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Samråd och granskning av ändring av detaljplan för 
stadsdelen Askim (ny fastighet vid Hulanvägen)  

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

 

1. Genomföra samråd om detaljplan för ändring av detaljplan för stadsdelen Askim 

(ny fastighet vid Hulanvägen).  

 

2. Detaljplanens genomförande kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan.  

 

3. Låta granska detaljplan för ändring av detaljplan för stadsdelen Askim (ny 

fastighet vid Hulanvägen). 

 

 

Sammanfattning 

Ändringen av detaljplanen innebär att en ny fastighet för småhusbebyggelse kan 

tillskapas inom ett befintligt bostadshusområde där efterfrågan på bostäder är hög. 

Fastighetsägarens önskemål om att stycka av och bebygga nuvarande fastighet går inte att 

bevilja då det strider mot nu gällande detaljplans bestämmelse om minsta tomtstorlek. 

Planarbetet får utreda om fler fastigheter inom gällande detaljplan kan ingå då de är 

planstridiga vad gäller storlek på huvudbyggnad. Då det enbart är egenskapsbestämmelser 

som behöver ändras för att det ska bli möjligt att medge bygglov bedöms ändring av 

gällande detaljplan vara lämpligt. Ändringen av detaljplanen hanteras av 

bygglovsavdelningen som en bygglovsanknuten detaljplan.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal ska tecknas med intressent innan 

planarbetet fortsätter. Ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära några kommunala 

kostnader. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Bedömning ur social dimension 

Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-11-17 

Byggnadsnämnden 2020-12-15 

Diarienummer 0949/20 

 

Handläggare 

Linda Bergström 

Telefon: 031-368 17 91 

E-post: linda.bergstrom@sbk.goteborg.se>  
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 Bilagor 

 

1. Förprövningsrapport 

2. Beslut om planbesked och uppdrag 2019-02-05 
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 Ärendet  

Fastighetsägaren till Hulan 422:4 ansökte om planbesked för att kunna stycka av och 

uppföra en enfamiljsbostad på den kommande nybildade fastigheten. Kontoret har 

meddelat positivt planbesked och uppdrag. Byggnadsnämnden ska nu ta ställning till 

beslut om samråd, granskning och att åtgärden inte medför betydande miljöpåverkan. 

Samråd och granskning bedöms kunna genomföras under år 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger längst med Hulanvägen strax norr om Billdals Kyrka inom ett 

bostadsområde med enfamiljshus. Gällande detaljplan anger att minsta fastighetsstorlek 

ska vara 700 kvm och högst en fjärdedel av tomten får bebyggas. Fastighetsägaren, som 

ansökt om planändringen för att möjliggöra en avstyckning av fastigheten, har idag en 

fastighet som är ca 1202 kvm och befintlig byggnadsarea (med garage) är ca 168kvm. En 

avstyckning kommer att medföra att minst en av de bildade fastigheterna efter 

avstyckning understiger kravet på 700 kvm tomtarea samt att det finns risk för att 

exploateringen blir för hög. 

Syftet med ändringen av planen är att ett enbostadshus ska kunna uppföras på en nybildad 

fastighet. Planförslaget innebär att egenskapsbestämmelsen om minsta fastighetsstorlek 

ändras. Planområdet kan komma att utökas för att även närliggande fastigheter för 

enbostadshus, inom samma gällande detaljplan, ska ingå. De närliggande fastigheterna 

överstiger 700 kvm men har en mindre areal än den fastighet som ansökt om 

planändringen och kommer inte ha möjlighet att stycka av sina fastigheter. Några av 

fastigheterna är dock exploaterade i högre grad än vad gällande detaljplan medger och 

kan därför betraktas som planstridiga vilket kan hindra bygglov.  

För att möjliggöra en avstyckning och tillskapa en ny fastighet med möjlighet att kunna 

uppföra ett nytt enbostadshus krävs en planändring. Att även ta med närliggande 

fastigheter inom samma gällande detaljplan för att se över exploateringen anses lämpligt. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Gällande detaljplan akt II-3700 anger bostäder med friliggande huvudbyggnad. 

Genomförandetiden har gått ut. 

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL 2010:900, SFS 2014:900. 

Vid beslut om planbesked och uppdrag 2019-02-05 bedömdes att detaljplanen ska 

hanteras med standardförfarande.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2019-02-05 att meddela sökanden att kommunen avser inleda detaljplaneläggning 

för avstyckning och uppförande av bostadshus vid Hulanvägen (Hulan 

422:4) inom stadsdelen Askim samt att planarbetet påbörjas under 

2023. 

2019-02-05 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Kontorets bedömning är att förslaget är lämpligt och kan genomföras genom att 

egenskapsbestämmelser i gällande detaljplan ändras. Eftersom ingen ny användning 

tillkommer så bedöms det lämpligt att hantera ärendet som en ändring av detaljplan. 

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan. Vid behovsbedömningen 

konstaterades att ett genomförande av planen inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte 

har gjorts. 

Kontoret har genomfört en undersökning enligt Miljöbalken 6 kap 6 §. Kontoret finner att 

detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det som 

talar emot en betydande miljöpåverkan är att marken kommer bebyggas för 

bostadsändamål i enlighet med gällande detaljplan. Detaljplanen ska inte miljöbedömas.  

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Carita Sandros 

Chef Byggavdelningen 

 


