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Planbesked för bostäder vid Övre 
Hägnavägen/ Nedre Hägnavägen (Askim 72:8) 
inom stadsdelen Askim 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för bostäder vid Övre 

Hägnavägen / Nedre Hägnavägen (Askim 78:2) inom stadsdelen Askim. 

Sammanfattning 
Ansökan innebär att allmänplats föreslås planläggas för bostadsändamål, två 

villatomter skulle möjliggöras.  

Föreslagen bebyggelse bedöms inte strida mot Översiktsplan för Göteborg (2009-02-

26). Kontoret bedömer dock att gällande detaljplans avvägning med att området är 

naturmark fortsatt är en lämplig markanvändning för platsen. 

Aktuell ansökan bedöms ha låg måluppfyllelse och det följer inte 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. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån denna dimension.   

Bedömning ur social dimension 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån denna dimension.    

Bilagor 
1. Förprövningsrapport 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-06-22 

Byggnadsnämnden 2020-08-25 

Diarienummer 0157-20 

 

Handläggare 

Frida Stenberg 

Telefon: 031-368 16 51 

E-post: frida.stenberg@sbk.goteborg.se>  
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Ärendet  
Ärendet gäller en begäran om planbesked.  

Området ligger i Askim nordväst om Nedre Hägnavägen. Förfrågan innebär att två 

villatomter ska prövas på idag planlagd allmän platsmark. 

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 denna 

del av Askim inte räknas.  

 

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. 

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 

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. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Förslaget är förenligt med översiktsplanen men följer inte intentionerna i strategi för 

utbyggnadsplanering, trafikstrategi eller grönstrategi. Förslaget innebär också låg 

måluppfyllelse. 

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 
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som gröna allmänna kvalitativa områden. Gällande detaljplan bedöms i och med detta 

vara väl avvägd.  

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. 

Stadsbyggnadskontoret  
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