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Diarienummer:  0411/ 18 

Jonathan Granberg 

Telefon: 031-368 19 83  

E-post: jonathan.granberg@sbk.gote-

borg.se 

    

Förprövningsrapport gällande planbesked för avstyckning och 
uppförande av bostadshus vid Hulanvägen (Hulan 422:4) inom 
stadsdelen Askim 

 

Begäran avser:  Planbesked 

Ärendet 

Inkom:  2018-05-08 

Kompletta handlingar:  2018-05-25 

SDN:  Askim-Frölunda-Högsbo 

Fastighet:  Hulan 422:4 

Sökande:  Fastighetsägare 

Läge 

Området är beläget strax norr om Billdals Kyrka ca 14 km söder om Göteborgs cent-

rum. Fastigheten ligger inom ett bostadsområde med enfamiljshus och angränsar i 

norr till Hulanvägen som ca 50 m västerut ansluter till Södra Särövägen. Marken 

inom området består av en plan och mestadels gräsbeklädd villatomt.  

         

1Vy över tomten 
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Sammanfattning av ansökan 

Inkommen begäran om planbesked föreslår en avstyckning av fastigheten Hulan 

422:4 samt uppförande av en enfamiljsbostad på den tillkommande fastigheten.   

 

Enligt gällande planbestämmelser får tomtarean inte understiga 700 m² och högst en 

fjärdedel av tomten får bebyggas. Befintlig byggnadsarea (med garage) är ca 168 m² 

och den befintliga fastigheten är ca 1202 kvm. En avstyckning kommer medföra att 

minst en av de bildade fastigheterna efter avstyckning understiger kravet på 700 m² 

tomtarea samt att det finns risk för att exploateringsgraden blir för hög.  

 

En rimlig avstyckning skulle resultera i en tomtarea om ca 600 kvm samt en margi-

nell ökning av exploateringsbestämmelsen. Angränsande fastigheter har en genom-

snittlig storlek av ca 782 kvm och 191 kvm bebyggelse, av dessa överträder ett par 

fastigheter bestämmelserna om tillåten exploatering.   

Ställningstaganden 

Förslag till beslut  

Planbesked  Positivt 

Beslutsgrund  

Fasigheten ligger inom ”Billdals centrum” som enligt översiktsplanen för Södra 

Askim är utpekat för möjlig komplettering. I enlighet med detta sker så även en 

större utbyggnad direkt norr om planområdet. Viljan till förtätning kring Billdals 

centrum motiverar en förtätning i området även om fastigheten ligger utanför stadens 

prioriterade utbyggnadsområden enligt strategin för utbyggnadsplanering. 

 

Fastighetens avviker från grannskapet då den är betydligt större än omgivande fastig-

heter samtidigt som den bebyggda arean är lägre en genomsnittet. En avstyckning an-

ses härmed som fördelaktig och tomtens beskaffenhet som mycket lämplig för ända-

målet. Föreslagen åtgärd bedöms härmed som lämplig och kan även stärka upplevel-

sen utmed Hulanvägen där den öppna tomten idag utgör ett tydligt avbrott i bebyg-

gelsen.  

Avsikt med planläggning  

Kommande detaljplan skall möjliggöra för en avstyckning av fastigheten Hulan 

422:4 och härmed uppförandet av en ny enfamiljsbostad.  
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Bedömning av begäran 

Styrande dokument och tidigare beslut 

Kommunens översiktsplan anger för markanvändningen ”bebyggelseområde med 

grön- och rekreationsytor”. Den områdesvisa inriktningen är ”kustnära områden och 

skärgården”  

Gällande detaljplan (1480K-II-3700) vann laga kraft 1990 och avser för ansökt om-

råde boendeändamål med friliggande huvudbyggnad. Genomförandetiden har gått ut. 

Planområdet omfattas av riksintresset för högexploaterad kust enligt miljöbalken 4:4 

men planförslaget bedöms inte ligga i konflikt med avsedda intressen.  

Fastigheten ingår i ett område som är utpekat i fördjupningen av översiktsplanen för 

Södra Askim (antagen 2011-12-08) med kompletteringsmöjlighet för Billdals cent-

rum. 2016-05-26 antogs en detaljplan (1480K-II-5197) i nordlig angränsning till be-

rörd fastighet.  

 

 

2Fördjupning av översiktsplanen för Södra Askim - område 7 avser komplettering för Billdals centrum. 
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Stadsmiljö 

Omgivningen utgörs främst av 1-2 våningar hög villabebyggelse med träfasad. Ett 

nytt bostadsområde har byggts ut direkt norr om berörd fastigheten där detaljplanen 

även möjliggör för kontor och handel utmed Södra Särövägen. 

Den befintliga fastigheten är över 50 % större än omgivande fastigheter och avviker 

härmed från det närmsta grannskapet. Bebyggelsen inom fastigheten är samtidigt 

lägre en grannarnas varmed exploateringen inom ett par angränsande fastigheter är 

över dubbelt så hög. Denna tomtyta utgörs idag av en öppen gräsyta som skapar ett 

avbrott mellan husen i grannskapet.   

Utbildningslokaler / bostäder med särskild service  

Planområdet ligger nära Billdals Kyrkvägs förskola som är lokaliserad direkt öster 

om Billdals kyrka. Närmsta kommunala F-9 skola är Lindåsskolan som ligger ca 1 

km söderut.  

Sociala aspekter  

Planen bedöms ha lägsta sociala komplexitetsnivå. Närheten till skola, cykelstråk och 

kollektivtrafik bedöms som positiva förutsättningar för planområdet. En tillkom-

mande byggnad kan bidra till att stärka upplevelsen av gaturummet längs Hulanvä-

gen med en mer kontinuerlig bebyggelse.   

3. Fastighetens omgivning 
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Trafik och parkering  

Eventuell bilparkering bedöms möjlig att anordna inom fastigheten med tillfart från 

Hulanvägen. Närmsta busshållplats är Billdals kyrka ca 200 m ifrån fastigheten. Här-

ifrån avgår Rosa express med 10-minuterstafik under arbetstid. Fastigheten ligger i 

nära anslutning till Säröbanan som är ett viktigt cykelstråk i staden.  

Teknisk försörjning och mark 

Den avstyckade fastigheten är ej försörjd med allmänt VA-ledningsnät. Antingen får 

servitut skapas för att ansluta över grannfastighet (befintlig fastighet), alternativt 

krävs utbyggnad i allmän platsmark.  

Miljö- och hälsoaspekter 

Under förprövningsarbetet har inga hinder uppdagats gällande miljö- och hälsoa-

spekter. 

Underlag för undersökning om betydande miljöpåverkan 

Kommande planen bedöms inte ge upphov till betydande miljöpåverkan.  

Miljökvalitetsnormer 

Detta planärende bedöms inte riskera att miljökvalitetsnormer överskrids. 

Trafikbuller 

Bullernivåerna vid fastigheten understiger 50 dB vilket är acceptabelt för boendeän-

damål. 

Samband och beroenden  

Under förprövningsarbetet har det inte uppkommit några särskilda aspekter i detta 

avseende. 

Genomförande  

Det bedöms inte finnas någon särskild risk för planens genomförande.  

Ekonomi för planarbetet 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget.  
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Avstämning med andra förvaltningar 

Ärendet har sänts till (SDF Askim-Frölunda-Högsbo, Göteborg Energi AB, Kretslopp 

och vatten, Kulturförvaltningen och SBK Geotekniker) för eventuellt yttrande. Föl-

jande yttranden har inkommit: 

SDF Askim-Frölunda-Högsbo 

Förvaltningen ser inget hinder utifrån ansökan. Förvaltningen bedömer att ärendet 

har social komplexitetsnivå 1.  

Göteborg Energi AB 

Har ej inkommit med yttrande gällande detta ärende 

Kretslopp och Vatten 

Vatten bedöms inte bli stående vid ett klimatanpassat 100-årsregn men bidrar till 

översvämning nedströms. Planen ska sträva efter att minimera dagvattenavrinning 

och fördröjning och rening av dagvattnet ska lösas inom fastigheten enligt Kretslopp 

och vattens och Miljöförvaltningens krav. Förslaget för det nya planområdet är ej 

försörjt med allmänt VA-ledningsnät. Antingen får servitut skapas för att ansluta 

över grannfastighet. Alternativt så krävs utbyggnad i allmän platsmark. Kretslopp 

och vatten har inga kommentarer på planbeskedet ur avfallssynpunkt. 

Kulturförvaltningen 

Det aktuella ärendet berörs inte av någon aktuell fornlämning och är inte utpekat i 

något av Göteborgs stads bevarandeprogram. Kulturförvaltningen har inget att erinra 

mot att planarbete inleds i enlighet med ansökan.  

SBK Geotekniker 

Marken inom planområdet utgörs av svallsediment enligt SGU:s jordartskarta. 

Baserat på den förenklade kartavläsningen ses inga geotekniska hinder för att ge ett 

positivt planbesked 


