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Samråd för Områdesbestämmelser utmed Gamla 
Säröbanans banvall i Brottkärr i stadsdelen Askim 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för Områdesbestämmelser utmed Gamla Säröbanans 
banvall i Brottkärr i stadsdelen Askim  
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav 2022-05-19 byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta 
områdesbestämmelser för delar av kuststräckan i sydväst (KF 0069/22 § 22). 
Områdesbestämmelserna omfattar de områden närmst kustlinjen i Brottkärr utmed den 
gamla Säröbanans banvall som i dagsläget saknar detaljplan. Det råder sedan länge ett 
stort bebyggelsetryck i området. Området har höga värden vad gäller landskapsbild, 
friluftsliv och kulturhistoria. Den gamla banvallen fungerar som gång- och cykelbana 
som översiktsplanen anger skall stärkas och skyddas i området. På vissa sträckor fungerar 
banvallen också som tillfartsväg för bostadsfastigheter utmed banvallen. De olika 
färdsätten konkurrerar om den smala körbanan, vilket skapar trafikproblem.  

Syftet med att upprätta områdesbestämmelser utmed kustremsan vid Gamla Säröbanans 
banvall i Brottkärr är: 

• att bättre reglera allmänna och enskilda intressen i området vid bygg-och marklov  
• att skapa större förutsägbarhet och rättssäkerhet i byggnadsnämndens 

myndighetsutövning 
• ge ett bättre skydd av kultur- och naturvärden i området   
• att tillgodose riksintresset för högexploaterad kust  
• att säkerställa att särskild hänsyn ska tas till pendlingscykelnätets behov 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Områdesbestämmelserna upprättas med kommunbidrag i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut. Byggnadsnämnden tilldelades 2 miljoner kronor för att 
upprätta områdesbestämmelser.  

Någon planavgift kommer inte att tas ut i samband med bygg- och marklov eller 
förhandsbesked. 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-11-29 
Byggnadsnämnden 2022-12-13 
Diarienummer 0727/22 
 

Handläggare 
Martin Norvenius 
Telefon: 031-3681762 
E-post: martin.norvenius@sbk.goteborg.se>  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Områdesbestämmelserna innebär en marginell positiv påverkan på de ekologiska 
sambanden i området och staden. Förslaget stödjer gång- och cykeltrafik på banvallen, 
vilket gynnar mer hållbara transporter. De naturmiljöer som finns inom området får ett 
högre skydd än nu i och med den utökade lovplikten.  

Områdesbestämmelserna innefattar inte några genomförandefrågor. Kontoret har därför 
inte funnit några övriga särskilda aspekter på frågor om ur det ekologiska perspektivet. 

Bedömning ur social dimension 
Förslaget till områdesbestämmelser innebär en förbättrad tillgång för allmänheten till 
gång- och cykelstråket utmed banvallen och till Stora Amundön, vilka är viktiga 
rekreationsområden. Bestämmelserna ger också ett visst stöd för allemansrätten på de 
delar av området som inte är ianspråktagna som tomtmark eller ianspråktagna för andra 
privata anläggningar. 

Barns bästa har bedömts och beaktats vid framtagande av förslaget till 
områdesbestämmelser.  

Bilagor 
Handlingar för områdesbestämmelserna 

1. Bestämmelsekarta  
2. Beskrivning  

Övriga handlingar 
3. Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-19 (KF 0069/22 § 22). 
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Ärendet  
Nämnden föreslås att fatta beslut om samråd. Samråd avses genomföras 2023-01-18 till 
2023-02-07. Förslaget till områdesbestämmelser har utarbetats av stadsbyggnadskontoret 
på uppdrag från kommunfullmäktige 2022-05-19 (KF 0069/22 § 22) till 
byggnadsnämnden. Områdesbestämmelserna innebär en utökad lovplikt för markåtgärder 
och rivning, utökad bygglovsplikt för kulturhistorisk bebyggelse samt reservat för gång- 
och cykelbana.  

Beskrivning av ärendet 
Stadsbyggnadskontoret tolkar uppdraget från kommunfullmäktige som att det främst 
gäller de områden närmst kustlinjen i Brottkärr utmed den gamla Säröbanans banvall som 
saknar detaljplan.  

Geografisk avgränsning  
Den aktuella avgränsningen av områdesbestämmelserna omfattar de områden närmst 
kustlinjen i Brottkärr utmed den gamla Säröbanans banvall som i dagsläget saknar 
detaljplan.  

Säröbanan är ett viktigt pendelcykelstråk och är en del av Kattegattleden som går mellan 
Göteborg och Helsingborg. Säröbanan är ett rekreativt stråk för hela staden och unikt 
både för sitt kustnära läge och sitt kulturhistoriska värde. Längs vissa delar av Säröbanan 
inom bestämmelsernas avgränsning ligger bostäder som i brist på annan angöring till 
gatunätet behöver använda den gamla banvallen som körbana. Detta skapar konflikter och 
trafiksäkerhetsproblem längs sträckan. Enligt översiktsplanen 2022 skall särskild hänsyn 
tas till pendlingscykelnätets behov vid prövning av lov och när program och detaljplaner 
enligt PBL upprättas inom detta område.  

En aspekt som påverkar avgränsningarna är topografin. Områdesgränserna i öster har 
lagts så att området omfattar de högsta bergknallarna och höjderna som definierar den 
dramatiska landskapsbilden och landskapsrummet längs kuststräckan. På höjdpartierna 
öster om Järkholmen och Stora Amundön är bebyggelsetrycket mycket högt och ny 
bebyggelsen på höjdryggarna påverkar kustlandskapet påtagligt, sett från ett stort område 
från havet.  

De befintliga detaljplanernas gränser utgör naturlig gränsning för 
områdesbestämmelserna från norr till söder (Detaljplan för Bostäder vid Järkholmsvägen 
och Hovås Golfbana, Detaljplan för södra Brottkärr, bostäder och småbåtshamn samt 
Stadsplan för småbåtshamn i Skintebo) 

Inom området för områdesbestämmelserna ligger en före detta banvaktsstuga med uthus 
och källare på Brottkärr 1:70. Huvudbyggnaden och de övriga byggnaderna på Brottkärr 
1:70 bedöms som särskilt värdefull ur historisk, och miljömässig synpunkt. 

Förslaget 

Området ligger i södra Göteborg i stadsdelen Askim i Brottkärr vid Amundöarna. Syftet 
med områdesbestämmelserna är att bättre reglera allmänna och enskilda intressen i 
området vid bygg- och marklov, att skapa större förutsägbarhet och rättssäkerhet i 
byggnadsnämndens myndighetsutövning, att ge ett bättre skydd av kultur- och 
naturvärden i området, att tillgodose riksintresset för högexploaterad kust, samt att 
säkerställa att särskild hänsyn tas till pendlingscykelnätets behov.  
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Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 
kommunfullmäktige 2022. 

Området är inte tidigare planlagt.  

Områdesbestämmelserna påverkar inte strandskyddet eller naturreservatet för Stora 
Amundön och Billdals skärgård som överlappar områdesbestämmelsernas avgränsning. 

Utökad lovplikt 
Områdesbestämmelserna ger en utökad lovplikt som omfattar ändring av marknivåns 
höjd och sprängningar, rivning samt ändring av byggnader. Genom detta blir det möjligt 
för byggnadsnämnden att styra områdets utveckling av områdets karaktär i samband med 
bygglov och marklov i högre utsträckning än under de nuvarande förutsättningarna.  

Bestämmelserna gör att byggnadsnämnden kan göra avvägningar mellan enskilda och 
allmänna intressen i bygg- och marklov innan byggåtgärder som har en stor påverkan 
omsätts i praktiken. Områdesbestämmelser innebär också att byggnadsnämnden kan 
ingripa mot olovliga åtgärder som omfattas av den utökade lovplikten.  

Bestämmelserna är utformade så att det skall vara möjligt för byggnadsnämnden att i 
högre grad styra utvecklingen i området i bygg- och marklov i enlighet med 
översiktsplanens intentioner jämfört vad som är möjligt i ett område som saknar 
detaljplan. 

Bestämmelser om Järkholmsvägen och Gamla Säröbanan 
Järkholmsvägen och gamla Säröbanan används som tillfart och körbana till bostäder på 
Järkholmen och utmed Säröbanan där det saknas möjligheter till annan angöring till 
gatunätet. Detta skapar konflikter i trafiken mellan olika trafikslag på den smala 
banvallen. Enligt översiktsplanen 2022 skall särskild hänsyn tas till pendlingscykelnätets 
behov vid prövning av lov och när program och detaljplaner enligt PBL upprättas inom 
detta område. Stadsbyggnadskontoret bedömer att områdesbestämmelser som 
regleringsform inte kan användas för att göra den trafikseparering som skulle behövas för 
att göra en långsiktigt säker cykeltrafik utmed Gamla Säröbanan/Järkholmsvägen. Detta 
skulle kräva en detaljplaneläggning.  

Det finns inte någon möjlighet att leda biltrafiken till dessa fastigheter på något annat sätt 
än det nuvarande, men områdesbestämmelser kan motverka att mer biltrafik tillkommer 
på körbanan. Trafik till befintliga tomter tillåts därför av förslaget till 
områdesbestämmelser, men i övrigt ska Säröbanans banvall reserveras för gång- och 
cykeltrafik.  

Områdesbestämmelser kan på det viset hindra en oönskad trafikutveckling på gamla 
Säröbanan vid bygglov och förhandsbesked. 

Bevarande 
Inom området finns en byggnad som har identifierats som kulturhistoriskt värdefull, den 
s.k. Banvaktsstugan. Delar av den gamla banvallen med omgivning också är skyddsvärd 
enligt PBL 8 kap 13 §. Vid ändring av byggnad ska väsentliga karaktärsdrag och värden 
därför tillvaratas. Underhåll och förändringar ska utföras varsamt och med hänsyn till 
karaktärsbärande egenskaper och värden som anges i beskrivningen under avsnitt 
Kulturhistoria och kulturmiljö. Underhåll och förändringar av marken på och vid den 
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ursprungliga banvallen ska utföras varsamt och med hänsyn till karaktärsbärande 
egenskaper och värden. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav 2022-05-19 byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta 
områdesbestämmelser för delar av kuststräckan i sydväst (KF 0069/22 § 22). 
Byggnadsnämnden har också tagit emot kritiska synpunkter från allmänheten (Dnr 
0585/20) om hur Brottkärrs karaktär och kvaliteter upplevs vara hotade av 
exploateringsintressen samt att staden har en bristande förmåga att styra utvecklingen i 
området.    

Ett förslag till samrådshandling för områdesbestämmelser har tagits fram. 

Ärendets handläggning 
Områdesbestämmelserna upprättas enligt PBL 2010:900. De bedöms vara av den 
karaktären att ärendet ska hanteras med standardplanförfarande.  

Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige eftersom den är av principiell beskaffenhet 
när det gäller cykeltrafik samt att uppdraget har kommit från kommunfullmäktige. 

Områdesbestämmelserna ingår inte i startplanen för 2022.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Behovet att planlägga området i Brottkärr är mycket stort. Området är mycket attraktivt 
och efterfrågat. Många fastigheter har potential att kunna bebyggas med fler bostäder. Det 
finns över lång tid en mängd ansökningar om förhandsbesked och om planbesked - ibland 
överlappande ansökningar på en och samma fastighet. Ett antal förhandsbesked och 
bygglov har givits i området under senare år. Detta bedöms försvåra goda 
helhetslösningar och möjligheterna till att finansiera utbyggnad av allmän plats och 
kommunal service med godtagbara gator/tillfartsvägar i området vid en framtida 
planläggning. En svårighet när det gäller att starta detaljplaner för området är att de 
enskilda fastighetsägarna endast har möjlighet att bygga ett mindre antal nya byggnader 
vilket gör det svårare för staden att prioritera ett sådant arbete. 

För att en större utbyggnad inom området ska bli möjlig krävs att behovet av skola och 
förskola ska tillgodoses. Det är idag brist på utbildningsplatser i stadsdelen. Den tekniska 
infrastrukturen behöver också ses över generellt. Lämpliga tillfarter till delområdena 
måste säkerställas vid en förtätning.  

En oplanerad utbyggnad i området försvårar goda helhetslösningar och möjligheterna till 
utbyggnad av allmän plats och kommunal service och riskerar därmed att leda till dyrare 
lösningar i framtiden för staden. Detta talar för en stor restriktivitet för tillkommande 
bostäder genom förhandsbesked och bygglov inom det aktuella området så länge som 
dessa grundläggande förutsättningar saknas.  

Sammantaget betyder det att byggnadsnämnden måste vara mycket restriktiv vid 
förhandsbesked och bygglov för tillkommande ny bebyggelse inom det aktuella området 
och att endast enstaka lokaliseringar bör kunna tillåtas som inte påverkar möjligheten att 
planlägga området i framtiden.  
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Områdesbestämmelser enligt PBL 4 kap 42 § erbjuder vissa begränsade möjligheter att 
reglera utvecklingen i området till dess att det finns förutsättningar för att detaljplanera 
hela eller delar av området.  

Det finns dock inte någon juridisk möjlighet att hindra tillkommande bebyggelse genom 
bestämmelser i områdesbestämmelser enligt PBL 4 kap 42 § med hänvisning till 
plankravet i översiktsplanen.  

Eftersom områdesbestämmelser inte omfattar genomförandefrågor eller har någon 
genomförandetid hindrar inte bestämmelserna en framtida detaljplanering av området. 
Områdesbestämmelserna upphävs i sin helhet eller delvis i de fall en detaljplan upprättas. 

Stadsbyggnadskontoret/förvaltningen har bedömt att det inte är nödvändigt eller lämpligt 
att innefatta områdena norr om det aktuella området i Hovås som inte heller har 
detaljplan. Dessa områden är tätare, har en mer etablerad bebyggelse och har inte samma 
problematik vid bygglov och förhandsbesked som i det nu aktuella området. Där används 
inte heller den gamla banvallen som kombinerad cykelbana och körbana för bilar. På 
samma sätt bedöms det inte lämpligt att utöka områdesbestämmelserna söder om 
Skintebo och Billdal.  

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 
Vid utarbetande av bestämmelserna har stadsbyggnadskontoret gjort en 
lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 
kap. miljöbalken. Vidare har bestämmelserna prövats mot kommunens översiktsplan i 
enlighet med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m.  

Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt 
mest lämpliga utifrån områdets förutsättningar och föreliggande behov. 
Områdesbestämmelserna bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids och 
att de är förenlig med översiktsplanen för Göteborg. Områdesbestämmelserna innebär 
inte några frågor om genomförande. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för det aktuella förslaget till 
områdesbestämmelser.  

Planområdet bedöms på grund av sitt läge inte beröras av Förslag till Göteborgs 
utvidgade innerstad baserat på en historisk stadsplaneanalys, dnr 0120/16, framtaget 2016 
- 2018 på uppdrag av Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden.  

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av 
områdesbestämmelserna. 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 
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