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Uppdrag, samråd och granskning av 
detaljplan för bostäder vid Vågnedalsvägen 

inom stadsdelen Askim 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för bostäder vid 

Vågnedalsvägen inom stadsdelen Askim med utökat planförfarande.  

 

2. Genomföra samråd om detaljplan för bostäder vid Vågnedalsvägen inom 

stadsdelen Askim.  

 

3. Låta granska detaljplan för bostäder vid Vågnedalsvägen inom stadsdelen Askim.  

 

Sammanfattning 
Uppdraget avser att upprätta en ny detaljplan, diarienummer 0245/20, som ersätter 

detaljplanen med diarienummer 0423/11, vilken blev upphävd 2020-01-09 av Mark- och 

miljööverdomstolen. Den nya detaljplanen bedöms innebära en prövning av en lägre 

exploatering än de ca 70 bostäder som ingick i den upphävda planen. Planområdet 

kommer minskas, framför allt i den västra delen, med hänsyn till naturens förutsättningar. 

Bland annat behöver den så kallade ”vargklyftan” fredas, vilket är ett viktigt och omtyckt 

rekreationsområde. 

Planen syftar till att åstadkomma bostäder i små flerfamiljshus med 2 - 4 våningar inom 

delar av fastigheterna Lindås 1:3 och Lindås 1:133. En del i markregleringen syftar även 

till att säkra allmänhetens tillträde till angränsande naturområde.  

Tillskottet av lägenheter i flerfamiljshus bedöms medföra positiva effekter i Askim där 

den övervägande delen av bebyggelsen är i form av eget ägda småhus. Detaljplanen 

bedöms möjliggöra en flyttkedja som kan utgöra en större möjlighet för de som inte 

längre kan, eller vill bo kvar i ett stort hus, att fortfarande bo kvar i samma område. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planavtal ska tecknas med intressent.    

Fastighetskontoret bedömer i detta tidiga skede att projektets ekonomi som godtagbar, då 

exploateringen är i linje med stadens mål att bygga bostäder.   

Stadsbyggnadskontoret 
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I övrigt har inte förvaltningen funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Detaljplanen kommer att ha en påverkan på ett flertal av Göteborgs Stad uppsatta 

miljömål. De som kan anses berörda är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara 

naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande skogar.  

Detaljplanens påverkan på samtliga av ovan nämnda miljömål kan dock ses som 

marginell. 

Kontoret bedömer att påverkan på riksintresset enligt 4 kap miljöbalken, är liten då 

exploateringen ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse med en utformning och 

höjdsättning väl anpassad till omgivande landskap. Bebyggelsen ska vara lågmäld i sitt 

uttryck och underordna sig landskapet. Färgsättningen är också en viktig aspekt för att 

ytterligare förstärka kustens viktiga karaktärsdrag.  

Bebyggelsen bör anpassas efter gröna värden genom till exempel öppet dagvattensystem, 

gröna tak, insektshotell, fågel- och fladdermusholkar mm. 

Bedömning ur social dimension 
Barnkonventionen blev svensk lag från och med 2020. Barns bästa kommer att beaktas 

vid framtagande av planförslaget.   

Bostäderna kompletterar utbudet av boendeformer i området, genom att tillföra lägenheter 

i ett område som främst består av villor och radhus.  
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Ärendet  
Ärendet berör uppdrags-, samråds-  och granskningsbeslut för detaljplan för bostäder vid 

Vågnedalsvägen i stadsdelen Askim.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Bakgrunden till att kontoret begär uppdrag och vidare samråd och granskning är att 

detaljplanen, diarienummer 0245/20, kommer att ersätta detaljplanen med diarienummer 

0423/11, vilken blev upphävd 2020-01-09 av Mark- och miljööverdomstolen. 

Detaljplanen bedöms innebära en mindre exploatering än de ca 70 bostäder som ingick i 

den upphävda detaljplanen. Planområdet kommer minskas, framför allt i den västra delen, 

med hänsyn till naturens förutsättningar. 

Planområdet ligger nära Kungsbacka kommungräns, vid Snipen, cirka 20 kilometer söder 

om Göteborgs centrum. Syftet med planen är att möjliggöra en bebyggelse med bostäder i 

flerbostadshus inom delar av fastigheterna Lindås 1:3 och Lindås 1:133, vilka utgörs av 

naturmark. Bostäderna kompletterar utbudet av boendeformer i området, genom att 

tillföra lägenheter i ett område som främst består av villor och radhus. 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900).  

Förslaget överensstämmer med den senast antagna översiktsplanen för området, den 

fördjupade översiktsplanen för Södra Askim som antogs 2011-12-08, som anger området 

som utbyggnadsområde för 30 bostäder. Den innebär en aktualisering av översiktsplanen 

som antogs 2009-02-26, där området anges som särskilt stora värden för naturvård. 

Gällande detaljplan akt F3412 och F3414 anger bostadsändamål och natur. 

Genomförandetiden har gått ut.  

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Planen bedöms vara av den 

karaktären att den ska hanteras med utökat planförfarande och antas av 

kommunfullmäktige. Detaljplanen grundar sig på den upphävda detaljplanen med 

diarienummer 0423/11, vilken handlades med normalt planförfarande enligt PBL 

(2010:900). 

Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige eftersom den är av principiell beskaffenhet 

när det gäller avvikelse från översiktsplanen beträffande antalet bostäder.  

Detaljplanen ingår inte i startplanen för 2020.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Under planarbetet med den upphävande detaljplanen, diarienummer 0423/11, gjorde 

kontoret, 2016-08-25 en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 

kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett 

genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en 

miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte gjordes. Kontoret  

kommer att göra en ny behovsbedömning enligt Miljöbalken 6 kap 6 § och stämma av 

med Länsstyrelsen. 
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En tidigare naturvärdesinventering av området visar på att det inom området finns 

spillkråka och kopparödla, vilka är skyddade arter. Dispens krävs för att fälla träd under 

häckningstider. 

Detaljplanen bedöms bidra till ett mer socialt hållbart Göteborg genom att bostäderna 

kompletterar utbudet av boendeformer i området, genom att tillföra lägenheter i ett 

område som främst består av villor och radhus. Planförslaget möjliggör också en större 

möjlighet att bo kvar i området vid tillexempel ändrade familjeförhållanden. 

De sociala konsekvenserna av detta förväntas bli en förstärkning av rådande struktur samt 

att fler får tillgång till naturområdet.  

I den senast antagna översiktsplanen för området, den fördjupade översiktsplanen för 

Södra Askim som antogs 2011-12-08, anges området som utbyggnadsområde. Den 

innebär en aktualisering av översiktsplanen som antogs 2009-02-26, där området anges 

som särskilt stora värden för naturvård. Kontoret bedömer att exploateringen inte kommer 

att generera negativa konsekvenser för de utpekade värdena då en sammanhängande 

grönstruktur kan behållas runt exploateringen. 

Stadsbyggnadskontoret 
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