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Planbesked för bostäder vid Ryttarstigen 
(Brottkärr 2:235) inom stadsdelen Askim 
Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för bostäder vid 
Ryttarstigen (Brottkärr 2:235) inom stadsdelen Askim i Göteborg.  

Sammanfattning 
Ärendet gäller en begäran om planbesked i stadsdelen Askim i norra Brottkärr på mark 
som inte är planlagd sedan tidigare. Marken omfattar 7 880 m2, är privatägd och är idag 
obebyggt naturområde samt används i den nordöstra delen som infartsväg till tre 
grannfastigheter. 

Ansökan är förenlig med markanvändningen i översiktsplanen (övriga 
bebyggelseområden i ytterstaden), dock uppfylls inte rekommendationerna för hur 
förnyelse i ytterstaden ska ske. En stor efterfrågan för bostäder råder inom norra Brottkärr 
och stadsbyggnadskontoret har flera inkomna ansökningar om planbesked och 
förhandsbesked samt pågående detaljplanearbete. Förslaget kan därför inte ses som en 
sådan enstaka ny bostadsbebyggelse som kan tillkomma enligt översiktsplanen. Förslaget 
bidrar inte till en komplettering av sådant som saknas i området då det redan idag 
domineras av villabebyggelse. Trafiklösningar, god tillgänglighet till kollektivtrafik och 
närhet till service saknas för att ge förutsättningar för en bostadskomplettering enligt 
översiktsplanens rekommendationer. 

Sammantaget bedöms det för närvarande inte vara lämpligt att ge positivt planbesked 
enligt ansökan. En helhetssyn och planering för genomförande behövs, till exempel kring 
upprustning av det lokala vägnätet, utbyggnad av kommunal service, hänsyn till biologisk 
mångfald, värdefulla naturmiljöer och fornlämningar samt hantering av skyfall och 
dagvatten. Genomförandekostnader måste studeras i förhållande till intäkter för att säkra 
en ekonomisk genomförbarhet. Lämpligast bör ny exploatering i norra Brottkärr hanteras 
i ett större sammanhang.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
I det tidiga skede som förprövningen är har stadsbyggnadskontoret funnit nedanstående 
särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension: 

• Ett planarbete kan utföras inom stadsbyggnadskontorets budget under 
förutsättning att planavtal tecknas med intressenterna. Ägarna till de berörda 
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fastigheterna förutsätts stå för kostnader för utbyggnad av vägar och allmän plats. 
Föravtal behöver tecknas med fastighetskontoret i samband med planstart. 

• Genomförandekostnader bedöms vara en mycket viktig aspekt för att kunna 
förbättra vägnätet. Det planprogram som finns från 1998 anger inte fördelning av 
kostnader, vilket i detta läge skulle vara fördelaktigt för att klara av ett 
genomförande. Stadsbyggnadskontoret ser därför att det är viktigt att inte tillåta 
mer utbyggnad utan att först göra nytt planprogram med kostnadsfördelning. Om 
fler fastigheter bebyggs utan bidra till kostnaderna för infrastruktur kan det 
innebära hinder för framtida utveckling av området.  

• Vidare ser stadsbyggnadskontoret att en prioritering behöver göras mellan vilka 
exploateringsområden i norra Brottkärr som är mest lämpliga och möjliga att 
bygga ut för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling. 

• Stadsdelen har idag en brist på kommunal service i form av skola och förskola. 
Göteborg stad äger väldigt lite mark i stadsdelen och har därför svårt för att hitta 
nya lägen för kommunal service. Stadsbyggnadskontoret bedömer att det inte går 
att planera för fler tillkommande bostäder utan att också planera för en utbyggnad 
av kommunal service. 

• Stadsbyggnadskontoret ser att det är viktigt att förutsättningarna för att gå och 
cykla i närområdet höjs för att inte öka belastningen på omgivande större vägnät, 
till exempel väg 158. Trafikkontoret är inte väghållare för områdets tillfartsväg 
Ryttarstigen och har därför ingen rådighet över denna. Ryttarstigen är en 
gemensamhetsanläggning som förvaltas av Brottkärr S:6, vilken sökande inte 
ingår i. Erfarenhet från tidigare och pågående planarbete i området gör gällande 
att enskilt huvudmannaskap i form av vägföreningar inte kan accepteras när ny 
detaljplan tas fram. Ryttarstigen bör därför bli kommunal gata vid eventuell 
planläggning av den sökta åtgärden. 

• Dagvatten- och skyfallsmodell som tagits fram för angränsande detaljplanearbete 
visar att skyfallet idag både rinner och blir stående inom området för ansökan. 
Det finns en risk för översvämning av de föreslagna byggnaderna och den nya 
vägen vid skyfall och risk att inte uppfylla Göteborgs Stads översiktsplans 
tematiska tillägg för översvämningsrisker (Göteborgs Stad, 2019). 

• Komplexiteten på ett planarbete för endast denna fastighet samt kostnaden för 
utredningar bedöms bli relativt hög i förhållande till de få nya bostäder som kan 
tillkomma. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Vid ett negativt planbesked finns risk att viss oplanerad utbyggnad kommer att ske. Om 
inte till exempel naturvärden identifieras finns risk att höga naturvärden kan påverkas 
negativt på grund av okunskap. Inga områden kommer då att planläggas som allmän 
plats. Marken kommer fortsatt vara i privat ägo och kommunen har sämre möjligheter att 
medverka till att hänsyn tas till den ekologiska dimensionen vid en oplanerad utbyggnad. 

Att planlägga enligt planbeskedet skulle påverka invånarnas och stadens ekologiska 
förhållande negativt. Följande aspekter behöver belysas och utredas: 

• I planbeskedsområdet finns höga naturvärden, varav i västra delen utgörs av 
värdefull natur. I närområdet finns dokumenterade fynd av värdefulla arter av 
fågel. Stadsbyggnadskontoret anser att en prioritering behöver göras mellan vilka 
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exploateringsområden i norra Brottkärr som är mest lämpliga och möjliga att 
bygga ut för att säkerställa bevarandet av den biologiska mångfalden. 

• Området anses ha låg standard avseende kollektivtrafik och gång- och 
cykelvägnätet i anslutning till området är bristfälligt. Exploateringen kommer 
sannolikt att bidra till ett ökat bilresande vilket innebär en negativ påverkan 
utifrån klimatsynpunkt.  

Övriga aspekter utifrån ekologisk dimension har stadsbyggnadskontoret inte behandlat 
utifrån det tidiga skedet. 

Bedömning ur social dimension 
Att planlägga enligt planbeskedet skulle ge delvis en negativ inverkan för barn, mångfald 
och jämställdhet. Följande aspekter behöver belysas och utredas: 

• Området ligger i ett attraktivt läge och ger barn och unga en närhet till 
naturområden och kusten. Här finns goda förutsättningar för fritidsaktiviteter, 
samspel och vardagsliv. Men det finns mycket begränsade områden som är 
planlagt som allmän plats. Behov av bostadsnära park och lek behöver 
tillgodoses. 

• Närområdet består till allra största del av villabebyggelse och endast 11 % av 
bostäderna inom primärområdet är upplåtna som hyresrätter. Områden bör 
kompletteras med varierade bostadstyper, storlekar och upplåtelseform som 
saknas för att boendesegregationen ska minska i staden och tillgodose området 
med bostäder för olika målgrupper. Förslaget bidrar inte till en komplettering av 
sådant som saknas i området då det endast föreslår nya småhus. 

• En planering för småhus i aktuellt område bedöms lämpligt för barnfamiljer som 
annars kanske flyttar till en annan kommun. 

• Bebyggelsen kommer att generera mer biltrafik i området som idag har ett smalt 
och trångt vägnät. Det bör utredas hur det lokala vägnätet kan göras mer 
tillgängligt för cyklister och fotgängare för att gynna barn och vuxna som inte tar 
sig fram med hjälp av bil.  

• Småhus bedöms lämpligt för barnfamiljer, vilket ställer krav på kommunal 
service. Stadsdelen har idag en brist på kommunal service i form av skola och 
förskola och har ingen rådighet över marken. Stadsbyggnadskontoret bedömer att 
det inte går att planera för fler tillkommande bostäder utan att också planera för 
en utbyggnad av kommunal service.  

• Inom fastigheten finns fornlämningen RAÄ Askim 295, vilken har skydd enligt 
kulturmiljölagen. Tillstånd till ingrepp i fornlämning får endast ges om 
exploateringsintresset/samhällsintresset överväger bevarandeintresset. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer i detta skede att samhällsintresset för en sådan 
liten exploatering som nu är aktuell inte överväger bevarandeintresset, men 
slutgiltig bedömning kan ske först vid planläggning. 

Barnkonventionen är svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 
beaktats i förprövningen. För att belysa principerna i barnkonventionen så har följande 
aspekter bedömts och beaktats:  

• Det finns ett behov att skapa av anläggningar och lokaler särskilt ämnade för barn 
och ungdomar, till exempel nya skolor, lekparker eller fritidsanläggningar.  
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• En utbyggnad kräver att behovet av förskola och skola beaktas samt tillgång till 
kvalitativ allmän plats och lekplatser för barn och ungdomar. 

• Förslaget i planansökan bidrar till att barn påverkas enskilt och i grupp då det 
idag finns avsaknad av goda gång- och cykelbanor inom området. En utbyggnad 
utan att det lokala vägnätets standard förbättras bidrar negativt till barns 
möjlighet att röra sig till och från målpunkter. 

• Förslagets ansökan innehåller inte en variation av bostäder som tillgodoser barn 
och föräldrars olika behov och eventuella förändrade livssituationer. 

Bilagor 
1. Ansökan om planbesked (Publiceras inte på Internet) 
2. Förprövningsrapport   
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Ärendet  
Ärendet gäller en begäran om planbesked i stadsdelen Askim i norra Brottkärr på mark 
som inte är planlagd sedan tidigare. Marken omfattar 7 880 m2, är privatägd och är idag 
obebyggt naturområde samt används i den nordöstra delen som infartsväg till tre 
grannfastigheter. 

Förslaget innebär byggnation av fyra småhus med tillhörande garage, alternativt två 
stadsvillor eller två radhuslängor. Befintlig infartsväg föreslås förlängas och avslutas med 
en vändplats. Sökande anger att en gångväg kan anläggas i den sydvästra delen av 
fastigheten, för att via grannfastigheterna Brottkärr 2:215 och Brottkärr S:56, snabbare 
kunna nå kollektivtrafiken på Brottkärrsvägen. Brottkärr S:56 ingår i pågående Detaljplan 
för bostäder på ängar och berg norr om Gamla Brottkärrsvägen, och föreslås där som 
allmän plats natur.  

Styrande dokument och tidigare beslut 
Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2022-05-19, anger ”Blandad 
stadsbebyggelse – Övriga bebyggelseområden i ytterstaden”. Översiktsplanen ger 
rekommendation om att förnyelse i första hand ska ske i områden som kan försörjas med 
god kollektivtrafik och närhet till service. I första hand ska komplettering med sådant som 
saknas prioriteras. I övrigt bör endast enstaka ny bostadsbebyggelse tillkomma. 

Området för ansökan är inte tidigare planlagt.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 

1998-04-28 att godkänna Program för Bostäder mm i Brottkärr, dnr 0344/97 

Program för Bostäder mm i Brottkärr, dnr 0344/97 går att läsa på 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt under Detaljplan för bostäder på ängar och berg 
norr om Gamla Brottkärrsvägen, dnr 0538/14. Samrådsredogörelsen finns att läsa hos 
stadsbyggnadskontoret. 

Det har gjorts försök att planlägga ett större område i Brottkärr, Detaljplan för bostäder 
norr om Brottkärrsvägen, vilket området för ansökan ingick. Förslaget då var att 
komplettera fastigheten med fyra villor, likadant som dagens ansökan. Detta planförslag 
antogs 2003 men blev upphävt på grund av att de allmänna platserna hade enskilt 
huvudmannaskap. Ett nytt försök gjordes att planlägga hela området med kommunalt 
huvudmannaskap för de allmänna platserna. Detta arbete avbröts innan antagandet på 
grund av problem med genomförandeekonomin.  

Kommunen har länge ställt krav på planläggning av ansökningar i norra Brottkärr 
eftersom det är högt bebyggelsetryck, brister i infrastrukturen och därför viktigt att få en 
god helhetslösning. Avgöranden i domstol under senare år har inneburit att en del 
byggnation tillkommit i området trots att detaljplan saknas.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Förslaget är förenligt med markanvändningen i översiktsplanen (övriga 
bebyggelseområden i ytterstaden), dock uppfylls inte rekommendationerna för hur 
förnyelse i ytterstaden ska ske.  

Beslut om negativt planbesked föreslås.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Skälen till att negativt planbesked föreslås är att aktuell planansökan inte följer 
rekommendationerna i gällande översiktsplan: 

• En stor efterfrågan för bostäder råder inom norra Brottkärr och 
stadsbyggnadskontoret har flera inkomna ansökningar om planbesked och 
förhandsbesked samt pågående detaljplanearbete. Förslaget kan därför inte ses 
som en sådan enstaka ny bostadsbebyggelse som kan tillkomma enligt 
översiktsplanens rekommendationer.  

• Förslaget bidrar inte till en komplettering av sådant som saknas i området då det 
redan idag domineras av villabebyggelse.  

• Trafiklösningar, god tillgänglighet till kollektivtrafik och närhet till service 
saknas för att ge förutsättningar för en bostadskomplettering. 

Skälen till att negativt planbesked föreslås är vidare att stadsbyggnadskontoret ser att en 
helhetssyn för ett större geografiskt område behövs för att kunna göra avvägningen 
mellan enskilda och allmänna intressen. Frågor som behöver utredas i ett större 
sammanhang är till exempel huvudmannaskap och upprustning av det lokala vägnätet, 
utbyggnad av kommunal service, hänsyn till biologisk mångfald, värdefulla naturmiljöer 
och fornlämningar samt hantering av skyfall och dagvatten. Genomförandekostnader 
måste studeras i förhållande till intäkter för att säkra en ekonomisk genomförbarhet.  

Nu gällande planprograms bostadsmängd är med råge antingen redan utbyggt, 
detaljplaneras eller ligger i kommunens Startplan. Lagar och regler för byggande har 
ändrats sedan detta planprogram godkändes. Stadsbyggnadskontoret ser att en prioritering 
behöver göras mellan vilka exploateringsområden som är mest lämpliga och möjliga att 
bygga ut för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling. Lämpligast bör hela norra 
Brottkärr hanteras i ett större sammanhang.  

Området för planbesked 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.  

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 
Arbete med angränsande Detaljplan för bostäder på ängar och berg norr om Gamla 
Brottkärrsvägen, dnr 0538/14, har pågått sedan 2020 och handlingen är ute på samråd 
hösten 2022. Planarbetet har kommit så pass långt att detta planbesked inte kan ingå den 
detaljplanen.  

Tidigare i år har byggnadsnämnden gett beslut i två planbeskedsansökningar norr om 
nuvarande ärende.  

2022-06-21 Planbesked för bostäder i Norra Brottkärr runt Grinnekärrsvägen 
(Brottkärr 63:1, 2:110, 2:166, 2:89, 2:7 m.fl.) inom stadsdelen Askim, dnr 
0413/12. Negativt planbesked. 

2022-10-18  Planbesked för småhus vid Östra Grinneskärsvägen (Brottkärr 2:89 m.fl.) 
inom stadsdelen Askim, dnr 0513/21. Positivt planbesked. 

Det första gällde ett större utbyggnadsområde med 6 olika fastighetsägare och föreslog 
drygt 600 bostäder i form av villor, parhus, stadsvillor, terrasshus och flerbostadshus, se 
Figur 9. Detta fick negativt planbesked med hänvisning till tjänsteskrivelsen där behovet 
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av att lösa övergripande frågor och behovet av ett nytt planprogram angavs som skäl för 
negativt beslut.  

Det andra planbeskedet gällde en ansökan där delar av ovanstående område brutits ut och 
föreslog byggnation av cirka 70 nya bostäder i främst småhusform. Detta fick positivt 
planbesked men där förutsättningen för planstart är att sökanden löser ut vägfrågan 
genom norra vägsträckningen, att planen kan hantera kommunal service, att VA-
kapaciteten är löst samt att sökanden bär exploateringskostnader som aktualiseras med 
anledning av den föreslagna utbyggnaden.  

Ovanstående beslut visar att en helhetssyn och planering för genomförande behövs, till 
exempel kring upprustning av det lokala vägnätet, utbyggnad av kommunal service, 
hänsyn till värdefulla naturmiljöer och fornlämningar, hantering av skyfall och dagvatten. 
Genomförandekostnader måste studeras i förhållande till intäkter vilket saknas idag. 

Ytterligare flera positiva planbesked har lämnats i norra Brottkärr vilka sammantaget 
preliminärt kan rymma cirka 250 bostäder. Även dessa bör ingå i ett övergripande arbete 
för hela norra Brottkärr för att få ovan nämnda helhetssyn och möjlighet att studera 
genomförandekostnader kopplat till intäkter. 

Stadsbyggnadskontoret  
 

 

Henrik Kant  

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen  
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