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Ärendet 

Diarienummer: 0157/20 

SDN-område:  Askim-Frölunda-Högsbo 

Fastighet:  Askim 78:2 

Sökande:  Privat med medgivande 

Fastigheten Askim 78:2 ligger i primärområde Hovås ca 300 meter öster om Säröleden, 

föreslagna tomter är belägna längs med förlängningen av Nedre Hägnavägen i norr. 

Marken används idag som naturmark samt koppling mellan Nedre Hägnavägen och 

Kläppestigen. I anslutning till området finns främst villabebyggelse samt Hovåsskolan 

och Askims simhall ca 200 meter väster ut. Fastigheten är drygt 2760 kvadratmeter. 

 

Ortofoto över aktuell fastighet markerad med gulstreckad linje 

Förslaget innebär att pröva lämpligheten för bostadsändamål för två villafastigheter med 

ca 200 kvadratmeter bruttoarea per tomt. Förslaget innebär att sökanden vill ha liknande 

planbestämmelser som omkringliggande bostadsbebyggelse.  

 

Skiss – Förslag enligt ansökan 
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Styrande dokument och tidigare beslut 

Enligt Översiktsplan för Göteborg antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26 anges 

fastigheten som bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. 

Enligt Strategi för Göteborg 2035 – utbyggnadsplanering, godkänd av Byggnads-

nämnden i februari 2014, skall utbyggnad framförallt ske inom ”mellanstaden” dit Askim 

inte räknas.  

 

Fastigheten berörs inte av något riksintresse men ca 300 meter väster om planområdet 

finns riksintresse väg, Säröleden och ca 300 meter öster om aktuell fastighet finns 

riksintresse för friluftsliv samt Natura 2000 område för Sandsjöbacka. 

Gällande detaljplan akt 2-2188 anger allmän plats trafik, en liten del av fastigheten är 

planlagd för bostadsändamål (ca 130 kvadratmeter) men består främst av prickad mark. 

Genomförandetiden har gått ut. 

  

Aktuell fastighet markerad med gulstreckad linje i utsnitt av gällande detaljplan 

Marken inom fastigheten berörs av två gemensamhetsanläggningar samt ett servitut.  

- Askim GA:19 - Nedre Hägnavägens Samfällighetsförening – Användningen är 

utfartsväg med vändplats, vägavvattning (skålade diken, trumma rensbrunn med 

ledning) och 

närnaturområde till 

vägen 

- Askim GA:22 – Delägare 

är fastigheterna Askim 

78:19, Askim 78:52 samt 

Askim 78:59 – 

Användningen är 

gemensam in- och utfart. 

 

Ett eventuellt planarbete för aktuellt förslag skulle innebära att de två 

gemensamhetsanläggningarna berörs och planarbetet skulle efterföljas av 

lantmäteriåtgärder avseende tillfarter, tillgänglighet mellan de två vägarna samt 

Aktuell fastighet med gemensamhetsanläggningar samt servitut 
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tillgänglighet för allmänheten till grönområdet. Själva deltagandet i 

gemensamhetsanläggningarna prövas vid en förrättning där andelstalen bestäms. Det går 

att med tvång ansöka om att få ansluta sig till en gemensamhetsanläggning, men det är 

vid förrättningen som lämplighet med mer bestäms.  

Tillfarterna till föreslagen bebyggelse är med andra ord inte säkrade i detta skede. 

Bedömning 

Översiktlig planering 

Aktuellt förslag strider ej mot gällande 

översiktsplan. Det är dock markerat som 

bebyggelse med grön- och 

rekreationsområden vilket innebär att 

området behöver gröna allmänna 

rekreationsområden. En utbyggnad i 

enlighet med förslaget följer ej 

utbyggnadsplaneringen.  

Bebyggd miljö 

Omkringliggande fastigheter består av relativt generösa tomter med enbostadshus/villor. 

Föreslagen utveckling innebär ett intrång i ett närnaturområde. Denna del av Askim, öster 

om Hovåsskolan är bebyggd med småhus kring mindre allmänna grönområden på kullar. 

Det är tydligt att de topografiskt 

utmanande delarna av områdena 

strategiskt har lämnats obebyggda med 

natur/parkmarkskvaliteter. Aktuell 

ansökan skulle inte innebära att hela 

grönområdet stängs för allmänheten 

utan en stig är föreslagen söder om de 

två bostadsfastigheterna. Det är dock 

tydligt att topografin inom denna 

fasighet är utmanande och att få till 

fungerande och tillgängliga tillfarter 

tycks besvärligt. Ansvaret för de 

allmänna kopplingarna mellan gatorna 

samt till grönområdet är inte helt givet 

utan skulle behöva hanteras  med 

lantmäteriåtgärder. Fastigheten Hult 

4:45 vilken ej i aktuellt förslag föreslås 

ändra användning blir i och med aktuellt 

förslag fortsatt planlagt för allmän plats 

vilken ej är tillgänglig då privatmark 

avgränsar området för annan allmän 

platsmark. Om området planläggs för 

bostäder bör denna fastighet hanteras, 

Aktuellt område - villabebyggelse kring topografiskt 

utmanande bevarande grönområden 

Delar av fastigheten är mycket kuperade med 

nivåskillnader på ca 9 meter från gata till annan del av 

fastigheten 

Rödmarkerat område, fastigheten Hult 4:45, vilken inte 

föreslås planläggas kommer i och med aktuellt förslag bli 

en allmän plats vilken ej är tillgänglig för allmänheten. 

+23 m 

+32 m 

+29 m 

+31 m 



 

Förprövningsrapport 6 (7) 

Planbesked för bostäder vid Övre Hägnavägen/Nedre Hägnavägen (Askim 78:2) inom 
stadsdelen Askim, dnr 0157/20 

 

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2020-06-22 

antingen tillgängligheten till den som allmän platsmark eller huruvida även denna 

fastighet bör planläggas för bostadsändamål. 

En fornlämning har påträffats inom aktuell fastighet. Det är en boplats om ca 125x75 m 

(NO-SV). Inom området påträffades vid undersökning ett 70-tal stolphål och 5 gropar. 

Stolphålen bildade inte några uppenbara husmönster men låg i två koncentrationer på 

boplatsytan. Fynden var mycket fåtaliga och utgjordes av några flintavslag, ett par 

flintkärnor samt 2 bitar keramik. Platsen har under tidigt 1900-tal avbanats så att delar av 

kulturlager kan ha försvunnit. Västra delen av boplatslämningen (aktuell fastighet) finns 

sannolikt kvar.  

Planområdet bedöms inte som ekologiskt särskilt känsligt och inga särskilt skyddsvärda 

arter finns karterade inom området.  

Trafik och parkering 

De två villatomterna i aktuell ansökan förslås ha tillfart från olika gator på grund av de 

topografiska förhållandena på platsen kan ej tillfart ske på annat sätt. Gatorna är 

utformade som tillfartsgator för omkringliggande bebyggelse. Det är tydligt att topografin 

inom denna fasighet är utmanande och att få till fungerande och tillgängliga tillfarter 

tycks besvärligt. Gatorna är utan gång- och cykelbanor, smala samt ej asfalterade utan 

består av grusade ytor. Trafiksäkerheten för gående och cyklister inom området är till viss 

del inte optimal. 

Kollektivtrafik i form av busslinjer finns vid Gamla Särövägen ca 250 meter öster om 

aktuell fastighet samt vid Säröleden ca 500 meter öster om aktuell fastighet.  

Två vändplatser krävs för tillkommande fastigheter och det är aktuella 

delägare/samfällighetsföreningar som ansvarar för gatumarken, kommunen är inte 

huvudman för den allmänna platsmarken.  

Parkering föreslås lösas på egen fastighet. 

Stigen / kopplingen mellan de två gatorna samt som entré till naturmarken är topografiskt 

utmanande och vem som ansvarar för dessa skulle vara en del i lantmäteriprövningen. 

Miljö- och hälsoaspekter  

Hur miljökvalitetsnormer påverkas av projektet behöver diskuteras/utredas men det 

bedöms preliminärt inte vara ett problem 

Bullersituationen har studerats utifrån tillgängligt material och det bedöms finnas 

förutsättningar att klara gällande riktvärden. 

Projektet bedöms preliminärt inte föranleda betydande miljöpåverkan. Ställningstagande 

till om en miljöbedömning ska göras eller inte, undersöks i planarbetet enligt 6 kap. 

miljöbalken. 

Slutsats 

Sammanfattning och slutsats 

Ansökan innebär att allmänplats föreslås planläggas för bostadsändamål, två 

villatomter skulle möjliggöras för.  
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Föreslagen bebyggelse bedöms inte strida mot Översiktsplan för Göteborg (2009-02-

26). Det är dock markerat som bebyggelse med grön- och rekreationsområden vilket 

innebär att området behöver gröna allmänna rekreationsområden. 

Föreslagen bebyggelse bedöms motverka att biltrafiken minskar till förmån för gång, 

cykel och kollektivtrafik eftersom skolor, service och närmsta hållplats för kollektiv-

trafik är svåra att nå på grund av trafiksäkerhet och/eller avstånd. 

Att utveckla fastigheten med bostäder innebär ett intrång i ett allmänt 

närnaturområde. Denna del av Askim består av flertalet kuperade allmänna 

grönområden med kringliggande villabebyggelse. Stadsbyggnadskontoret ser att 

gällande detaljplaner har tillgodosett goda möjligheter för bebyggda miljöer på de 

ytor vilka bedömts som lämpliga medan de mer svårbebyggda områdena bevarats 

som gröna allmänna kvalitativa områden. Kontoret bedömer även att gällande 

detaljplans avvägning med att området är allmän platsmark/naturmark fortsatt är en 

lämplig markanvändning för platsen. 

Aktuell ansökan bedöms ha låg måluppfyllelse samt följer ej intentionerna i 

utbyggnadsstrategin, trafikstrategin samt grönstrategin.  

Stadsbyggnadskontoret föreslår att Byggnadsnämnden beslutar att meddela sökanden att 

kommunen inte avser upprätta detaljplan för bostäder vid Övre Hägnavägen/ Nedre 

Hägnavägen (Askim 78;2) inom stadsdelen Askim. 


