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Samråd och granskning av detaljplan för bostäder vid 
Banvaktsvägen inom stadsdelen Askim 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

1. Genomföra samråd om detaljplan för bostäder vid Banvaktsvägen inom 

stadsdelen Askim.  

 

2. Detaljplanens genomförande kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan. 

 

3. Låta granska detaljplan för bostäder vid Banvaktsvägen inom stadsdelen Askim.  

 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostadsbebyggelse på 

fastigheten Brottkärr 524:1, belägen mellan Banvaktsvägen och Västergårdsvägen strax 

norr om Stora och Lilla Amundön. 

Planen skall ge möjlighet att uppföra bostäder i form av antingen mindre flerbostadshus, 

eller lägre en- och tvåbostadshus i form av tex kedjehus. Planen skall säkerställa att 

bebyggelsens utformning och placering är lämplig i området.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent. 

Eftersom planen gäller ett litet område, inte omfattar någon allmän plats och marken är 

privatägd väntas genomförandet av planen inte inverka på invånarnas och stadens 

ekonomi. Exploatören står för alla kostnader för genomförandet. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Påverkan enligt ekologisk dimension bedöms vara liten. Planen gäller ett litet område 

som inte varit bebyggt sedan tidigare men som ligger mellan redan utbyggda fastigheter. 

Området bedöms generellt ha låga naturvärden. I samband med utbyggnaden kommer 

växtligheten till största delen att tas bort.   

I området finns några rödlistade arter som alm, almblombock och ask samt idegran som 

är fridlyst. Några träd växer på mark som ej får bebyggas och kan eventuellt bevaras. 

Eftersom almarna drabbats av almsjuka finns dock risk att de dör vilket även medför att 

almblombocken intet kan leva kvar.  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-09-25 

Byggnadsnämnden 2020-10-20 

Diarienummer 0129/20 

 

Handläggare 

Martin Norvenius 

Telefon: 031-368 17 62  

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se  
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Vid avverkning eller om almarna dör kan man tillsammans med expertis tillvarata delar 

av träden där det kan finnas larver och omplacera dessa bitar till områden med levande 

almar (en diskussion bör dock föras om risk för att även dessa skalbaggar kan sprida 

almsjuka). 

Bedömning ur social dimension 

Planen innebär ett litet tillskott av bostäder i en attraktiv miljö med goda möjligheter till 

ett fungerande vardagsliv för både barn, föräldrar och andra. Barns bästa har bedömts och 

beaktats vid framtagande av planförslaget. 

I omgivningen finns idag huvudsakligen större villor med stora tomter. Planen gör det 

möjligt att bygga något mindre enheter vilket kan komplettera utbudet av boendeformer i 

området och täcka ett större behov utifrån olika livssituationer.  

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser, illustration och grundkarta  

2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  
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Ärendet  

Planförslaget innebär att ett mindre antal bostäder kan byggas på norra sidan av 

Banvaktsvägen i Brottkärr. Planen är en av fem som valts ut att ingå i pilotprojekt för 

utökad exploatörsmedverkan. Byggnadsnämnden föreslås fatta beslut både om att skicka 

förslaget på samråd samt att därefter låta granska förslaget. Byggnadsnämnden föreslås 

även fatta beslut om att planen inte innebär betydande miljöpåverkan.   

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger strax nordost om Lilla och Stora Amundöarna, ca 13 km sydväst om 

Göteborgs centrum. Närheten till havet, hamnen för fritidsbåtar och Amundöarna med bra 

bad och strövområden gör området attraktivt för boende och besök. Planområdet har 

avgränsats mot Västergårdsvägen i norr och Banvaktsvägen i söder. Det omfattar ca 3750 

m². Marken är privatägd. 

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder. Planen möjliggör bostäder i 

form av mindre flerbostadshus, kedje- eller parhus. Bestämmelserna medges 1900 m²  

BTA vilket innebär ca 8–12 bostäder samt 225 m² komplementbyggnader.  

Planen skall säkerställa att bebyggelsens utformning och placering är lämplig i området. 

Byggnaderna föreslås utformas i två våningar varav en i suterräng. På så sätt kommer de 

att bli högre än de befintliga på södra sidan av Banvaktsvägen men lägre än de befintliga 

byggnaderna vid Västergårdsvägen. Byggnadernas nockhöjd har begränsats så att de 

befintliga villorna på Västergårdsvägen kommer att bibehålla en del av sin utsikt.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Planområdet är inte tidigare planlagt.  

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900)  

Planen bedöms vara av den karaktären att den ska hanteras med standardförfarande och 

antas av byggnadsnämnden.  

Tidigare beslut 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

1998-04-28 att godkänna program för Bostäder mm i Brottkärr. 

2019-02-05  att lämna positivt planbesked för bostäder vid Banvaktsvägen 

(Brottkärr 524:1), inom stadsdelen Askim, dnr 0457/16 

2019-05-21  att projektet ska vara en av de detaljplaner som ingår i pilotprojekt för 

utökad exploatörsmedverkan. 

2019-12-17 att godkänna startplan för år 2020 där detaljplanen ingår som 

Detaljplan för bostäder vid Banvaktsvägen inom stadsdelen Brottkärr 

dnr 16/0457 
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Bakgrund  

Marken i området är inte planlagd sedan tidigare. Planarbete har dock bedrivits i 

omgångar tidigare. Ett program godkändes 1998. Två planer i enlighet med programmet 

har vunnit laga kraft. 2014 beslutade byggnadsnämnden att avbryta det planarbete som 

pågick för ett större område norr om Brottkärrsvägen där den nu aktuella marken ingick.  

Exploatören gjorde därefter en ansökan om att upprätta detaljplan för bostäder vid 

Banvaktsvägen och Byggnadsnämnden beslutade 2019-02-05 om positivt planbesked. 

Ansökan gällde en utbyggnad av fyra byggnader med 2–3 lägenheter i varje dvs totalt ca 

8–12 bostäder. 

2019-05-21 beslutade byggnadsnämnden att planen skulle ingå som en av fem planer i ett 

pilotprojekt med utökad exploatörsmedverkan som innebär att exploatören i högre grad 

ska kunna bidra med utredningar och underlag till planen, bland annat genom att jobba i 

ett tidigt skede innan formell planstart. 

Inom ramen för pilotprojektet deltog även representanter för stadsbyggnadskontoret i 

form av en förstudie innan formell planstart. 

Detaljplanen infördes i startplanen för 2020 vilket innebar att stadsbyggnadskontoret fick 

uppdrag att starta planarbetet under året. Stadsbyggnadskontoret har startat planarbetet 

formellt under våren 2020.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen. Planen bedöms 

kunna bidra till boendemiljöer lämpliga för barn. Barnens bästa har inte behövt stå 

tillbaka för andra intressen. 

Planen bedöms generera ett behov av ca 4 skolplatser och ca 2 förskoleplatser. Dessa 

tillgodoses genom utrymme på befintlig förskola och befintlig skola.  

Planen bedöms säkerställa att bebyggelsens utformning och placering är lämplig i 

området främst genom begränsning av bebyggelsens höjd.  

I planbeskedet ansöktes om att kunna bygga lägenheter i mindre ”stadsvillor”. Under 

planarbetet har exploatören fört fram önskemål om en flexibel plan som inte binder 

upplåtelseform eller ägandeform. Kontoret bedömer att planförslaget är flexibelt och kan 

möjliggöra antingen lägenheter eller bostäder med eget ägande i form av kedjehus/parhus 

och att inga bestämmelser behövs för att begränsa denna flexibilitet.  

Kontoret bedömer att planarbetet inte har stor påverkan på andra än de närmaste 

sakägarna och att byggnadsnämnden samtidigt som man beslutar om samråd därför ska 

kunna ta beslut om att låta granska planen sedan samrådet är egenomfört. 

I området finns några rödlistade arter som alm, almblombock och ask samt idegran som 

är fridlyst. Några träd växer på mark som ej får bebyggas och kan eventuellt bevaras. 

Eftersom almarna drabbats av almsjuka finns dock risk att de dör vilket även medför att 

almblombocken intet kan leva kvar. Vid avverkning eller om almarna dör kan man 

tillsammans med expertis tillvarata delar av träden där det kan finnas larver och 

omplacera dessa bitar till områden med levande almar (en diskussion bör dock föras om 

risk för att även dessa skalbaggar kan sprida almsjuka). Området bedöms generellt ha 
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låga naturvärden. I samband med utbyggnaden kommer växtligheten till största delen att 

tas bort. 

Detaljplanens genomförande kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan  

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

detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 

redogörelse för vad som talar för och emot betydande miljöpåverkan finns i 

planbeskrivningen sid 23 under rubriken Beslut i frågan om betydande miljöpåverkan. 

En undersökning av betydande miljöpåverkan har genomförts. Undersökningssamråd 

med Länsstyrelsen genomfördes 2020-06-12. Länsstyrelsen delade kontorets bedömning. 

 

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


