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Planbesked, uppdrag, samråd och granskning 
för ändring av del av detaljplan för 
enbostadshus vid Nyängsvägen inom 
stadsdelen Askim  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för ändring 

av del av detaljplan för enbostadshus vid Nyängsvägen inom stadsdelen Askim. 

2. Planarbetet påbörjas 2020. 

3. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för ändring av del av 

detaljplan för enbostadshus vid Nyängsvägen inom stadsdelen Askim med 

standardförfarande. 

4. Genomföra samråd för detaljplan för ändring av del av detaljplan för 

enbostadshus vid Nyängsvägen inom stadsdelen Askim. 

5. Låta granska detaljplan för ändring av del av detaljplan för enbostadshus vid 

Nyängsvägen inom stadsdelen Askim. 

 

Sammanfattning 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget och innebär inga investeringskostnader för 

Göteborgs stad. Genom att ändringen av detaljplanen antas så undviker 

stadsbyggnadskontoret eventuella anspråk på skadestånd för det bygglov som har getts 

för nybyggnad av enbostadshus.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Bedömning ur social dimension 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

  

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-07-01 

Byggnadsnämnden 2020-08-25 

Diarienummer 0635/20 

 

Handläggare 

Torbjörn Borglin 

Telefon: 031-368 17 38 

E-post: torbjorn.borglin@sbk.goteborg.se 
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Ärendet  
På fastigheten finns idag ett i det närmaste färdigställt enbostadshus. Bygglovet är 

upphävt då den uppförda byggnationen, enligt länsstyrelsen, strider allt för mycket mot 

gällande detaljplan. Byggnadsnämnden ska nu ta ställning till beslut om uppdrag, samråd 

och granskning för att pröva om detaljplanen för denna fastighet kan ändras så att 

bostadshuset och övriga byggnationer på fastigheten som fick bygglov 2018 blir 

planenliga.  

Beskrivning av ärendet 
Uppdraget omfattar fastigheten Skintebo 305:21, Nyängsvägen 16 i Askim. För 

planområdet gäller detaljplan II 4151 och fastighetsplan  III-8255. 

Detaljplanen medger uppförandet av ett enbostadshus och ett garage/förråd. Den största 

byggnadsarean per fastighet är 1/5 av fastighetsarean dock högst 280 m2, varav 50 m2  för 

garage. Huvudbyggnad ska placeras 4,5 meter från tomtgräns och garage/förråd 1,0 m 

från tomtgräns. Högsta byggnadshöjd för fastigheten är 4,5 meter. Ovan denna höjd får 

takkupor anordnas till en omfattning av högst 1/3 av fasadens längd. 

Bakgrund 

Tidigare viktiga datum och händelser i ärendet:  

- 2016-05-17 Förre ägaren Kurt Renström återtar sin ansökan.  Han bedömer det 

som om tomten ”inte medger en vettig byggnation över huvud taget”. 

- 2018-08-16 Bygglov för ett enbostadshus som bedöms som planenligt ges. 

- 2019-02-28 Byggherren får startbesked. 

- 2019-04-03 SBK erhåller mail från granne Magnus Arnoldsson som begär 

återställande av försutten tid. Magnus Arnoldsson har blivit hörd i ärendet men 

kontoret har inte kunnat visa på att klagande har fått information efter 

bygglov. 

- 2019-07-03 Länsstyrelsen medger återställande av försutten tid 

- 2019-08-26 Överklagan inkommer sent till SBK. Handlingen har då troligen 

hamnat fel i stora diariet vilket gjorde att SBK uppfattat det som att grannen inte 

överklagat. 

- 2019-12-09 Länsstyrelsen upphäver beslutet och återförvisar ärendet för ny 

prövning då SBK har bedömt och motiverat stödmurarna som planenliga. 

- 2019-12-09 Det inkommer en ny bygglovsansökan där alla murar är med. 

- 2020-03-17 Bygglov tas i byggnadsnämnden. 

- 2020-04-23 Granne Magnus Nimeus, tidigare Arnoldsson överklagar beslutet. 

- 2020-06-11 Länsstyrelsen upphäver beslutet då huvudbyggnaden är placerad för 

nära fastighetsgräns och en av murarna är placerad på mark som inte får 

bebyggas.  
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Uppdraget innebär att pröva om detaljplanen kan ändras så att bostadshuset och övriga 

åtgärder på fastigheten blir planenliga, och att bygglov kan beviljas. 

Kontorets bedömning är att en planändring är nödvändig för att nuvarande byggnation 

ska kunna färdigställas och eventuella skadestånd kan undvikas. 

Planen bedöms vara av den karaktären att den ska hanteras med standardförfarande. 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (SFS 2014:900). Det finns utrymme att starta arbetet 

som en bygglovanknuten tilläggsplan under 2020.  

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget.  

 

 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör  

 

Carita Sandros 

Chef Bygglovavdelningen 

 


