:s generella varsamhetsbestämmelser och förvanskningsförbud (området är upptaget i Göteborgs bevaringsprogram för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse) och Miljöbalken (området är ett riksintresse för kulturmiljövården).

De kompensationsåtgärder som föreslås för grova träd och förlusten av tätortsnära natur är inte är tillräckliga. De gamla skyddsvärda träden som fälls går inte att ersätta. Kopplingen mellan landeriernas park /trädgård kan endast ”förnimmas”  om de föreslagna byggrätterna i öster utnyttjas och de förslagna byggnaderna på platsen är för höga, eftersom den stör siktlinjen mot kulturhistorisk värdefull bebyggelse.

Den förslagna detaljplanen omarbetas så att ett genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan av natur- eller kulturmiljön. 

I samrådsredogörelsen sägs att det gröna sambandet ska tillvaratas så långt som möjligt genom nya trädplanteringar över stora delar av platsen och nyanlagd parkmiljö som fortsätter upp mot Liseberg samt genom att östra byggrätten begränsats ”både i höjd och utbredning”. Enligt Föreningen Trädplan är detta inte tillräckligt. Hela det öppna hörnpartiet som idag leder in mot Lisebergs park kommer att byggas för och även om den föreslagna byggnaden är lägre än i det tidigare förslaget blir påverkan stor och effekten förödande på denna del av miljön.  
Planen som föreslås, innebär att en stor mängd träd avverkas i ett viktigt grönstråk, som redan kraftigt decimerats, från alla håll. Detta ersätts inte på samma plats, då byggnader och en genomfartsgata kommer att ligga på platsen. Byggnaderna stör också sikten mot fondbyggnaden i kvarteret Turmalinen. De påverkar även vyn mot Johannebergs landeri från öster eftersom den nya byggnadernas övre del kommer att skymma den bergsslänten ovanför den gamla landeribyggnaden.   

Ett genomförande av detaljplanen en mycket stor negativ påverkan på områdets värdefulla natur- och kulturmiljö. Föreningen upprepar därför sina tidigare framförda yrkande att planen omarbetas så att ett genomförande inte innebär någon betydande påverkan på natur- eller kulturmiljön.


Slutsats
Universitetet och Staden har tidigare utlovat att projektet inte ska medföra betydande påverkan på miljö- och bevaringsintressen. Det vore då självklart att detta också följs upp i de detaljplaner som skyddar värdefull natur kultur.
Jag yrkar på att detaljplanen för Korsvägen omarbetas så att ett genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan på varken kultur- eller naturmiljön.
Detaljplanen bryter mot regleringar i bl.a. EUs Habitatdirektiv, PBL och miljöbalken på ett flertal punkter. Alternativ plan bör utredas och nya planer tas fram i samverkan med de boende i området, samt med större respekt för de natur- och kulturvärden som finns i detta unika område. Jag vill att Göteborgs stad tar bättre ansvar för framtiden. Även kommande generationer bör få möjlighet att uppleva gamla träd och unika väl bevarade stadsmiljöer med tätortsnära natur. 


I övrigt ansluter jag mig till Föreningen Trädplan Göteborgs yttrande

 
     
 

