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Ändring av detaljplanerna II-3404, II-3420 och II-3635, del av kv. 
309 Hjärtholmen, inom stadsdelen Askim i Göteborg  

Samrådsredogörelse  
 

 
Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd 

för detaljplaneförslaget med förenklat planförfarande. Förslaget har sänts för 

yttrande under tiden 20 november 2019 – 10 december 2019 . På grund av behov 

av förtydliganden och att planområdet utökades något efter första samrådet 

genomfördes ett kompletterande samråd 26 februari 2020 – 18 mars 2020.  

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

 

Sammanfattning 

Inkomna yttranden berör i huvudsak lantmäterifrågor samt vilka som informerats 

under processen samt osäkerhet kring vad ändringen innebär. Kontoret har justerat 

handlingarna enligt inkomna förslag samt utökade sakägarkretsen under det andra 

samrådet. 

Framförda synpunkter har kunnat beaktas genom mindre ändringar i 

planhandlingarna. Namnet på planändringen justeras efter andra samrådet då en 

ytterligare detaljplan påverkas som inte stod med innan. Detta påverkar inte 

ärendet.  

Nedan redovisas inkomna synpunkter uppdelat på första och andra samrådet. 

 

  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer från första samrådet 

Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. 

Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Kulturnämnden 

Kulturförvaltningen har inget att erinra mot planändringen men vill poängtera att 

det relativt omfattande skydd som detaljplanen från 1985 ger är betydelsefullt. 

Dessa bestämmelser bör förtydligas då formuleringarna är svåra att förstå. Vidare 

vill kulturförvaltningen påminna om att det finns en by och gårdstomt, Stora 

Skintebo, vid den aktuella fastigheten. Vid arbetet med planändring ska hänsyn 

tas till den. Lämningar från 1850 och tidigare är skyddade genom 

Kulturmiljölagen. Om markberedande aktiviteter sker kan en arkeologisk 

förundersökning komma att krävas. 

I planhandlingen till detaljplan II-3635 är tydligt redogjort för byggnadernas höga 

kulturhistoriska värden och att de ingår i kommunens bevarandeprogram för 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Ett förbud mot förvanskning finns också 

inskrivet i planhandlingen ”...får …ändring av befintlig byggnad företas, såvida 

dess volym och karaktär icke förändras.” Det framgår också att ny bebyggelse ska 

ges en utformning som tar hänsyn till områdets egenart, även rivningsförbud 

genom Befintlig byggnad avsedd att bibehållas. 

Kommentar: 

Syftet med planändringen är endast att upphäva 

fastighetsindelningsbestämmelserna. I övrigt har gällande plan inte prövats. 

Stadsbyggnadskontoret avser inte utöka planarbetet för att förtydliga 

kulturmiljöskyddet som ändå framgår av planhandlingarna som fortsätter att gälla. 

2. Trafiknämnden 

Accepterar förslaget i och med att inga ändringar görs av de befintliga utfarterna i 

området.  

3. Miljö- och klimatnämnden 

Miljönämnden har inget att erinra. 

4. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo 

Stadsdelsnämnden tillstyrker ändring av detaljplanerna. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

5. Länsstyrelsen 

Avstämning med länsstyrelsen har skett på möte 2019-11-15. Länsstyrelsen har 

inget att erinra. 

6. Lantmäterimyndigheten 

Fastighetsindelningsbestämmelsen omfattar även andra fastigheter och kommer 

fortsätta gälla för dessa. Fastigheterna är bildade enligt tomtindelningen med 
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undantag för en triangel inom Skintebo 10:1 som ligger i direkt anslutning till 

planområdet. Skintebo 10:1 ägs av Göteborgs kommun och det vore lämpligt om 

planområdet utökades till att även omfatta denna triangel då det annars skulle leda 

till att kvarvarande tomtindelning blir väldigt uppdelad. Det skulle också innebära 

att ett markområde om endast cirka 54 kvm fortfarande omfattas av bestämmelsen 

medan angränsande mark runtomkring inte gör det. Skintebo 10:1 kan inte anses 

uppfylla kraven i 3 kap fastighetsbildningslagen om tomtindelningen lämnas.  

Utöver att fastighetsbildning mellan Skintebo 10:45 och 10:2 (natur) möjliggörs 

kan fastighetsbildning även ske mot Skintebo 10:1 (väg) i västra delen av 

planområdet. Likt naturområdet så verkar gränsen mot vägen ha ändrats i och med 

detaljplan II-3635. Detta bör omnämnas på samma sätt som naturmarken i 

planbeskrivningen.  

En redovisning av vilka ekonomiska konsekvenser som kan drabba enskilda 

saknas. Inlösen av allmän plats kan innebära en kommunal kostnad vilket då 

också borde framgå av de ekonomiska konsekvenserna.  

Lantmäterimyndigheten i övrigt inga synpunkter på förslaget 

Kommentar: 

Planområdet utökades för att inkludera den del av fastigheten Skintebo 10:1 som 

också berörs av samma fastighetsindelningsbestämmelse.  

Det är svårtytt om fastighetsgränsen mot vägen följer planen eller inte. Skulle det 

skilja sig åt är en fastighetsreglering i enlighet med planen möjlig. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda och kommunen har förtydligats. 

 

Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. 

Personnamn har inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att 

möjliggöra att utlåtandet publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om 

personnamn som är kopplade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

7. Fastighetsägare, Skintebo 309:18  

Anser att fler grannar borde informeras. De yttrande anser underlaget otydligt, 

bland annat gällande förändringarna som rör kommunens mark och ändring i 

gränser mot aktuella tomter. 

Kommentar: 

För att säkerställa att alla förstår förtydligades handlingarna och skickades ut till 

fler grannar i ett andra samråd. Stadsbyggnadskontoret har dessutom besvarat 

frågor på telefon och haft möte med fastighetsägarna för att beskriva hur kartorna 

ska läsas. 

8. Fastighetsägare, Skintebo 309:17  

Fastighetsägarna poängterar att de inte blivit informerade och getts möjlighet att 

kommentera denna detaljplanändring. De ser sig som berörda och anser det 

otydligt vad förändringen gäller.  

Fastighetsägarna uppfattar det som att fastighet 10:45 tar en del av 10:2 och att det 

möjliggör byggnation på berget vid fastighetsskaftet i sydost. Det ser även ut som 
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att den prickade mark som tidigare täckte stora delar av den sydöstra delen av 

fastigheten är borta och därmed möjliggör en större byggrätt. Fastighetsägarna 

anser att detta har stor påverkan på sin och sina grannars fastigheter, då den 

bostadens placering är avsevärt högre än omgivande bebyggelse.  

Det anses otydligt hur infartsvägen till den sydöstra delen av fastigheten påverkar 

nuvarande gemensam infartsväg vilken är baserad på de nuvarande servituten. Det 

önskas förtydligat att befintliga servitut fortfarande är giltiga.  

Fastighetsägarna anser även att information behöver skickas ut till samtliga 

berörda grannar.  

 

Kommentar: 

I det andra samrådet har fastighetsägarna som yttrat sig samt flera grannar fått 

information om samrådet.  

Upphävandet av fastighetsindelningsbestämmelserna medför inte några nya eller 

större byggrätter. Byggrätten i den sydöstra delen av fastigheten Skintebo 10:45 

finns sedan tidigare och den delen kan styckas av även utifrån 

fastighetsindelningsbestämmelsen. Bygglov kan dock inte ges i enlighet med 

befintlig byggrätt i den norra delen av fastigheten förrän fastigheten stämmer 

överens med planen, vilket fastighetsindelningen förhindrar. 
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Befintliga servitut berörs inte av fastighetsindelningsbestämmelsen. En 

avstyckning av den sydöstra delen av fastigheten Skintebo 10:45 skulle medföra 

utfart över skaftet och få samordnas med befintliga servitut, liksom idag. 

 

Ändringar efter första samrådet 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 

vidare med förslaget.  

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

• Utökande av planområdet med del av Skintebo 10:1 som också berörs av 

samma fastighetsindelningsbestämmelse. 

• Fastighetsbeteckningen för regleringen mot allmän plats natur tas bort i 

planbeskrivningen då det avgörs i förrättningen. Ekonomiska konsekvenser 

förtydligas. 

• Grundkartan förtydligas så att alla berörda fastighetsbeteckningar syns i 

planutsnittet. 

 

 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer från andra samrådet 

Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. 

Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

9. Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden har inget att erinra mot planförslaget. Fastighetskontoret 

förtydligar att planändringens upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser 

inte medför några kommunala kostnader. Tillägget till planbeskrivningen 

avseende detta bör därmed justeras.  

Kommentar: 

Noteras. Texten i tillägget till planbeskrivningen justeras. Efter avstämning med 

fastighetskontoret förtydligas att eventuell kostnad för inlösen av allmän 

platsmark är en följd av gällande plan och inte utav planändringen. 

10. Lantmäterimyndigheten 

Förslaget har utökats till att även innefatta den del av Skintebo 10:1 som omfattas 

av bestämmelse om fastighetsindelning, tomtindelning, III-7363. Inom detta 

utökade område gäller detaljplan II-3404. Denna detaljplan bör nämnas i stycket 

om planförhållanden i planbeskrivningen samt finnas med i bestämmelsen om att 

underliggande detaljplaner gäller jämsides ändringen. Likaså bör kanske själva 

namnet för detaljplanen ändras. 

I planbeskrivningen under innebörd och genomförande anges att Skintebo 10:45 

kan avstyckas till fler än två fastigheter samt att fastighetsreglering kan ske mot 

allmän plats. Genom upphävandet av bestämmelsen om fastighetsindelning finns 

helt klart förutsättningar för både avstyckning och fastighetsreglering. Frågan om 
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avstyckning och fastighetsreglering prövas dock av lantmäterimyndigheten och 

det är först i lantmäteriförrättningen frågan helt avgörs. Uttrycket kan blir därför 

något missvisande. 

Lantmäterimyndigheten i övrigt inga synpunkter på förslaget 

Kommentar: 

Detaljplan II-3404 kompletteras i planens namn, beskrivningen samt 

bestämmelsen i enlighet med yttrandet. Förtydliganden görs att fastighetsreglering 

prövas i lantmäteriförrättning. 

11. Miljönämnden 

Miljöförvaltningen har inga synpunkter på förslaget. 

 

Revideringar efter andra samrådet 

Planförslaget har reviderats utifrån lantmäterimyndighetens synpunkter kring 

textförtydliganden. Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. 

Eftersom revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras 

inte någon granskning. 

Planhandlingarna samt plannamnet kompletteras med att detaljplan II-3404 också 

berörs av upphävandet men i övrigt fortsätter att gälla.  

Text under Planändringens innebörd och genomförande, justeras gällande 

fastighetsreglering för tydliggörande att fastighetsregleringar prövas av 

lantmäteriet. 

Text under ekonomi justeras för att tydliggöra att planändringen inte medför några 

kommunala kostnader. 

 

 

 

Mari Tastare   Agneta Runevad 

Planchef   Konsultsamordnare 

 

 

 

Bilaga 

• Lista över samrådskrets   
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Lista över samrådskrets  

Kommunala nämnder och bolag med flera 

Fastighetsnämnden 

Kulturnämnden 

Miljö- och klimatnämnden 

Stadsdelsnämnden i Askim 

Trafiknämnden 

Statliga och regionala myndigheter med flera 

Avstämning med länsstyrelsen har skett på möte 2019-11-15. 

Lantmäterimyndigheten 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckning. Under samråd 2 skickade information till ägare av 

fastigheter markerade i karta nedan. 

 

Figur 1. Kartan visar fastigheter med fastighetsindelningsbestämmelser i grönt. Planområdet från det 

tidigare samrådet är markerad med röd linje och området som tillkom i det andra samrådet med blå linje. 

Inringade fastigheter har fått information om det andra samrådet. 

 


