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Samrådsredogörelse  

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 26 september 2017 att genomföra samråd för detaljplane-
förslaget. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 
1, under tiden 11 oktober 2017 – 21 november 2017. 
Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och på stadsdelsbiblioteket i 
Askim under tiden 11 oktober 2017 – 21 november 2017. Förslaget finns även tillgäng-
ligt på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt/.  
Under samrådstiden hölls ett samråds- och informationsmöte i informationssalen på 
stadsbyggnadskontoret onsdagen den 25 oktober kl. 17-18.30.  
Hyresgäster i ett av husen på Bockhamnsvägen fick tillfälle att yttra sig i ett extra sam-
råd 21 december 2017 – 12 januari 2018. 
Under samrådet har drygt 50 yttranden skickats in varav ca 40 från sakägare och andra 
som bor i närheten av planområdet. 

Sammanfattning 
De allvarligaste invändningarna mot planförslaget gäller att: 

• det går emot flera tidigare fattade beslut om att platsen inte får bebyggas  

• översiktsplanen och andra strategiska dokument inte följs 

• den befintliga trafiksituationen har stora brister och inte tål tillkommande trafik. 

• ett obebyggt område, som många anser är av stort allmänt intresse, går förlorat 
utan att nyttan av planen blir särskilt stor.  

• miljön inte lämpar sig för bostäder och hospice eftersom det periodvis före-
kommer många livliga aktiviteter i närheten. 

• de geotekniska förutsättningarna behöver klarläggas i en geoteknisk utredning. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt/
http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt/
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• området riskerar att bli bilberoende. 

• angränsande föreningsverksamhet behöver beaktas. 
Många anser att utbyggnadsförslaget inte visar tillräcklig hänsyn till omgivningen. Det 
framförs oro för hur de som bor i närheten, eller utmed Hovåsvägen, kommer att påver-
kas. 
Det framförs synpunkter på att det borde utredas om ett Hospice verkligen behövs och 
om det finns lämpligare lokaliseringar för ett Hospice. Man anser inte heller att det finns 
behov av bostäder. 
Tveksamheter till hur ärendet hanteras framförs också. Många uppfattar att politikernas 
ändrade ställningstagande till att bebygga platsen kan bero på oegentligheter som tex jäv 
eller muta. Man nämner t ex att politiker suttit i styrelsen för Stiftelsen Änggårdens 
Hospice. Man ifrågasätter om det kan innebära olagligt statsstöd att planlägga när det 
verkar som om Hospicet kommer att få väldigt låg hyra (ej marknadsmässig) samtidigt 
som markägaren kommer att tjäna pengar på att bygga bostäder. 
Kontoret har bedömt att bestämmelserna för bostadskvarteret ska ändras för att tillmö-
tesgå några av de synpunkter som lämnats angående påverkan på omgivningen. 
En ny geoteknisk utredning har tagits fram och dagvattenutredningen har reviderats. 
Dessutom kompletteras och förtydligas planbeskrivningen på ett antal ställen. Bland 
annat beskrivs det tydligare att planen kan försvåra en framtida utveckling av de be-
söksmål i kustnära läge som fotbollsplan, badplats och småbåtshamn utgör. Bedöm-
ningen av tillkommande trafik har ändrats från 50–60 tillkommande resor till 80-100 
tillkommande resor. Trafikökningen bedöms fortfarande inte leda till att några föränd-
ringar av de nuvarande vägarna behövs.   
Att planförslaget stämmer dåligt med strategiska överväganden i staden kan konstateras. 
Invändningar mot detta kvarstår precis som invändningarna mot att omvandla marken 
från allmän plats till kvartersmark.  
Ingen analys av alternativa lokaliseringar för hospice eller om behovet av verksamheten 
har utretts i samband med planarbetet.  
Planärendet handläggs i enlighet med PBL, kontorets rutiner och de beslut som bygg-
nadsnämnden fattar.  
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 
berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande. De ytt-
randen som handlar om den befintliga trafiksituationen har dessutom sänts till trafikkon-
toret för kännedom. 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  3(69) 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 
finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. Synpunkterna har samlats under följande 
rubriker: 

• Kommunala nämnder och bolag m fl 
• Statliga och regionala myndigheter 
• Sakägare 
• Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 
• Övriga 

Eftersom många framfört likande synpunkter lämnas först några generella kommentarer 
kring följande ämnen: 

• Hantering av ärendet – planbesked, inflytande i planeringen, planprocessen mm 
• Trafik och buller 
• Parkering 
• Olämplig placering av bostäder och vård 
• Behov av fler bostäder 
• Hospice 
• Utformning och hänsyn till omgivningen 
• Strategiska ställningstaganden 
• Avvägningar mellan olika intressen 

Generella kommentarer 

Hantering av ärendet – planbesked, inflytande i planeringen, planprocessen mm 
I flera yttranden framförs synpunkter på hur ärendet hanterats, att planarbetet startats på 
felaktiga grunder och beslut inte fattats i enlighet med gällande lagar. Kritik framförs 
mot att det inte varit tillräcklig dialog med boende i området och att synpunkter som 
framförts tidigare under arbetet inte syns i samrådshandlingen. Många har framfört syn-
punkter på att byggnadsnämnden fattade beslut om positivt planbesked trots att det går 
emot tjänstemännens förslag, gällande detaljplan och översiktsplanen och trots att poli-
tikerna vid tidigare tillfällen sagt nej till att utreda byggnation på platsen. Man ifrågasät-
ter att samrådsförslaget ser annorlunda ut än i ansökan om planbesked. 
I flera yttranden framförs synpunkter om att det kan förekomma någon typ oegentlig-
heter i form av muta eller jäv när man gav positivt planbesked. Man undrar om politi-
kerna blivit utsatta för påtryckningar. Man anser att markägaren genom "kohandel" 
lyckats förhandla sig till byggrätter för bostäder mot att han erbjuder mark för hospicet. 
Kommunen slipper därmed problemet med att hitta en ny lokal för Hospice - men ger 
markägaren möjlighet att tjäna pengar på att bygga bostäder. Man anser inte att besluten 
fattats på demokratiskt sätt. 

Kommentar: 
Bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande finns i Plan- och 
bygglagen, PBL. Bestämmelserna i lagen syftar till att, ”med hänsyn till den enskilda 
människans frihet, främja en samhällsutveckling med goda och sociala levnadsförhål-
landen och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle 
och i kommande generationer”. Det är kommunen som bestämmer hur mark- och vatten 
ska användas och bebyggas inom kommunen (s.k. planmonopol). Markägare har inte 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  4(69) 

rätt att bestämma över byggnadsprojekt på egen mark. Staten kan inte tvinga kommunen 
att anta en viss plan. Staten, genom länsstyrelsen, bevakar dock vissa frågor som t ex 
hälsa och säkerhet. Det är kommunen som gör bedömningar i fråga om t ex exploate-
ringsgrad, trafiksystemets standard, tillgång till service och andra liknande kvalitetsfrå-
gor. Det är politikerna i byggnadsnämnden som fattar besluten med stöd av underlag 
som tas fram av tjänstemän med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden 
ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Politikerna i nämnden har 
tillsatts efter demokratiska val och representerar kommunens invånare.  
Det förekommer att politikerna i nämnden ändrar ståndpunkt jämfört med tidigare fat-
tade beslut. Prioriteringar, mål, inriktningar och andra ställningstaganden kan ändras t 
ex om ledamöterna byts ut i samband med val.  
Utvecklingen av staden sker både genom initiativ från kommunen och genom enskilda 
drivkrafter i samhället. Politikerna får ofta inspel från olika aktörer. Tex kan priorite-
ringen av olika projekt påverkas för att politikerna anser att projektet är angeläget. Av 
byggnadsnämndens beslut om positivt planbesked framgår att man anser det vara myck-
et angeläget med ett hospice och att det är därför man tar beslutet att säga ja till ansökan 
som gäller både bostäder och Hospice.  
I Hovås saknas detaljplan för stora delar. Saknas detaljplan måste en del av de utred-
ningar som görs under planläggning i stället göras vid bygglovsansökningar. Underlag 
och ritningar är inte lika detaljerade i planen som vid bygglov. Eftersom planen endast 
ger ramar för det som sedan ska byggas. Processen för ansökan om bygglov i enlighet 
med en lagakraftvunnen detaljplan är enklare än när det saknas detaljplan.  
Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark, vattenområden och gränserna 
för dessa. Detaljplanen får innehålla bestämmelser om bland annat hur mycket som får 
byggas. Alla planbestämmelser måste ha stöd i Plan- och bygglagen (PBL). Planen får 
inte innehålla fler bestämmelser än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med pla-
nen. Det finns många saker som inte regleras i planen och inte är planfrågor.  
Förfarande vid upprättandet av en detaljplan regleras detaljerat i plan- och bygglagen 
för att berörda fastighetsägare och boende ska garanteras medborgarinflytande och rätts-
säkerhet, samt för att säkra ett bra beslutsunderlag. Samrådet kring detaljplanen är ett 
tillfälle då man kan komma med synpunkter på förslaget till ny detaljplan t ex genom att 
belysa konsekvenser som man inte anser vara tillräckligt beskrivna i samrådshandling-
en. Man kan även komma med förslag på ändringar för att förbättra förslaget. 
Att någon som vill ändra en detaljplan kan ansöka om planbesked var en helt ny be-
stämmelse som infördes i PBL 2010:900. Kommunen måste då ge besked om man avser 
att inleda en sådan planläggning eller ej. I samband med detta ställs inga krav på att man 
ska samråda med t ex enskilda. Det finns inte heller någon möjlighet att överklaga be-
slutet. Att säga ja till ansökan om planbesked innebär endast att man säger ja till att 
starta ett planarbete för att utreda om den önskade förändringen är lämplig. Det innebär 
inte att man garanterar att utbyggnad kan ske enligt önskemålen. Prövningen av lämp-
ligheten görs inom ramen för planarbetet och då sker också kommunikationen med 
sakägare m fl. 
Översiktsplanen är inte bindande på samma sätt som en detaljplan. Det är därför möjligt 
att planlägga för något som inte har stöd i översiktsplanen. Att så är fallet ska dock 
framgå av planhandlingarna och beslutsunderlag. Beslut om antagande av detaljplanen 
kommer, med anledning av avvikelsen mot ÖP, tas i Kommunfullmäktige istället för i 
Byggnadsnämnden. 
Planarbetet innebär en prövning av markens lämplighet enligt plan- och bygglagen. Av-
stämning med andra lagar görs också. I samband med planarbetet utreds möjligheterna 
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att bebygga marken bland annat genom utredning av geoteknik och dagvatten, genom 
kontroll av underlag, bearbetningar av förslaget osv. Under planarbetet görs också av-
vägningar mellan allmänna och enskilda intressen samt mellan olika enskilda intressen. 
Planen får inte innebära betydande olägenheter för omgivningen och inte fara för hälsa 
och säkerhet. Det senare har staten, genom Länsstyrelsen, särskilt ansvar att kontrollera.  
Vad som ligger till grund för politikernas beslut prövas inte i planarbetet. Men lämplig-
heten i att bygga enligt förslaget prövas i planarbetet.  
Planarbetet innebär en prövning om marken inom just detta område är lämplig att an-
vända på det sätt som anges i detaljplanen. Ingen utredning av andra lokaliseringar görs 
inom ramen för planarbetet. Det finns inga krav att bebyggelse på kvartersmark måste 
byggas ut. Detaljplanen ger endast möjlighet för detta. Planen styr varken vem som ska 
äga eller hyra lokaler. Den ska fungera även om marken säljs och någon annan vill 
bygga eller t ex om någon annan typ av vård kan komma att bli aktuell. Detaljplaner kan 
gälla i många år oavsett hur fastighetsvärdet och hyresnivåer ändras och oavsett om den 
som äger byggnaderna vill ha lönsamhet eller ej. 
Innan man kan ha samrådet måste ett samrådsförslag tas fram. Då stäms önskemålen av 
mot många olika planeringsförutsättningar och bearbetas. Ibland genomförs olika typer 
av dialogarbeten för att hämta in synpunkter på hur samrådsförslaget kan utformas. 
Detta är vanligast i större arbeten som innehåller flera olika funktioner som kan dispo-
neras på olika sätt (tex för att ta reda på behov av, och lämplig placering av, allmänna 
funktioner som skolor, gång- och cykelbanor mm). Uppdraget för detta planarbete har 
inneburit att både bostäder och vård ska prövas på en relativt liten, tydligt avgränsad, 
yta. Möjligheterna att få plats med ytterligare funktioner har bedömts vara mycket be-
gränsade. Redan i starten av ärendet har många synpunkter från boende skickats in till 
kommunen. Under våren 2017 hölls ett informationsmöte dit de som skickat synpunkter 
bjöds in. Många synpunkter har i viss mån påverkat vad som lyfts fram i planbeskriv-
ningen och hur planen utformats. De redovisas ej på något annat sätt.  
Om detaljplanen vinner laga kraft och Stiftelsen Änggårdens Hospice flyttar dit behöver 
kommunen som idag är deras hyresvärd i Lillhagsparken inte arbeta vidare med att hitta 
en alternativ lokal. 
Byggrätter i en detaljplan, eller möjlighet att stycka en fastighet och bygga ytterligare 
ett hus, kan ofta innebära att markens värde ökar och att markägaren tjänar pengar på att 
bygga.  
Stadsbyggnadskontoret menar att arbetet med detaljplanen och byggnadsnämndens be-
slut följer PBL.  

Trafik och buller  
Många, sakägare och övriga, har framfört synpunkter som rör trafik och vägar på olika 
sätt. Flera upplever att trafiksituationen är besvärlig. De upplever störningar i form av 
buller och vibrationer samt dålig framkomlighet och köbildning särskilt under vår och 
sommar då många vill besöka badet, båthamnen osv. Man beskriver också problem med 
byggtrafik då det byggs nytt på avstyckade tomter mm. Uppgifterna i planbeskrivningen 
att det går 2500 bilar på Hovåsvägen ifrågasätts. Flera beskriver att trafiken har ökat 
under senare år främst på grund av nybyggnation i närområdet, på grund av att verk-
samheter som lockar besökare har startat/utökats (tex ”Strandbaren”) samt på grund av 
att nya bostäder byggts i stadsdelen vilket gett fler invånare med önskan om att besöka 
bad mm. Vissa menar att detta även medför problem med att hitta parkering. Någon 
framför också synpunkter på vilka hastigheter som är tillåtna och att detta påverkar situ-
ationen. Vägbulor som byggts för att hålla ner hastigheten upplevs skapa problem med 
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vibrationer. Man upplever att bullernivåerna redan är höga och vill därför inte att trafi-
ken ökar ytterligare.  
Vägarna bedöms inte ha en standard som klarar av trafiken. Vägarna är smala, bilar kan 
vara parkerade utmed vägarna. Trottoar finns endast utmed Hovåsvägen och dela av 
Fjordvägen. Trottoaren är smal. Korsningen mellan Skepparevägen och gång- och cy-
kelvägen på gamla Säröbanan lyfts som en särskilt problematisk plats. Man är orolig för 
trafiksäkerheten framförallt för oskyddade trafikanter som tex skolbarn. Man befarar att 
fler väljer att åka bil på grund av detta.  
Många anser att ytterligare byggnation inte bör tillåtas med tanke på att den befintliga 
trafiksituationen är bristfällig. Det framförs synpunkter på att det behövs en alternativ 
infartsväg till området, så att inte alla måste använda Hovåsvägen. Boende längs med 
Hovåsvägen anser att eftersom de drabbas av den ökande trafikmängden är de berörda 
av planförslaget. 
Flera ifrågasätter även bedömningarna av vilka förändringar planförslaget innebär för 
trafiksituationen. Man menar att eftersom det är långt till kollektivtrafik och service, och 
många boende i området har två bilar i hushållet, är det troligt att trafikökningen blir 
betydligt större än de ca 50–60 bilar som anges i planförslaget.  
Många är också oroliga för hur trafiksituationen på väg 158 kommer att påverkas vid 
utbyggnad enligt planförslaget. 

Kommentar: 

Trafik  
Bedömningen av hur mycket tillkommande trafik planförslaget kan medföra bygger på 
var i staden byggnationen planeras och vilken typ av bebyggelse som planeras. Bedöm-
ningarna kan inte vara exakta eftersom utfallet t ex påverkas av hur de som flyttar in i 
bostäderna beter sig, om man har bil eller ej, om man har flera bilar osv. Det påverkas 
av hur många som bor i hushållet, hur man planerar sitt resande t ex genom att handla 
mat när man ändå är på väg någon stans eller om man storhandlar någon gång per vecka 
eller handlar ofta osv. Att trafiken bedöms minska till år 2035 beror på att det är ett utta-
lat mål som staden har att försöka minska bilåkandet. Staden gör många olika satsningar 
på att till exempel förbättra framkomligheten med cykel och tillgängligheten med kol-
lektivtrafik och genom att inspirera invånarna till en mer hållbar livsstil. En del av detta 
arbete består i att utforma gaturum som överensstämmer med den färdmedelsfördelning 
som staden önskar, så kallad viljestyrd planering. 
För bostäderna bedöms fortfarande 2,7 resor per lägenhet vara korrekt. För vårdverk-
samheten finns olika sätt att bedöma trafikalstringen t ex beroende på hur många de 
anställda är eller hur många brukare där finns. Kommunen har sett över bedömningen 
av trafikökningen genom att jämföra alternativa sätt och välja den metod som ger flest 
antal trafikrörelser. Detta innebär att antalet trafikrörelser för vårdverksamheten ändras 
till 59 resor per dygn (istället för 15 resor som det stod i samrådshandlingen). Uppgif-
terna om den totala trafikökningen ändras till 80–100 resor (från 50-60 resor i samråds-
handlingen). 80 är den trafikökning som gäller för dimensioneringsåret 2035. Ökningen 
under maxtimmen bedöms bli ca 8 resor per timme (dvs ungefär en tillkommande resa 
var sjunde minut). Ökningen av trafiken bedöms, trots att siffrorna ändras, inte leda till 
att några förändringar av de nuvarande vägarna behövs. 
De uppgifter om trafik på Hovåsvägen som finns på stadens hemsida gäller på del-
sträckan Hovåsmotet till Hovås Ekorrstig. Det finns uppgifter från 11 olika år från 1979 
fram till 2013. Antalet fordon som mätts har varierat mellan som lägst 1700 fordon 
(1979) och 3700 fordon (2001). Vid de senaste mätningarna har det varit 2500 eller 
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2600 fordon. Under maxtimmen på eftermiddagen var maxtimmestrafiken på eftermid-
dagen 260 bilar.  
Av de beskrivningar som lämnats framgår att de största problemen avseende köbildning, 
parkering mm är kopplade till att många vill nå rekreations- och fritidsaktiviteter under 
våren och sommaren då det är fint väder och många vill ta sig till Hovåsbadet, småbåts-
hamnen osv. Vissa dagar kan trafiken vara större än normalläget. Infrastrukturen di-
mensioneras dock inte för dagar med onormalt hög belastning.   
Den skyltade hastigheten på Hovåsvägen är 50 km/h. Det finns rekommendationer om 
att hålla max 30 km/h. Det finns också ett antal gupp som bidrar till att hålla ner hastig-
heten. Att vägens standard och omgivande vegetation, murar mm kan också bidra till att 
farterna hålls. Det pågår en hastighetsöversyn för hela staden. På sikt kan tillåten has-
tighet komma att ändras.  
Många av synpunkterna grundar sig på den befintliga trafiksituationen och kan inte lö-
sas inom ramen för planarbetet utan bör skötas i trafikkontorets ordinarie arbete och av 
Askims Vägförening. En del av problemen kan bero på något oklara förhållanden när 
det gäller ansvaret för vägarna som delas mellan trafikkontoret och Askims Vägföre-
ning. Alla fastigheter i området som bildats före 1998 verkar vara automatiskt anslutna 
till vägföreningen. Bilvägarna bedöms ha vanlig standard för lokalgator. Förbättrade 
förhållanden för oskyddade trafikanter skulle vara positivt. Vid korsningen mellan 
Gamla Säröbanan och Skepparevägen Fjordvägen har man bland annat försökt förtyd-
liga var gång – och cykelvägen går. Det finns bra cykelbanor dels på gamla Säröbanan 
dels i närheten av väg 158 mot Hovåsskolan. Båda går i princip i nord-sydlig riktning. 
Längs övriga vägar i närområdet cyklar man på vägen. Trottoar finns längs med Hovås-
vägen och delar av Fjordvägen men saknas på övriga vägar. En separat gångbana utmed 
Skepparevägen är exempel på vad som kan förbättra situationen. Visst arbete pågår re-
dan. Trafikkontoret har t ex fått i uppgift att se över trafiksituationen på Fjordvägen. De 
yttranden som rör trafiksituationen i stort har vidarebefordrats till Trafikkontoret.  
Planbeskrivningen ändras gällande beräknad trafikökning och kompletteras med utförli-
gare beskrivningar av gång- och cykeltrafik. 

Buller 
Sedan 2015 finns en förordning (2015:216) som anger riktvärden för trafikbuller utom-
hus vid bostadsbyggnader. Den gäller för planer som är påbörjade från och med 2 janu-
ari 2015 samt för förhandsbesked och bygglov utanför detaljplan. (Enligt förordningen 
bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. För en bostad om 
högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.) Förordningen anger också vilka åtgärder som 
bör vidtas vid förhöjda bullervärden, samt vad som gäller vid ombyggnad.  
När det gäller bullerstörning från vägar i äldre befintlig miljö anses åtgärder normalt 
övervägas först då bullret vid fasad är eller överskrider den ekvivalenta nivån 65 dBA. 
Inga av de befintliga byggnaderna har idag så höga bullernivåer. En dubblering av tra-
fikmängden på en gata brukar ge en ökning av bullernivåerna med 3 dBA. Planförslaget 
bedöms inte medföra ökningar av bullernivån som leder till att åtgärder för de befintliga 
byggnaderna behövs.  
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Utsnitt ur stadens bullerkartläggning. Gönt - under 55 dB, gult - 55- 60 dB, orange 60-
65 dB och rött över 65 dB.  Intill Hovåsvägen är bullernivåerna över 55 dBA.  
Beträffande ljud från fotbollsplanen se kommentar till yttrande 3. 

Parkering  
I några yttranden framförs synpunkter på hur antalet parkeringsplatser beräknats. Flera 
tror att de boende kommer att behöva fler parkeringsplatser. 

Kommentar: 
Sedan samrådet hölls har byggnadsnämnden beslutat att parkeringsbehovet för alla de-
taljplaner ska utredas i en mobilitets- och parkeringsutredning. Tanken är att man un-
dersöker om det finns möjligheter att genom att tillämpa mobilitetslösningar kan bidra 
till att biltrafiken minskar och behovet av parkeringsplatser inom planområdet därmed 
kan minskas. För denna detaljplan konstateras sammanfattningsvis att området ligger i 
en del av staden där det inte finns service och kollektivtrafik inom nära avstånd. Det 
finns plats att lösa parkeringsbehovet på kvartersmark. Inga mobilitetsåtgärder planeras 
genomföras. Preliminär bedömning av antalet parkeringsplatser är att det behövs totalt 
29 bilplatser varav 16 för boende, 7 platser för anställda och 6 platser för besökare. Det 
bedöms behövas 53 cykelplatser varav 40 för boende och resten för anställda och besö-
kare till Hospice. Parkeringstalen bestäms slutligen vid beslut om bygglov. 

Olämplig placering av bostäder och vård  
Störningarna från fotbollsplan, småbåtshamn mm anses av många innebära störningar 
som gör att man kan ifrågasätta om platsen verkligen lämpar sig för boende och för 
vård. Att det är långa avstånd till kollektivtrafik och service av olika slag innebär också 
att lokaliseringen kan ifrågasättas. 

Kommentar: 
Under planarbetet har vi inte kunnat hitta belägg för att störningar från omgivningen 
skulle innebära att det är olämpligt att bygga bostäder och vård så som föreslås i plan-
förslaget. Det finns t ex inga riktvärden för när ljud från en fotbollsplan kan bli oaccep-
tabelt. Inte heller långa avstånd till kollektivtrafik och service innebär att det är olämp-
ligt att bygga på platsen. Det innebär dock avvikelser från de inriktningar som finns i 
t ex översiktsplan och utbyggnadsstrategier. Närheten till havet är ett exempel på förde-
lar som många värderar så att läget trots allt kan vara attraktivt. Det finns alltså både 
för- och nackdelar med placeringen. 

Behov av fler bostäder  
Behovet av att kunna bygga ett mindre antal nya bostäder ifrågasätts. Det framförs syn-
punkter på att det byggs mycket i närheten och att det därför redan finns ett varierat ut-
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bud av bostadstyper i stadsdelen. Antalet bostäder i planområdet är nästan försumbart 
jämförelsevis. Man tror inte att de nya bostäderna kommer innebära någon större social 
blandning. Lägenheterna bedöms bli dyra och ha dålig tillgång till service mm.  

 
Karta med de olika primärområdena i Askim-Frölunda-Högsbo. Planområdet är mar-
kerat med en röd prick. 

Kommentar: 
I Göteborg precis som i stora delar av landet är det stor brist på bostäder sedan flera år 
tillbaka. Det har varit stort fokus på att öka bostadsbyggandet för att komma tillrätta 
med dessa brister. Bostadsproduktionen har ökat under senare år men behovet av bostä-
der bedöms vara fortsatt stort även framöver.  
Upplåtelseform, hyresnivåer mm regleras inte genom detaljplanen. Staden bedömer att 
förutsättningarna för en mer blandad befolkning ökar när det blir en större variation på 
bostadstyper. Att möjliggöra flerbostadshus istället för villor bedöms därför vara posi-
tivt även om det endast blir ett mindre antal nya bostäder. 
Den text i planbeskrivningen som beskriver att det finns övervägande villabebyggelse 
och få lägenheter i Hovås bygger på statistik som tagits fram av staden. Statistiken tas 
fram för olika primärområden (som i sin tur består av basområden). Den nya bebyggel-
sen i ”Nya Hovås” räknas inte till primärområde Hovås utan till Billdal. Det finns en 
viss eftersläpning gällande statistiken. Statistiken för 2016 visar att småhus är den allra 
vanligaste bostadsformen både i Hovås och Billdal. De pågående bostadsprojekten in-
nebär att andelen lägenheter upplåtna med hyres- eller bostadsrätt kommer att öka. Men 
det innebär ändå inte att villadominansen kommer att försvinna. Planbeskrivningen 
kompletteras angående att kompletteringar med annan bebyggelse pågår på fler håll. 
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Redovisning av hur olika upplåtelseformer för bostäderna fördelas inom primärområ-
dena i Askim Frölunda Högsbo. 

Hospice  
Många har ifrågasatt om det verkligen finns behov av vårdplatser på hospice i Göteborg. 
Man anser att vård i livets slutskede kan bedrivas på annat sätt eller att platser på annat 
håll kan utnyttjas bättre. Flera anser inte att det är respektfullt mot hospicegäster och 
anhöriga med placeringen i anslutning till bostäder och allmänna funktioner som båt-
hamn, fotbollsplan och bad med mycket liv, aktiviteter och ljud. De anser att placering-
en är olämplig och hänvisar till egna erfarenheter och studier kring vård i livets slut-
skede. Man undrar om andra lokaliseringar har utretts och föreslår andra platser som 
skulle kunna vara lämpliga. 
Flera tror att Hospicet används som motiv för att få bebygga ängen. Man menar att Stif-
telsen Änggårdens Hospice inte kommer att ha råd att betala marknadsmässiga hyror. 
Man misstänker att det finns risk att hospicet inte kommer att byggas utan att det på sikt 
blir bostäder även på den delen av tomten.  

Kommentar: 
De lokaler Stiftelsen Änggårdens Hospice hyr av kommunen i Lillhagsparken avses 
rivas för att ge möjlighet att bygga bostäder i större hus. Som hyresvärd har man ansvar 
för att leta efter alternativa lokaler eller ge ekonomisk ersättning så att Stiftelsen själva 
kan hitta annan lokal. Stiftelsen har själva tillsammans med markägaren föreslagit pla-
ceringen i Hovås. Om detaljplanen vinner laga kraft och hospice flyttar dit behöver 
kommunen inte hitta alternativ lokal. Så länge planen inte vunnit laga kraft måste kom-
munen antingen skjuta upp genomförande att planen i Lillhagsparken eller hitta en an-
nan lösning för Stiftelsen.  
Hur, var och av vem vård i livets slutskede bedrivs är ingen planfråga. Behovet av vår-
den utreds inte heller i planarbetet. 
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Planarbetet innebär en prövning om marken inom just detta område är lämplig att an-
vända på det sätt som anges i detaljplanen. Ingen utredning av andra lokaliseringar görs 
inom ramen för planarbetet. För ungefär halva planområdet anges användningen som 
vård. Omfattningen är begränsad och då finns inga restriktioner eller rekommendationer 
kring skyddsavstånd och liknande.  
En detaljplan är inte tvingande utan ger en möjlighet att bygga det som medges. Detalj-
planen i sig garanterar inte att Hospice flyttar dit. Planen styr inte att det endast kan bli 
ett hospice. Även någon annan typ av vård kan tillåtas. Om man däremot skulle vilja 
bygga bostäder på den del som är avsedd för vård måste planen först ändras ännu en 
gång.  
Det är Stiftelsen Änggårdens Hospice som har bedömt att det är en bra plats för Hospice 
och varit med och ansökt om planläggning. De anser att läget är bra och att många gäs-
ter och anhöriga vill känna delaktighet i livet som pågår runt omkring ända in i det sista. 
Ur markanvändningssynpunkt finns inget att invända mot detta. Meningen är att stiftel-
sen ska kunna driva sin verksamhet på platsen. Eftersom användningen anges som vård 
kan byggnaden användas för någon annan liknande verksamhet om behovet av Hospice 
förändras. 
Detaljplanen möjliggör användningen. Den styr varken vem som ska äga eller hyra lo-
kaler. Detaljplanen ska fungera även om marken säljs och någon annan vill bygga eller 
om någon annan typ av vård kan komma att bli aktuell. Detaljplaner kan gälla i många 
år oavsett hur fastighetsvärdet och hyresnivåer ändras och oavsett om den som äger 
byggnaderna vill ha lönsamhet eller ej. 

Utformning och hänsyn till omgivningen 
Flera synpunkter har lämnats angående byggnadernas storlek, placering mm. Man anser 
inte att planförslaget tagit tillräcklig hänsyn till omgivningen. Några anser att bostäder-
na bör tas bort och att vårdbyggnaden då kan flyttas västerut på tomten. Flera anser att 
endast en våning bör tillåtas. Ägarna till bostäderna direkt söder om planområdet tycker 
att de nya byggnaderna ligger för nära deras tomter och att det finns risk för insyn.  

Kommentar: 
För att bevara öppenhet och siktlinjer längs gång- och cykelvägen är byggrätten intill 
vårdbyggnaden begränsad så att avståndet till gång- och cykelbanan är minst 12 meter. 
Stadsbyggnadskontoret anser att detta visar god hänsyn. Planbeskrivningen förtydligas 
med uppgifter om bredd på mark som ej får bebyggas.   
Planbestämmelserna för bostadskvarteret har omarbetats. Den tillåtna höjden i den södra 
delen närmast villorna sänks från +12 meter till +9,5 meter höjd. Eftersom Gamla Särö-
banan ligger ungefär på nivån +10 kommer man kunna se ovanför hustaken på bostä-
derna i söder. Det innebär att mellan de befintliga villornas gränser och den nya vård-
byggnaden ges möjlighet till utblickar västerut mot fotbollsplanen och badet i ett om-
råde som är ca 25 meter brett. Detta kommer även vara positivt för villorna vid Bock-
hamnsvägen som har en nockhöjd på som lägst ca +12. Avståndet mellan nya byggrätter 
och fastighetsgränsen i söder är ca 15 meter. Detta avstånd i kombination med att bygg-
rätten sänkts närmast villorna göra att de nya byggnaderna inte bedöms orsaka problem 
med insyn eller skuggning för de fyra villorna.  
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Illustrerad utformning vid samrådet. Bostäderna föreslogs ha två våningar mot söder 
och en mot norr. 

 
Ändrad illustration inför granskning. Här föreslås två våningar i två stråk väster om 
vårdbyggnaden. I norr och i söder samt i mitten, framför vårdbyggnaden, tillåts endast 
en våning. 
Även närmast Skepparevägen sänks den tillåtna nockhöjden något (från + 10 till +9,5). I 
mitten av bostadskvarteret, väster om vårdbyggnaden, höjs däremot den tillåtna höjden 
till +12. Genom att tillåta delar av bebyggelsen att ha två våningar bedöms utformning-
en bostadsbyggnaderna kunna få ett mer varierat uttryck än om enbart en våning hade 
tillåtits. Detta bedöms kunna möjliggöra olika storlek och typer av bostäder. En be-
stämmelse om minst tre huskroppar har införts för att inte volymerna ska bli allt för 
stora. Den tidigare bestämmelsen om största tillåtna bruttoarea (som reglerar hur mycket 
som får bebyggas totalt) kompletteras med bestämmelser om största byggnadsarea (som 
reglerar hur stor utbredning bebyggelsen får ha på marken).  
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Slutlig utformning, materialval, fönstersättning, lägenhetsstorlekar mm bestäms inte 
förrän vid bygglov. 

Strategiska ställningstaganden – översiktsplan 
Många synpunkter framförs på att planförslaget på många sätt inte stämmer överens 
med stadens principer, strategier för utbyggnad och översiktsplanen. Som tex att av-
ståndet är långt till kollektivtrafik, service mm vilket troligen innebär många resor med 
bil. 
För det aktuella området (kustnära områden och skärgården), är principerna att skapa 
god tillgänglighet för alla, bevara värdefulla naturområden, utveckla och värna badplat-
ser och småbåtshamnar, blanda bostadsformer och bygga i anslutning till god kollektiv-
trafik.  
Man anser att mer byggnation i området inte skapar god tillgänglighet för alla och inte 
bevarar naturområden. Ett område som idag är öppet för alla att använda som rekreation 
försvinner. Området mellan cykelbanan och vattnet har idag småbåtshamn, badplats, 
fotbollsplan och Hovåsängen. Miljö för rekreation och turism påverkas negativt om 
Hovåsängen bebyggs. 
Tidigare begäran om att exploatera marken har avslagits. Det är därför anmärkningsvärt 
att aktuellt förslag till planändring accepterats. Speciellt eftersom förutsättningarna med 
t ex trafikbelastningen i området (specifikt Hovåsvägen) ökat.  

Kommentar: 
Enligt ”Strategi för utbyggnadsplanering i Göteborg” bör utbyggnad av bostäder främst 
ske inom ”mellanstaden” och kring knutpunkter. Men utveckling kan ibland också ske 
på andra ställen. 
Översiktsplanen inte är bindande på samma sätt som en detaljplan. Att planförslag tas 
fram som inte stämmer med översiktsplanen förekommer. Detta ska dock framgå av 
planhandlingarna och beslutsunderlag. Beslut om antagande av detaljplanen kommer 
därför tas i Kommunfullmäktige istället för i Byggnadsnämnden.  
Det framgår redan av planhandlingarna att förslaget inte stämmer med översiktsplanen. 
Men planbeskrivningens text angående överväganden och avvikelser från översiktspla-
nen ses över och kompletteras så att detta framgår tydligare. 

Avvägningar mellan olika intressen  
De flesta som yttrat sig anser att det är olämpligt att bebygga platsen. De tycker att tidi-
gare ställningstaganden i översiktsplanen och i gällande detaljplan (där platsen anges 
som allmän plats, NATUR) varit korrekta och ifrågasätter varför man vill riva upp tidi-
gare beslut. De anser att inga nya omständigheter som skulle förändra bedömningen av 
platsens värde har uppstått sedan den gällande planen togs fram. Naturskyddsföreningen 
framhåller att ängens värde som grönområde skulle kunna ökas genom vissa åtgärder.  
Flera beskriver hur stor betydelse man anser att den öppna ängen har för området. 
Ängen är en yta i mitten av ett i övrigt livfullt område där mycket folk är i rörelse. Tack 
vare att ängen inte är bebyggd bidrar den till harmoni och jämnar ut störande ljud från 
alla aktiviteter. Värdet skapas av att den inte är bebyggd och inte används till något. Det 
är öppenheten, rymden och ljuset som den obebyggda platsen skänker, i ett i övrigt tätt-
bebyggt område, som är värdet och kvaliteten. 
Många beskriver också att man anser att betydelsen ökar när staden förtätas och fler 
människor söker sig till kusten för rekreation och vila. Blir bygget av så finns inte 
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längre någon återvändo. Bevarande av öppna ytor är viktigt för framtiden och för allmän 
trevnad. Det måste finnas oaser/gröna lungor när staden förtätas. 
Även om vårdplatserna kan vara allmännyttiga och bostäderna kan innebära ett tillskott 
av andra boendeformer (om än i begränsad omfattning) anser man att värdet av att be-
vara ängen obebyggd är betydligt större. Man anser att omfattande kompletteringar av 
bostäder pågår i stadsdelen och att behovet av nya bostäder just på denna plats kan ifrå-
gasättas. Även behovet av Hospice ifrågasätts. 

Kommentar: 
De texter i planhandlingarna som beskriver områdets värden och intresse för allmänhet-
en samt de konsekvenser byggnationen innebär ses över och kompletteras.  

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 
Bedömer att planförslaget som helhet är bra utformat och tillstyrker planarbetet under 
förutsättning att avtal upprättas mellan Hovås Villastad och Änggårdens Hospice före 
det att detaljplanen antas.  

Kommentar: 
Ett avtal mellan Hovås Villastad och Änggårdens Hospice kan inte regleras inom plan-
arbetet. Texten i planbeskrivningen angående avtal mellan exploatör och övriga tas bort. 
Frågan har stämts av med Fastighetskontoret.  

2. Göteborgs Stads Parkerings AB 
Parkeringsbolagets lämnar följande generella ståndpunkter när det gäller parkering:  

• Parkering kan avse två-, tre-eller fyrhjuliga fordon beroende på förutsättningarna.  

• All parkering ska vara öppen för samnyttjande i möjligaste mån.  

• Beakta tillgängligheten såväl till, från som inom ett område/stadsdel vid beräkning 
av behov av parkeringsplatser.  

• Placera parkeringen så att det främjar den blandade hållbara resan med olika färdme-
del.  

• Bygg in system för beläggningsmätningar från början där så är lämpligt, så att parke-
ringen kan kopplas till parkeringsledsystem (hänvisningssystem) för att minimera 
söktrafiken och optimera nyttjandet.  

• Parkeringarna ska utformas så att de både är och upplevs som trygga och säkra och 
en del av stadsmiljön. 

Kommentar: 
Detaljplanen innehåller endast parkering på kvartersmark som är knuten till de egna 
behoven på tomten. Vid beräkning av parkeringstal följs stadens riktlinjer där tillgäng-
ligheten ingår i bedömningen. Se även generell kommentar angående parkering. 

3. Idrotts- och föreningsnämnden 
Meddelar att i området, som gränsar till planområdet, bedrivs det säsongvis intensiv 
föreningsverksamhet som behöver beaktas vid byggnation och etablering på intillig-
gande markområde. Idrotts- och föreningsnämnden har inga andra synpunkter på ären-
det.  
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Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att en potentiell påverkan som kan ske på idrottsverk-
samheten är om tillkommande bostadsbebyggelse föranleder behov av störningsbe-
gränsningar utifrån buller ifrån idrottsverksamheten. 
Det finns idag inga riktvärden för buller till omgivande bebyggelse orsakade av mänsk-
liga aktiviteter så som ljud ifrån lekplatser, idrottsplatser och högtalare. Boverket be-
skriver i samband med att nya riktlinjer för industri- och annat verksamhetsbuller publi-
cerades 2015 att oavsett förhållandet att ljud som frambringas av människor i sådana 
situationer kan vara störande och ofta föranleder tillsynsärenden, är ljudkaraktären van-
ligtvis väsentligt annorlunda än den som härrör ifrån industri- och annat verksamhets-
buller. Bullret är ofta spontant och tillfälligt. Verksamheten är inte heller alla gånger i 
egentlig mening organiserad. Rådigheten över sådant buller blir ofta diffus och praxis är 
inte entydig (Boverket, frågor och svar 2015).  
Enligt Miljöförvaltningen som hanterar inkomna synpunkter om bullerstörningar har det 
inte inkommit några klagomål avseende störningar ifrån fotbollsplanen ifrån den befint-
liga bebyggelsen. Den planerade bebyggelsen kommer närmare fotbollsplanen än den 
befintliga och hamnar på ett avstånd om ca 40 meter. Enligt Idrott och förvaltning hyrs 
planen ut som senast fram till 21.30, det var endast vid tre tillfällen under 2016 som 
planen hyrdes ut längre än till 20.00 för matcher eller träningar. 
I detaljplan för Idrottsplats vid Härlanda Park inom stadsdelen Kålltorp, antagen 2009, 
föranledde inte uppmätta ljudnivåer krav på åtgärder för bebyggelse som låg öster om 
planområdet. Stadsbyggnadskontoret bedömde att bullernivåerna kunde accepteras då 
träning och matchspel pågår under en begränsad tidperiod. Även där hamnade efter re-
videring av planförslaget bebyggelsen i öster på ett avstånd om ca 40 meter ifrån fot-
bollsplanen.  
Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att ljud ifrån idrottsplatsen bör kunna accepte-
ras och att idrottsverksamheten inte påverkas av exploateringen.  

4. Kretslopp och Vatten 
Förvaltningen för kretslopp- och vatten önskar en mindre justering av texten i planbe-
skrivningen under rubriken avfall samt att plankartan kompletteras avseende lägsta 
golvnivå för självfall.  
Förvaltningen har i övrigt inga synpunkter på planhandlingarna gällande avfall. Detalj-
planen möjliggör placering av miljörum för avfallssortering inne i huvudbyggnader och 
vändyta för sopbil kan ordnas på kvartersmark. Information till exploatör att beakta vid 
genomförande bifogas. 
Till exploatör angående avfall: 
Miljörum för avfallssortering ska placeras så att dragvägen för kärl blir så kort som 
möjligt. Avståndet mellan avfallsutrymmets mitt och sopbilens bakre del får inte över-
stiga 25 meter. Lutningen på dragvägen får max vara 1 meter på 12 meter. Vändytan 
ska uppfylla de mått som anges i skriften Gör rum för miljön som hittas på stadens hem-
sida. Kom även ihåg att avsätta tillräckliga ytor för källsortering av avfall inne i lägen-
heter.  
Till bygglovet ska exploatören redovisa en fungerande avfallshantering avseende rest-, 
mat- och grovavfall, farligt avfall samt förpackningar och tidningar för samtliga bostä-
der i detaljplanen. För grovavfall rekommenderar Kretslopp och vatten grovavfallsrum 
då det medför en hög service för de boende samt att det även kan användas för återbruk 
i syfte att förebygga att grovavfall uppstår. Om en lösning med utplacering av container 
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väljs behöver det finnas en tillräckligt stor yta där containern kan stå och som det en-
kelt går att hämta ifrån.  
Det är viktigt att planera in ytor och/eller åtgärder för att förebygga att avfall uppstår. 
Praktiska tips och goda exempel på hur avfall kan förebyggas hittas på stadens hemsida 
i checklistan Förebygg avfall i flerbostadshus. Kretslopp och vatten står gärna till tjänst 
framöver vad gäller planering av avfallshanteringen. Kontakta vid behov ansvarig av-
falls-handläggare. 
Avseende vatten och avlopp samt allmänna ledningar så kan VA-anslutning ske till 
Skepparevägen, Fjordvägen eller till ledningsnätet väster om planområdet, se VA-
ledningskarta nedan.  
Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten mot-
svarande områdestyp A.1 (VAV publikation P 83).  

 
Norra delen av planområdet berör en befintlig dagvattenledning, dimension 300 mm i 
betong som kommer att slopas. Utanför planområdet krävs uppdimensionering av dag-
vattenledningen som mynnar ut i Askims fjord, se bifogad VA-ledningskarta. Om 
markarbeten planeras närmare än 10 m från VA-anläggning ska Kretslopp och vatten få 
möjlighet att granska arbetet enligt rutin ”Kretslopp och vattens anvisningar för markar-
beten” på Göteborg stads hemsida.  
En dagvattenutredning till detaljplanen har utförts av Ramböll Sverige AB, 2017-07-07. 
Utredningen redovisar förslag på lösningar för att ta hand om dagvattnet från planområ-
det. Materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön. Till exempel ska 
oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i 
dagvattnet 
Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på minst 4 m mellan trä-
dets rothals och ytterkant ledning ska hållas. Avsteg från grundregeln kan göras endast i 
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speciella fall och efter godkännande från Kretslopp och vatten. Krav på skyddsåtgärder 
kan komma att ställas. Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsy-
stem med skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. För att 
anslutning med självfall ska tillåtas ska färdigt golv vara minst 0,3 meter över marknivå 
i förbindelsepunkt, med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och spillvatten-
system. Kretslopp och vattens fördröjningskrav och miljöförvaltningens reningskrav för 
dagvatten ska uppfyllas innan anslutning till allmänt ledningsnät.  
De byggnader som inte kan uppfylla Kretslopp och vattens krav på färdigt golv kan inte 
få självfallsanslutning till det allmänna avloppssystemet. Avledningen får då göras ge-
nom tryckavlopp från varje enskild fastighet dvs pumpning av avloppsvattnet får ske 
från utrym-men lägre än kravnivåer med en pumpanordning som fastighetsägaren själv 
bekostar.  
Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån + 65 m (RH2000). I de 
fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren.  
Om ledningsnätets kapacitet medger uttag till sprinklers får studeras närmare vid fortsatt 
planarbete. Om fastighetsägaren inte kan medges någon sprinkleranslutning är han hän-
visad att klara fastighetens interna brandskydd via den vanliga dricksvattenservisen och 
med egen reservoar inom fastigheten. Fastighetsägaren har då själv kontroll över den 
egna anläggningens funktion genom att installera de anordningar som krävs för att få 
det flöde och tryck som behövs. Påfyllning av tanken kan ske från den servis som går 
till det vanliga dricksvattnet. Kretslopp och vatten ger förutsättningarna för flöde och 
tryck i det allmänna ledningsnätet. Tillhandahållandet av vatten till sprinkler utgör ingen 
obligatorisk vattentjänst enligt vattentjänstlagen.  
Vid bebyggelse kommer planområdet att omfattas i kommunens verksamhetsområde för 
dricks-, spill och dagvatten.  
Kostnaden för uppdimensionering av den allmänna dagvattenledningen på en sträcka av 
175 m utanför planområdet har beräknats till 1 7500 tkr. Anläggningsavgifterna för vat-
ten och avlopp har uppskattats till ca 1 300 tkr enligt VA-taxa för år 2017. Mervär-
desskatt tillkommer. Kostnadstäckning för VA-kollektivet vid genomförande av detalj-
planen blir enligt ovan ca 75 %. 

Kommentar: 
Planbeskrivningen har justerats under rubriken avfall och plankartan har kompletterats 
med upplysningar enligt yttrande.  
Information avseende avfall och VA delges exploatör. 

5. Kulturförvaltningen 
Beskriver att det aktuella området gränsar i öster till Hovås Villastad som finns medta-
get i stadens bevarandeprogram som ett intressant exempel på de exklusiva villastäder 
som växte fram i början 1900-talet. Mellan villastaden och kusten gick Säröbanans 
järnväg som hade station i Hovås. Marken väster om järnvägen planerades huvudsaklig-
en för en park, något som däremot aldrig genomfördes i någon mer ordnad form.  
Anser att planens tillkommande byggnader har anpassats på ett bra sätt till den angrän-
sande kulturmiljön, och att planen inte stör de visuella sambanden mellan villabebyg-
gelsen, Säröbanans banvall och den öppna ytan ner mot strandlinjen. I övrigt har Kultur-
förvaltningen ingenting att erinra i ärendet.  
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6. Miljö- och klimatnämnden 
Miljö- och klimatnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att förvalt-
ningens synpunkter beaktas. 
Miljöförvaltningens synpunkter:  

Ljudmiljö 
Delar bedömningen att bullernivåerna i området är låga och att inga särskilda åtgärder 
behövs för att klara godkända bullernivåer när området är utbyggt. Vill uppmärksamma 
Stadsbyggnadskontoret och exploatören om att buller under byggtiden behöver utredas i 
ett tidigt skede i exploateringsprocessen.  

Naturmiljö och rekreation 
Anser att framtida tillgång till friytor och mötesplatser behöver beskrivas bättre i plan-
handlingarna. Det beskrivs i planbeskrivningen att plats för utevistelse och lekplats 
kommer att finnas men det framgår inte var och i vilken utsträckning. Tillgång till lek-
plats är en brist i området.  
Bedömning av konsekvenser för naturmiljö behöver ses över. Planen bedöms av SBK 
innebära mycket liten påverkan på naturmiljön. Miljöförvaltningen önskar en tydligare 
motivering och att områdets värden ur ett rekreativt syfte vägs in. De anser att naturmil-
jön på platsen kommer påverkas negativt av exploateringen, även om de aktuella natur-
värdena inte är utpekade som skyddsvärda, då de värden som finns trots allt försvinner. 

Dagvatten 
Det behövs en tydligare beskrivning kring hur halterna av fosfor ska kunna nå miljöför-
valtningens riktvärden. Beskrivningen av Miljökvalitetsnormen (MKN) för vattenföre-
komsten som är recipient behöver utökas i planbeskrivningen och bedömningen kring 
planens påverkan på MKN behöver motiveras. Bedömningen behöver kopplas samman 
med de behov som finns för att förekomsten Askims fjord ska uppnå god status. För att 
bedöma påverkan är det viktigt att ta hänsyn till den totala mängden av de föroreningar 
som släpps ut satt i relation till förbättringsbehov för den specifika vattenförekomsten. 
Det är bra att en öppen dagvattenlösning med rekreativa värden skapas i detaljplanen 
och att plats för denna lösning avsatts i plankartan. 

Mobilitet och parkering  
Området har relativt dålig tillgång till kollektivtrafik och riskerar därför att bli relativt 
bilberoende för boende och besökare.  
Det behöver redan i detaljplaneskedet undersökas och beskrivas tydligare hur parkering 
kan samutnyttjas inom planen för att frigöra ytor till exempelvis grönytor, lekplatser 
eller mötesplatser. Planens överensstämmelse med klimatprogrammet, trafikstrategin 
och cykelprogrammet behöver beskrivas. Miljöförvaltningen önskar en beskrivning av 
hur busshållplatser kan nås med cykel och möjligheten att parkera cykel på relevant 
busshållplats (i enlighet med cykelprogrammets genomförandeprincip ”planera för god 
koppling till kollektivtrafiken”). 

Miljömål  
Bedömningen av påverkan på miljömålen behöver utvecklas angående miljömålet god 
bebyggd miljö/attraktiv bebyggelsemiljö - eftersom det försvinner grönytor för de som 
bor i närheten av området är det inte självklart att planen har en positiv påverkan på 
miljömålet. Planens överensstämmelse med stadens grönstrategi bör tas upp. Dagvat-
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tenhanteringen, med öppen lösning, kan dock leda till en positiv påverkan på miljömå-
let.  
Även påverkan på miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård bör beskri-
vas. Särskilt delmålet Tillgänglig kust och skärgård. 
Miljöförvaltningen anser i övrigt att överväganden och konsekvenser har beskrivits på 
ett bra sätt i planen. 

Kommentar: 
Information avseende buller under byggtiden vidareförmedlas till exploatör.   
Angående tillgång till friytor och mötesplatser så avses de möjligheter som finns att 
åstadkomma detta inom kvartersmark och planbeskrivningen har förtydligats något un-
der rubriken friytor. För tillgång till friytor och mötesplatser utanför planområdet så 
beskrivs dessa i planbeskrivningen under rubriken sociala förutsättningar.   
Avseende påverkan på naturmiljö så har planbeskrivningen kompletterats under rubri-
kerna avvikelser mot ÖP och överväganden och konsekvenser. SBK delar uppfattningen 
att det finns ett värde ur ett rekreativt syfte med utblickar över omgivningarna.  
Dagvattenutredningen har kompletterats (Ramböll Sverige AB, 2018-03-19) med en 
beskrivning av hur planområdet påverkar miljökvalitetsnormerna för Askims fjord och 
uppgifterna har förts in i planbeskrivningen. Halterna av fosfor kan minskas ytterligare 
genom anläggning av kalktrösklar i de öppna dikena samt regelbunden sopning. Hur 
stor reningseffekten blir har inte kunnat fastställas då det saknas forskning. Dagvattenut-
redningen pekar även på att de höga värdena av fosfor kan bero på osäkerheter i beräk-
ningarna då dessa baseras på schablonvärden. I förhållande till hela avrinningsområdet 
till recipienten Askims fjord så utgör föroreningar av fosfor ifrån planområdet en för-
sumbar andel. Bedömning att en marginell förbättring sker av den ekologiska statusen 
av recipienten baseras på att halterna av föroreningar efter föreslagen rening är lägre än 
beräknade halter innan exploatering, det blir alltså en minskning av utsläppshalter i från 
dagsläget. 
Planbeskrivningen har kompletterats avseende överensstämmelse med stadens miljömål, 
trafikstrategi och cykelprogram. Cykelväg saknas mellan planområdet och närmsta 
busshållplats, Hovås nedre, dock finns det gång och cykelväg utmed Säröbanan till 
busshållplatsen vid Askimsbadet som endast ligger marginell längre bort, cykelparke-
ring finns med ett begränsat antal platser i anslutning till busshållplats vilket har beskri-
vits i planbeskrivningen. Även texterna om miljömål kompletteras. 

7. Park- och naturnämnden/förvaltningen 
Park- och naturförvaltningen beskriver att i det pågående planarbetet har det konstate-
rats att planområdet inte hyser några specifika naturvärden knutna till området och det 
finns inte heller några större värden för friluftslivet. Däremot har området genom sina 
utblickar mot havet betydelse för landskapsbilden och bidrar till områdets identitet. Det 
är även en av få ytor som är planlagda som allmänplats i området. Vid genomförande av 
planen tas möjligheten för utveckling av denna plats som mötesplats för allmänheten 
bort. Vid utformning av planförslaget har bebyggelsens utformning och placering stude-
rats så att utblickar i viss mån kan bibehållas och rekreativa funktionerna som knyts till 
Gamla Säröbanan inte försämras, vilket park- och naturförvaltningen ser som viktigt.  
Park- och naturförvaltningen anser att ett förtydligande av entrén till Hovåsbadet skulle 
kunna genomföras för att utjämna konsekvenserna av förlorad allmänplats, något som 
det råder brist på i Hovås. Det skulle ge bättre tillgänglighet till den allmänna plats som 
finns i närheten och koppling till havet skulle bli tydligare. En vidare diskussion om 
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utvecklingen av Hovåsbadet som en mer attraktiv mötesplats skulle vara intressant i 
fortsatt planprocess. Hovåsbadet kan förslagsvis utvecklas till en plats som kan använ-
das året runt med anpassade aktiviteter och funktioner. Detta skulle kunna gynna både 
de boende i området och de som tillkommer i de nya bostäderna och vårdboendet.  
Planförslaget innebär försumbart minskade driftskostnader för park- och naturförvalt-
ningen då en del av befintligt naturområde övergår till kvartersmark.  
Detaljplanen bedöms ge ett tillskott på boende och verksamheter som inte finns idag 
och kan därmed förbättra förhållandena för att täcka behov utifrån olika livssituationer. 
Flerbostadshusen ska komplettera utbudet av boendeformer i området och med en ny 
verksamhet ges ett bidrag till att öka områdets mångfald.  
Planförslaget innebär att en yta som hittills varit planlagd som allmän plats, natur be-
byggs. Ängen i sig har inte bedömts ha stora ekologiska eller rekreativa värden men 
även om den inte används fysiskt som ett rekreationsmål så har den ett värde som upp-
levd grönska, för landskapsbilden och för utblickar. 

Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret delar förvaltningens syn att området har betydelse för land-
skapsbilden och att planförslaget innebär att möjligheten att utveckla området som en 
mötesplats för allmänheten förvinner. Planbeskrivningen har kompletterats något under 
rubriken överväganden och konsekvenser samt sociala konsekvenser och barnperspek-
tiv.  
För att den visuella kontakten med havet och Hovåsbadet ska finnas kvar även om utsik-
ten begränsas så har siktlinjer försökt att bevaras, både utmed Skepparevägen som entré 
till badet och i den södra delen av planområdet. Avseende Hovåsbadets vidareutveckl-
ing så ryms inte det inom planarbetet.  
De värden som försvinner har vägts emot värdet av att kunna utveckla vård samt en 
komplettering av bostäder inom det aktuella planområdet. Påverkan på ängens värde för 
landskapsbilden och för utblickar bedöms bevaras till viss del genom begränsningar av 
byggnadernas placering och höjdsättning.  

8. Räddningstjänsten Storgöteborg 
Har inget att erinra mot föreslagen detaljplan. 

9. Stadsdelsnämnden i Askim-Frölunda-Högsbo 
Tillstyrker planförslaget. Beskriver även förvaltningens överväganden och sin bedöm-
ning av planens konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv.  

Konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Det är stor brist på bostäder i Göteborg. Det är därför angeläget att finna lämpliga lägen 
för att kunna erbjuda fler människor tillgång till staden. Bostadstyp i primärområde 
Hovås är 91 % småhus och 9 % i flerbostadshus. Större delen av bostäderna är ägande-
rätter 87 %, 8 % hyresrätter och 5 % är bostadsrätter. Generellt präglas ett område i hög 
grad av dess bostäder. Befolkningen ser olika ut i olika typer av bostäder, beroende på 
typ av bostad, bostadens läge och pris. Boendesegregationen ska minska i staden och 
områden kompletteras med bostadstyp och upplåtelseform som saknas. I primärområde 
Hovås är andelen småhus hög i förhållande till hyresrätter och bostadsrätter. Markäga-
ren har meddelat att de vill bygga bostadsrätter för dem som är över 60 år. Primärområ-
det saknar tillgängliga mindre lägenheter.  
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Planområdet utgörs av en äng. Den ger öppenhet, utblickar mot havet för dem som bor i 
området men också för alla som passerar på Gamla Säröbanan. Ängen utgör en del i ett 
större landskapsrum där även Hovåsvallen, badplatsen och småbåtshamnen ingår.  
Syftet med detaljplanen är att uppföra en byggnad för vård. Vårdbyggnaden är tänkt att 
inrymma Stiftelsen Änggårdens Hospice vars nuvarande lokalisering i Lillhagsparken 
behöver ersättas.  

Förvaltningens överväganden  
Förvaltningen anser att planområdet är kontroversiellt att bebygga. Det finns en opinion 
mot att ta ängen i anspråk för vård och bostäder. Den enda mark som är planlagd som 
allmän plats är den äng som nu föreslås bebyggas vilket medför att framtida andra be-
hov för platsen går om intet. Övrig mark i Hovås är privatägd. Utifrån ett barnperspektiv 
saknas en större allmän lekplats i området. Det finns endast några lekredskap vid bad-
platsen. Visserligen erbjuder villaträdgårdarna bra lekmiljöer. Offentliga sociala ne-
utrala mötesplatser är viktiga att skapa ur integrationssynpunkt gärna vid attraktiva stråk 
där mycket människor rör sig. Gamla Säröbanan är populär och används flitigt bland 
annat av många motionerande människor i alla åldrar. Gång och cykelbanan är en del av 
Sverigeleden och ingår i stadens huvudcykelnät.  
Det finns också en önskan att bevara den öppna platsen obebyggd. Området har genom 
sina utblickar mot havet betydelse för landskapsbilden och vid en byggnation kommer 
utblicksmöjligheterna att kraftigt begränsas. Den stora målkonflikten är om området ska 
bebyggas eller ej. I tidigare planering har ett öppet landskapsrum med havskontakt vär-
derats så högt att marken planlades som allmän plats natur/äng.  
Änggårdens Hospice behöver lokaler för sin verksamhet. Staden har ett behov av Hos-
piceplatser. Bostadsbristen är överhängande i Göteborg. Ett småhusområde komplette-
ras med ett litet antal tillgängliga lägenheter. Detaljplanen bidrar till en variation i bo-
stadsutbudet.  
Det finns en rad invändningar men med tanke på nämndens tydliga prioritering av bo-
stadsbyggandet föreslås att planen tillstyrks.  
Detaljplanen innebär inga ekonomiska konsekvenser för stadsdelsnämnden.  

Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret ser den problematik som stadsledningskontoret uttrycker vilket 
beskrivs i planbeskrivningen. Ytterligare kompletteringar har gjorts under rubriken 
överväganden och konsekvenser.  

10. Trafiknämnden/kontoret 
Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och ställer sig positiva till utbyggnad av ru-
bricerat ärende med följande synpunkter.  
Det är viktigt att det planeras en tillgänglig tillfart till planområdet för mjuka trafikanter. 
Detta är speciellt viktigt eftersom fotgängare vistas i blandtrafik längs Skepparevägen.  
Trafikkontoret ställer sig positiva till att området mot Skepparevägen är prickad och att 
utfart är reglerad till en punkt. Detta förenklar en framtida etablering av gångbana längs 
med Skepparevägen.  
Flera närboende har påtalat att trafiksituationen idag är problematisk, främst på som-
mardagar då många människor ska ned till Hovåsbadet. Denna detaljplans exploatering 
alstrar lite trafik och kommer inte att förvärra dagens trafiksituation nämnvärt. För åt-
gärder gällande existerande situation ska trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se kon-
taktas. 
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Planens genomförande finansieras i sin helhet av exploateringen, genom Fastighetskon-
toret. Det innebär därför inga investeringskostnader för Trafikkontoret. Ingen allmän-
platsmark ska byggas ut och därför är kostnaden för utbyggnad av allmänplatsmark 
uppskattad till 0 kr. Den ökade kostnaden för drift och underhåll på allmänplatsmark, 
som ett resultat av exploatering uppskattas till 0 kr/år. 

Kommentar: 
Avseende tillgång till planområdet för mjuka trafikanter så föreslås att det skapas till-
gängliga entréer ifrån gång- och cykelvägen öster om planområdet. För att säkerställa 
att området avsett för bostadsändamål har möjlighet att få en entré ifrån gång- och cy-
kelbanan regleras en passage till vara tillgängligt för en gemensamhetsanläggning.  

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

11. Lantmäterimyndigheten 
Lantmäteriavdelningen har underhand gett råd om att utöka planområdet åt norr för att 
säkerställa utfart till Skepparevägen. Lantmäteriet bedömer den troligen bästa lösningen 
är att planlägga ytan som gata, allmän plats, men med tillåtenhet att ha kulverterat dike. 
Det kan inte garanteras att det går att få en lämplig fastighet annars p.g.a. tolkningspro-
blem med innebörden av den gamla planen avseende om man får ha körbar yta över 
öppet dike. Servitut på allmän plats är inget LM förespråkar.  
Hela fastigheten Hovås 57:75 omfattar allmänplatsmark som inte blivit inlöst ännu en-
ligt gällande detaljplan och avses nu att regleras till en kommunal fastighet vilket är bra.  
Om det ska bildas ledningsrätt inom kvartersmark krävs u-område.  
Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga synpunkter på förslaget.  

Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret bedömer det inte som nödvändigt att utöka i planområdet i norr 
för att införliva del av fastigheten 57:75. Tillfarten bedöms som säkrad genom att aktu-
ell fastighet regleras till kommunen. Frågan har stämt av ytterligare med lantmäteriet.  
Planen kompletteras med ett E-område för teknisk anläggning och med ett u-område för 
ledningarna dit.  

12. Länsstyrelsen  
Länsstyrelsens samrådsyttrande, inklusive synpunkter från SGI, har bilagts i sin helhet, 
se bilaga 2. 
Länsstyrelsen är positiv till planen i det avseende att den innehåller bostäder och där-
med bidrar till bostadsförsörjningen i kommunen och länet. Däremot anser Länsstyrel-
sen att det är olyckligt att planområdet idag har dålig tillgång till kollektivtrafik och 
annan service. Därmed riskerar de boende i planområdet att bli starkt bilberoende i sin 
vardag, vilket inte ligger i linje med bland annat Stadens egen trafikstrategi.  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet med avseende på geoteknik 
måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett 
antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen. Statens geotekniska Institut (SGI) har yttrat 
sig (2017-11-09) över föreliggande plan. Av det geotekniska utlåtandet tillhörande pla-
nen framgår att de befintliga stabilitetsförhållandena är tillfredställande. SGI behöver 
den översiktliga stabilitetsutredningen för ökad förståelse, vilket Länsstyrelsen anser att 
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kommunen behöver komplettera handlingarna med till granskningen. Länsstyrelsen 
hänvisar till SGI:s yttrande i frågan och gör ingen annan bedömning.  
I den fortsatta planeringen bör kommunen redovisa planens påverkan på riksintresse 
enligt 4 kap miljöbalken. Planområdet ligger inom riksintresse enligt 4 kap 4 § (Högex-
ploaterad kust) miljöbalken (MB). De områden som anges i 4 kap (2-8 §§) MB är, med 
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. 
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte 
möter något hinder enligt 2-8 §§ och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 
områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2-6 §§ utgör 
dock inte hinder för 
utvecklingen av bland annat befintliga tätorter. Viktigt att beakta när det gäller riksin-
tresse enl 4 kap MB är även den landskapsbildspåverkan som en exploatering kan med-
föra. Att planområdet berörs av riksintresse enl 4 kap MB nämns dock överhuvudtaget 
inte i planbeskrivningen. Därmed framgår inte heller vilka avvägningar kommunen har 
gjort i förhållandet mellan riksintresset och exploateringen.  
Av planbeskrivningen framgår att ”Närmaste kollektivtrafikhållplats är belägen på Särö-
leden knappt en kilometer från planområdet. Enligt Vägledning till parkeringstal vid 
detaljplaner och bygglov, 2011 kan tillgängligheten till kollektivtrafik anses vara på 
gränsen mellan ”ganska god” och ”ganska dålig”.” Länsstyrelsen anser området är att 
betrakta som dåligt kollektivtrafikförsörjt med tanke på det långa avståndet till närmsta 
hållplats vid Hovåsmotet. Det föreligger stor risk att de boende här blir starkt bilbero-
ende i sin vardag. Således ställer sig Länsstyrelsen frågande till hur detaljplanen stäm-
mer överens med Stadens trafikstrategi? 
Länsstyrelsen anser att det är bra att kommunen har utrett dagvattenfrågan i samråds-
skedet och att dagvattenlösningar som innebär fördröjning och rening föreslås. 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länssty-
relsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas 
fram. 

Kommentar: 
En detaljerad geoteknisk utredning, enligt IEGs rapport 4:2010, har gjorts. Därmed be-
döms det inte längre vara relevant att skicka även den översiktliga stabilitetsutredning-
en. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att tillgången till kollektivtrafik är mindre god med 
tanke på det långa avståndet till hållplats. Planbeskrivningen har reviderats under rubri-
ken Trafik, parkering, tillgänglighet och service. Planförslaget är inte förenligt med 
kommunens utbyggnadsstrategi och trafikstrategi vilket har förtydligats i planbeskriv-
ningen under rubriken Överväganden och konsekvenser.   
Avseende påverkan på riksintresset enligt 4 kap 4§ miljöbalken så har planbeskrivning-
en kompletterats under rubriken hushållning med mark- och vattenområden mm. En 
exploatering enligt förslaget bedöms inte ha en negativ påverkan på de kvaliteter vilka 
riksintresset avser att skydda. Planförslaget innebär en komplettering till befintlig sam-
manhållen bebyggelse och en utveckling av den befintliga tätorten. Påverkan på land-
skapsbilden har begränsats genom regleringen av bebyggelsen höjd och omfattning och 
bedöms inte innebära en påtaglig skada på områdets natur- och kulturvärden.  
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13. Skanova Nätplanering D3N 
Informerar om att Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är markerade 
på bifogad lägeskarta. Det finns ett kabel-/kanalisationsstråk vilket kommer i direkt 
konflikt med föreslagen exploatering enligt blå markering på bifogad karta.  
Beställning på undanflyttning av denna anläggning ska vara Skanova tillhanda i god tid 
innan åtgärd krävs. Beställning görs via e-post: skanova-remisser-
goteborg@skanova.se. För digitala kartor samt utsättning av Skanovas anläggningar 
hänvisas till www.ledningskollen.se. 
Skanova har inget att invända mot planförslaget. 

Kommentar: 
Informationen delges exploatör. 

Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har 
inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att samrådsredogö-
relsen publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade 
till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

14. Fastighetsägare Hovås 57:40, Bockhamnsvägen 7 
Har delat in sitt yttrande i övergripande och detaljerade synpunkter med olika underru-
briker. 

1. Övergripande synpunkter 

a. Hur ska Göteborgs förtätas? Hur vill vi utveckla vår stad? 
Uttrycker sin bekymran över hur processen kring ärendet har gått tillväga. Anser att den 
ställer flera viktiga frågor om vårt växande Göteborg: på vilket sätt ska det ske? På 
vems premisser och bekostnad ska det göras?  
Anser att förslaget på byggnation bottnar i en ”kohandel” vilket är beklaglig från ett 
demokratiskt perspektiv. Det är hur förfarandet uppfattas som är det allvarliga: en tidi-
gare värnad äng kan äntligen bebyggas för att markägaren ger förmånliga och oaccep-
tabla villkor för byggnation av ett hospice. I gengäld vill han bebygga den andra delen 
av ängen med lägenheter med stor exploateringsvinst i sikte. Skriver att det verkar fin-
nas en ovilja bland nämndens ledamöter att prata om det med hänvisning till att det föl-
jer regelverket och att det är på detta sätt som det brukar gå till. ”Om ni får det här – så 
får jag det här”-förfarandet spär på stadens rykte om bristande transparens och oegent-
ligheter. Vid ett tillfälle har nämndens ordförande uttryckt att det inte är den som skriker 
högst som får gehör. Just det här fallet verkar vara ett undantag: en resursstark markä-
gare är på god väg att bebygga den sista öppna ytan ängsmark i Hovås och det utan ga-
rantier/krav att ett Hospice verkligen byggs.  
Tycker det är konstigt att samrådsförslaget inte överensstämmer med de skisser som 
skickades in vid ansökan om planbesked och att ytterst lite av åsikter som framförts av 
boende i området har tagits om hand i samrådshandlingen.  
Menar att det är lite som tyder på att allmännyttan med projektet är betydlig. Det som 
möjligen är det allmännyttiga är vårdplatserna på Hospicet. Det skrivs att de fria 
ytorna/utsikterna har eftersträvats att bibehållas, vilket verkligen kan diskuteras om det 
så blir. För oss boende på Bockhamnsvägen har knappats någon hänsyn tagits med 
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tanke på placeringen av tvåvåningshuset som både begränsar utsikten samt skapar be-
tydlig insyn in i husen.  

b. Trafiksituationen på Hovåsvägen och korsningen Fjordvägen/Hovåsvägen 
Ifrågasätter uppgifterna om att planförslaget beräknas medföra att trafiken ökar med 50-
60 resor per dag. Anser att en enkel överslagsräkning visar långt högre siffror.  
Anser att förslaget tar för dålig hänsyn till den rådande trafiksituationen på Hovåsvägen. 
Det verkar inte finnas någon förståelse för att Hovåsvägen med sin smala trottoar, far-
liga korsning (Hovåsvägen/Fjordvägen) och icke-existerande övergångställen är vägen 
till skolan, förskolan och busshållplatsen. Vägen är navet för alla i vardagen och boen-
demiljö för många familjer. Här ska barnen gå och cykla. Det är väldigt märkligt att det 
lämnas helt däran. I samrådshandlingarna verkar det vara frid och fröjd med trafiksituat-
ionen och bara att fortsatt exploatera i området. Det är upprörande att alla synpunkter 
som framförts i frågan är som bortblåsta.  

c. Behovet av hospice 
Ställer sig frågande till beskrivningen att ”möjligheten att skapa lokaler för ett hospice i 
vårdbyggnaden bedöms vara mycket angelägen”. Vad ligger till grund för detta anta-
gande? Har kommunen gjort en behovsanalys för behov och möjligheter att bedriva 
hospiceverksamheten i den omfattning man på nuvarande sätt gör? Vi önskar få tillgång 
till dokumentation som styrker påståendet.  

2. Detaljerande synpunkter 

a. Pålning av husen- vad händer med villorna på Bockhamnsvägen som inte är det? 
Upplyser om att 3 av 4 villor, som redan står på ängen, med adress Bockhamnsvägen, är 
inte pålade. Undrar vad som händer med villorna som inte är pålande när den eventuella 
pålningen till de eventuella nya byggnaderna påbörjas? Om detaljplanen ändras är det 
väsentligt att en riskanalys genomförs och att ett kontrollprogram villkoras för villorna 
på Bockhamsvägen på markägarens (till ängen) bekostnad. Enligt Tellstedt är det viktigt 
att det är de tunnaste pålarna som används vid ett ev. pålande givet lermarken, för att 
undvika att för mycket lera trycker på befintlig byggnation. 

b. Dagvattenlösning 
Anser att texter angående dagvattenhanteringen behöver korrigeras (sidan 4: ”Detaljpla-
nen föreskriver bildande av gemensamhetsanläggning för dagvattenanläggning och ut-
fart för fastigheterna inom planområdet. Närliggande fastigheter Hovås 57:40–43 har 
även möjlighet att medverka i en gemensamhetsanläggning för dagvatten då dagvatten-
utredningen visar att vid stora mängder nederbörd rinner ovan nämnda fastigheters dag-
vatten in i planområdet” samt sidan 20: ”Planområdets sydvästra delar drabbas av över-
svämning vid skyfall liksom befintliga byggnader söder om planområdesgränsen”. Me-
nar att formuleringarna kan tolkas som att fastigheterna vid bockhamnsvägen kan åläg-
gas att delfinansiera den så kallade gemensamhetsanläggning för dagvatten. Även om 
det är Lantmäteriet som avgör saken är ”manegen är krattad” för markägaren att kräva 
oss villaägare på stora belopp. 
Det är ett blött område, men dagvattenhanteringen har inte varit något problem så länge 
villorna har stått på ängen. Det bör vara självklart att de omnämnda fastigheterna i sam-
rådshandlingen (som ej omnämns i dagvattenutredningen) inte på något sätt ska bekosta 
för det som behövs vid en eventuell ytterligare byggnation på ängen.  

Utsikt och insyn 
På s. 26 i samrådshandlingen står det att ”För att bevara delar av utblicken har  
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utbyggnadsmöjligheterna begränsats i södra delen av planområdet, närmast de fyra vil-
lorna.” Om man menar ”begränsats i” så borde det tämligen vara så att det är färre/lägre 
byggnader som gäller. Om man menar ”begränsats till” så återspeglar detta nuvarande 
utformningen av byggnader i samrådshandlingen.  
På s. 20 står det vidare ”Den obebyggda ängen är en del i ett större öppet landskapsrum 
med utblick och koppling mot havet som bidrar till områdets identitet. Dessa värden 
kommer att påverkas vid utbyggnaden. Genom begränsning av byggnadernas placering 
på tomten och dess höjdsättning kan delar av den öppenhet som upplevs bevaras, likaväl 
som siktlinjer västerut. Det finns även i framtiden goda förutsättningar för ett funge-
rande vardagsliv både för de tillkommande bostäderna och verksamheten samt för andra 
som bor och rör sig i området”.  
Konstaterar att ingen eller obetydlig hänsyn har tagits till de boende i villorna på Bock-
hamnsvägen som förlorar både öppenheten och utblicken begränsas. Med nuvarande 
höjd (två våningar) och placering blir det insyn från lägenheterna rakt in i våra hus. Var-
för gäller inte bevarandet av utblicken för oss som bor i villorna på Bockhamnsvägen? 
Varför måste man till varje pris maximera antal lägenheter och tillmötesgå markägarens 
intresse fullt ut? Varför kan inte lite hänsyn tas till oss direkta grannar? Skillnaden mel-
lan att bygga i ett kontra två plan är väldigt stor.  
I likhet med den förslag som låg till grund för planbesked hävdar jag att om lägenheter-
na ska byggas ska de så göras i ett plan. De 3-4 lägenheter som önskas inrymmas på det 
andra våningsplanet betyder knappast något för bostadsbyggandet i Göteborg i sin hel-
het. Att inte bygga i två plan betyder dock en helt väsentlig skillnad för oss på Bock-
hamnsvägen vad gäller utblick och insyn.  Om det nu tvunget ska vara 16 lägenheter, 
varför kan dessa 3-4 lägenheter då inte byggas i ett ytterligare länga som vätter mot fot-
bollsplanen? Då blir lägenhetslängorna i ett u-format i ängens västra del. Eller varför 
kan de inte placeras på samma sätt som ”vårdbyggnaden”, dvs en länga norr till söder? 
Då följer de den placering som villorna har och insyn begränsas oerhört och lite öppen-
heten finns kvar för samtliga.  

Det byggs en massa lägenheter i Hovås! 
På sidan 5 i samrådshandlingen framgår det att ”flerbostadshusen ska komplettera ut-
budet av boendeformer i området. Det är helt omöjligt att förstå vad som menas med 
tanke på att över tusen lägenheter har byggts och håller på att byggas i Hovås.  

Kommentar: 
För de övergripande synpunkterna se generella kommentarer angående hantering av 
ärendet, trafik och buller, hospice, utformning och hänsyn samt behov av fler bostäder.  
Påverkan på befintliga byggnader vid byggnation är inget som regleras i detaljplanen. 
Här ligger ansvaret på byggherren att se till att olika lagar, krav och föreskrifter följs i 
de skeden som följer efter planen.  
Dagvattenutredningen redovisar att det kan vara problem med översvämningar även för 
de befintliga villorna vid ett så kallat 100-årsregn. Något som kanske kan bli vanligare 
framöver pga klimatförändringar. Det är inte tillåtet att släppa dagvatten från tomten till 
dagvattenanläggningen om man inte är med i gemensamhetsanläggningen. Om villaä-
garna tycker att det skulle vara bra sätt att lösa dagvattenhanteringen vid extrema situat-
ioner att vara med i gemensamhetsanläggningen så finns det möjlighet att vara med. 
Man kan inte tvingas att vara med om det inte är väsentligt att fastigheten ingår. Om 
man vill vara med i gemensamhetsanläggningen bör man försöka komma överens med 
de andra medlemmarna. Annars kan lantmäteriet avgöra andelstal och inträdesavgift. De 
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tar då betalt för sitt arbete. Att vara med kan ge möjlighet att påverka hur dagvattenan-
läggningen ser ut. 

15. Fastighetsägare Hovås 2:158, Bockhamnsvägen 2 
Fastighetsägarna motsätter sig fastställande av detaljplanen för vård och bostäder vid 
Fjordvägen inom stadsdelen Askim i Göteborg med stöd av följande synpunkter:  

Förslaget är inte i enlighet med Göteborgs kommuns övergripande plan för området 
Anser att förslaget till detaljplan strider mot principerna i stadens översiktsplan. För det 
aktuella området (kustnära områden och skärgården), är principerna att skapa god till-
gänglighet för alla, bevara värdefulla naturområden, utveckla och värna badplatser och 
småbåtshamnar, blanda bostadsformer och bygg i anslutning till god kollektivtrafik.  
Mer byggnation i området skapar inte ökad tillgänglighet utan det motsatta eftersom i 
dag fria områden för rekreation, öppna för alla försvinner. Hovåsängen är en av de allra 
sista ängarna som förr tjänat som åkermark. Snabbt försvinner de naturområden som 
varit karakteristiskt för Askim och Hovåsängen är väl värd ett bevara. 
Området mellan cykelbanan och vattnet har idag småbåtshamn, badplats, fotbollsplan 
och Hovåsängen. Detta bildar en miljö för rekreation och turism som påverkas negativt 
om Hovåsängen bebyggs. 
Menar att det finns stort utbud av hyreslägenheter i Askim och fler är på gång (tusentals 
lägenheter i Nya Hovås). Att skapa ett fåtal nya boenden på Hovåsängen torde knappast 
vara nödvändigt för att uppnå en blandning av bostadsformer. Särskilt som det i dagslä-
get inte är klarlagt i vilken form bostäderna på Hovåsängen kommer att bjudas ut. För-
säljning, bostadsrätt eller hyresboende? 
Avståndet till kollektivtrafik för jobbpendlande och boende är ca 1 km, det är knappast i 
enlighet med planen att bygga i anslutning till god kollektivtrafik. 
Sammanfattningsvis strider detaljplanen mot den av kommunfullmäktige beslutade 
översiktsplanen på alla punkter och borde därför inte genomföras. 

Området är knappas lämpligt för vård i livets slutskede 
Avsikten med upplåtelse av marken är förutom boende att anlägga ett sk Hospice. Som 
boende i området ser vi de stora skiftningarna i trafik och folk i rörelse under året. Un-
der vissa delar är det tämligen lugnt och fridfullt men för det mesta är det ganska livakt-
igt. Under sommaren när det pågår fotbollsmatch, många besöker badet och båtägarna 
rör sig i hamnen är det mycket liv och ljud. Det kan knappast vara en miljö som lämpar 
sig för sorg, stillhet och eftertanke. 

Trafiksituationen på Hovåsvägen är ohållbar 
Enligt uppgift har Hovåsvägen 2 500 rörelser varje dygn (i snitt). Detta medeltal är en 
beskrivning av hur hårt belastad den enda tillfartsvägen till Hovås är normalt. Vi har 
inte kännedom exakt om hur stor variationen är i-siffror men kan av egen erfarenhet 
konstatera att under vissa stunder på dygnet och under året är belastningen på vägen 
orimligt stor. 
Trafikkontoret konstaterar att 50-60 tillkommande rörelser knappast kommer att mär-
kas. Detta i sig är ju ett dåligt argument för att öka på ett redan stort existerande pro-
blem. Målsättningen bör vara att stoppa all utbyggnad som permanent ökar trafiken på 
Hovåsvägen. 
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Byteshandel för att lösa ett lokaliseringsproblem borde inte förekomma 
Med stor respekt för att Änggårdens Hospice viktiga verksamhet måste ha nya lokaler 
kan vi konstatera att fastighetsägaren upplåter en del av Hovåsängen till Hospice i ut-
byte mot att få tillstånd att bygga mycket attraktiva bostäder på den andra delen. Detta 
är ren byteshandel med utnyttjande av ett attraktivt och skyddat område i syfte att lösa 
ett lokaliseringsproblem som inte borde få förekomma i ett demokratiskt samhälle. Gö-
teborg har haft tillräckligt med skandaler om byte av tjänster och vi behöver inte en till. 

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående strategiska ställningstaganden, avvägningar mel-
lan olika intressen, trafik och buller, hantering av ärendet, olämplig placering av bo-
städer och vård samt behov av fler bostäder.  

16. Fastighetsägare Hovås 35:2, Fjordvägen 16 
Begär att byggnadsnämnden ska avslå förslaget om ändring av detaljplanen och lämnar 
följande synpunkter: 

Demokrati och rättvisa. 
Skriver att man försökt skapa ett engagemang hos närboende för att ta ställning till 
Hovås Villastads tredje försök att exploatera Hovåsängen. Anser att vinklingen från 
politiker och media bedragit till ett förlöjligande och hån mot dem som vill bevara 
Hovåsängen då de framställts som egoistiska, hjärtlösa NIMBY´s. Skulle vilja säga att 
det behövs fler som engagerar sig i sin närmiljö, i sin skola och politiskt – men efter den 
storm som svepte förbi hösten 2016 var det många som skrämdes till tystnad.  
Beskriver hur de som bor nära Hovåsängen engagerat sig för att bevara det som utmär-
ker närområdet och ger området dess karaktär. Det är en bra miljö att växa upp i med 
närhet till bad, sjöscouter, golf och många idrottsföreningar. De som bor i området hjäl-
per varandra och engagerar sig ideellt i många av föreningarna. Man tror på engagerade 
medborgare som bryr sig om sin närmiljö och bidrar till att skapa det goda samhället. 
Anser att protester vid tidigare försök att bebygga ängen varit exempel på närdemokrati 
och lokalt engagemang. 
Hänvisar till det tjänsteutlåtande stadsbyggnadskontorets skickat till byggnadsnämnden 
gällande ansökan om planbesked med förslag om att inte starta något planarbete. Upp-
lever att stadsbyggnadskontoret, efter byggnadsnämndens beslut om positivt planbe-
sked, samverkat med exploatören för att maximera exploateringen av ängen (och den 
vinst som exploateringen kommer att generera) och inte tagit hänsyn till de krav på be-
gränsning av byggnationen som ett stort antal Hovåsbor uttryckt. Tycker att det är an-
märkningsvärt att man så blint går den ena parten till mötes. I kommunallagen 2 kap §3 
ska alla kommuninvånare behandlas lika. 
Om planförslaget inte avslås i sin helhet anser fastighetsägarna att man ska ta större 
hänsyn till öppna utblickar mot havet och att byggnationen av bostäder begränsas till en 
våning samt maximalt 1200 m². 
Anser att en bestämmelse ska införas i planen om att begränsa växtlighet så att plante-
ringar, träd och annan växtlighet inte får vara högre än högsta tillåtna höjd för mur en-
ligt PBL 8 kap. En servitutsupplåtelse om detta finns mellan Hovås Villastad och vil-
laägarna. Den skrevs i samband med exploateringen av södra delen av ängen. 

Behov av Hospice 
Ifrågasätter om behovet av ett Hospice verkligen finns och om det inte kan lösas på an-
nat sätt än genom att komma överens med en exploatör om att bygga en ny lokal för 
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ändamålet. Anser att byggnadsnämnden borde ha kontrollerat detta behov innan man 
beslutade att starta planarbetet. Undrar vilka fakta nämnden grundat sitt beslut på. 
Ifrågasätter om Änggårdens Hospice verkligen kommer att kunna ta del av den före-
slagna byggnaden. För ett resonemang om vilka hyresnivåer som Stiftelsen Änggårdens 
Hospice har idag, vad de bör ha råd att betala i hyra samt att dessa belopp inte kommer i 
närheten av nivåerna för marknadsmässig hyra för en lokal i Hovås av den storleken. 
Om planförslaget inte avslås i sin helhet anser fastighetsägaren att man i större utsträck-
ning ska ta hänsyn till kraven på öppna blickar mot havet och en mer realistisk modell 
för Änggårdens Hospice där de kan bära sina kostnader. Föreslår i så fall att Hospicet 
byggs i ett plan med en yta på 700 – 800 m² den södra delen av planområdet och att den 
del som markerats för Vård istället fortsätter vara natur och att marken övergår till 
kommunen. Antalet bostäder minskas då till ca hälften. Men behovet av exklusiva bo-
stadsrätter för 7-10 MSEK måste vara ytterst begränsat. 

Parkering och trafik 
Tycker inte att det föreslagna antalet parkeringsplatser är realistiskt. Anser att 30 platser 
för de boende och 15-20 platser för Hospicet borde vara rimligare. De flesta boende i 
Hovås har två bilar per familj. Är annars orolig för att det kan leda till okontrollerad 
gatuparkering på smala, trånga gator där två bilar inte kan mötas. 
Anser att en rimlig bedömning av tillkommande trafik bör vara närmare 100 resor per 
dygn. Inte 60 som det står i planhandlingen. Eftersom avståndet till kollektivtrafik är ca 
1 km och till affär ca 3 km samt karaktären på verksamheten är det rimligt att kommu-
nens rikttal för trafik är för låga. 

Avtal 
För att skapa transparens och även kunna bedöma rimligheten i exploatörens avsikter 
anser vi att avtalet mellan exploatören och Stiftelsen Änggårdens Hospice ska redovisas 
öppet samt utöver de punkter som nämns i planförslaget även redovisa hyresnivåer, av-
talsvillkor och avtalslängd. 

Sociala konsekvenser och barnperspektiv. 
Tror inte att planen kommer kunna ge någon större social blandning. Önskar en kort 
förklaring till hur planen ska kunna främja jämlikhet. Undrar hur barnperspektivet har 
beaktats under planarbetet och om det finns någon barnkonsekvensanalys (BKA) att ta 
del av. Tycker att det hade varit lämpligt att utreda vägar till skola, cykelbanor och 
gångbanor, lekplatser samt trafikmiljön. Det borde nämnas att det inte finns några lek-
platser i närområdet sedan GREFAB asfalterade igen den som fanns i Hovåshamnen.  

Kulturmiljö 
Planen avser mark som direkt ansluter till det område som ingår i stadens bevarande-
program (86:C Hovås Villastad). Den gamla hållplatsen befinner sig i direkt närhet till 
vårdbyggnaden. Stenperrongen finns bevarad och byggnaden med den gamla handels-
boden. Anser att vårdbyggnaden är enorm (40x18 meter). Fastighetsägaren tycker där-
med att planförslaget påverkar den kulturhistoriskt intressanta miljön. 

Kommentar: 
Alla bestämmelser i detaljplanen ska ha stöd i plan- och bygglagen. Vi kan inte finna 
något stöd för att reglera höjden på planteringar. Krav på plantering är svåra att bevaka 
och bestämmelsen om att plantering ska finnas tas därför bort. Det är tillåtet att plantera 
inom hela planområdet.     
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En detaljplan reglerar endast hur marken ska användas. Den reglerar inte vem som an-
vänder marken, vem som bor i byggnaderna, vem som ska hyra, hyresnivåer osv. Avtal 
om hyra mm är inte planfrågor och redovisas inte i detaljplanen.  
För mindre planer med bostäder och/eller samhällsfunktioner som bedöms innehålla 
vissa enklare sociala utmaningar rekommenderar staden att de sociala förutsättningarna 
diskuteras vid startmöte och vid ett särskilt arbetsmöte med fokus på dessa frågor. Re-
sultatet har arbetats in i planförslaget och redovisas i planbeskrivningen. Det finns ingen 
separat barnkonsekvensanalys.  
Befintlig bebyggelse och kulturhistoriska värden beskrivs i planbeskrivningen. Texten 
kompletteras med hänvisning till vilka delar som finns med i ”Kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse”. Stadsbyggnadskontoret bedömer at den kulturhistoriskt intressanta miljön 
inte kommer att påverkas negativt. Kulturförvaltningen delar denna bedömning (se ytt-
rande 5). 
Se för övrigt generella kommentarer angående hantering av ärendet, hospice, parke-
ring, utformning och hänsyn samt trafik och buller. 

17. Fastighetsägare Hovås 57:42, Bockhamnsvägen 5 
Har skickat in synpunkter samt bifogat en bilaga där arkitekt Peo Oskarsson lämnat 
synpunkter på planförslaget. 
Fastighetsägarna anser att planförslaget grundar sig på felaktiga förutsättningar. Den 
ansökan om planbesked som byggnadsnämnden sa ja till omfattade mindre ytor än de 
som föreslagits i detaljplan.  
De konstaterar att som en röd tråd i planförslaget görs gällande att flerbostadshusen ska 
komplettera utbudet av andra boendeformer i området. Anser att detta behov är med 
råge tillgodosett i Askim/Hovås bl a med över 1000 lägenheter i Nya Hovås. 10-20 lä-
genheter kan inte i sig utgöra skäl att uppföra dessa flerbostadshus. Tycker det är oklart 
vem, utöver byggnadsnämnden, som framfört önskemål om att bygga dessa lägenheter. 
Anser inte att det finns några bärande skäl till varför området inte i framtiden kan bestå 
av villabebyggelse. Det anges i planförslaget att det saknas mindre tillgängliga bostäder 
i området. Men storleken på bostäderna och vilka behov de ska fylla framgår inte. 
Anser också att det saknas en lämplighetsbedömning. Är det lämpligt att uppföra den nu 
föreslagna byggnationen?  
I detaljplaneförslaget anges att byggrätten har utformats på visst sätt för att "bevara öp-
penhet och siktlinjer från intilliggande områden" och för att kunna lösa dagvattenhante-
ringen på ett bra sätt har begränsningar gjorts för vilka delar av marken som bebyggas". 
Anser inte att detta beaktats över huvud taget med tanke på den nu omfattande bebyg-
gelsen. Tycker att det är anmärkningsvärt att stadsbyggnadskontoret valt att medge en 
andra våning i byggnaden som gränsar mot söder och fyra intilliggande fastigheter. Ef-
fekten blir att någon siktlinje, öppenhet eller möjlighet att uppleva hav, hamn eller natur 
helt spolieras. 
Informerar om att man under cirka 18 år aldrig konstaterat någon översvämning på 
Ängen. De fyra fastigheterna som angränsar i söder till planområdet har ett mycket bra 
fungerande dagvattensystem. Anser att påståendet att "planområdets sydvästra delar 
drabbas översvämning vid skyfall liksom befintliga bostäder söder om planområdes-
gränsen" är direkt felaktigt. För ett antal år sedan förelåg en begränsad översvämning på 
Bockhamnsvägen, men när det konstaterades att det var fastigheten söder om Bock-
hamnsvägen inte anslutits under vägen till det kommunala dagvattensystemet utan 
släppt ytvatten över vägen, förelåg då detta problem. Detta är nu helt avhjälpt och något 
behov eller intresse att ha en gemensamhetsanläggning för dagvattenanläggningen sak-
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nas helt. Det förefaller oklart varför det nu skulle ske att stora mängder av nederbörd 
rinner in i planområdet. 
Saknar en egentlig förklaring till varför Hospice måste anläggas på ängen. 
Vid detaljplanesamråd medgav ställföreträdaren för Änggårdens Hospice att markäga-
rens enda intresse för att ett hospice ska uppföras, är att markägaren själv får möjlighet 
att uppföra flerbostadshus. Något annat intresse finns ej från markägaren att medge upp-
förande av hospice.  
Vi kan konstatera att beslutet om utarbetande av detaljplan även i detta fall vilar på fel-
aktiga grunder enär, såvitt kan förestås, det är den enda som har önskemål om uppfö-
randet av flerbostadshus är markägaren. 
Sammanfattningsvis föreslås att detaljplaneförslaget omarbetas eftersom det aldrig 
gjorts någon lämplighetsprövning och analys av behovet av flerbostadshus inom områ-
det samt att förslaget ändras så att ytorna för flerbostadshuset och hospicet justeras till 
att omfatta de ytor som byggnadsnämnden fattade i sitt tidigare beslut på. Byggnaderna 
ska inte få uppföras i två plan eftersom detta så väsentligt förhindrar intilliggande fas-
tigheters möjlighet till sikt, öppenhet mm. 
Följande synpunkter kommer från den bilaga fastighetsägaren skickat med som stöd för 
sina åsikter att det är olämpligt att bebygga Ängen. Synpunkterna har skrivits av arkitekt 
Peo Oskarsson som blivit ombedd att granska samrådshandlingen på uppdrag av några 
boende i området. Arkitekten skriver att han vid granskningen inte har lagt några 
aspekter på behovet av att uppföra vårdbyggnad och bostäder i det aktuella området, 
utan enbart inriktat mig på lämpligheten enligt 2 kap. plan- och bygglagen”. 
Inledningsvis konstaterar arkitekten flera av de förhållanden som framgår av planhand-
lingen. Tex gällande att planförslaget avviker från gällande översiktsplan.  
Han anser att det saknas angivelse av var i närområdet liknande havsnära rekreations-
områden finns tillgängliga eller är planerade. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska 
kommun arbeta med kompensationsåtgärder då exploatering gör att naturområden går 
förlorade.  
Arkitekten påpekar att grundläggning genom pålning kan medföra stora störningsmo-
ment under byggtiden för dom omkringboende. Det kan också innebära sättningar i 
marken vid anläggning av vägar och avloppsledningar mm. Vidare redogör han för pro-
blematiken kring dagvattenhanteringen som beskrivs i planhandlingen.  
I området finns fornlämningar som gör det troligt att även i denna del kommer att finnas 
lämningar värda att undersöka. Ingen närmare utredning om detta har gjorts. 
Vad gäller de föreslagna husen i sig, så är det förvånande att man valt hus i två fulla 
våningar på två av huskropparna då det redan inledningsvis sägs att den förslagna be-
byggelsen tar bort stora delar av omgivningens utsiktsmöjligheter. Då exploatören även 
säger sig vilja bygga för äldre över 60 år så innebär det ju också att tillgängligheten blir 
väldigt begränsad för denna kategori. Även vårdbyggnaden har förlagts i två plan, som 
gör att rörligheten inom byggnaden försvåras för boende och personal, även om hiss 
installeras, vilket är ett krav.  
Arkitektens ord beskriver en bebyggelse som hämtats med inspiration från natur, klip-
por, ängsmarker, villastadens trädgårdar och små gator. Illustration visar betonglådor 
med en dominant vårdbyggnad i bakgrunden, som skär av utsikten för bakomliggande 
bebyggelse. Av illustrationen att döma så är det radhus man planerar och inte flerbo-
stadshus, med väldigt få parkeringsplatser och på alltför stort avstånd till entréer. 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  32(69) 

Sammanfattningsvis anges att ”som praktiserande arkitekt med 40 års erfarenhet har jag 
svårt att se att planförslaget uppfyller vare sig lämplighetskravet, eller utformningskra-
vet på anpassning till omgivning. Även tillgänglighetskravet känns som svårt att upp-
fylla till alla delar”. 

Kommentar: 
Angående dagvatten och påverkan under byggtiden se kommentar till yttrande 14.  
Planarbetet innebär en prövning av om markanvändningen är lämplig. Se för övrigt ge-
nerella kommentarer angående hantering av ärendet, behov av fler bostäder, utformning 
och hänsyn till omgivningen samt hospice. 
En genomgång kring kompensationsåtgärder har gjort under planarbetet. Det konstate-
rades att planområdet i sig varken har stora ekologiska eller rekreativa värden. Viktiga 
rekreativa funktioner som skulle kunna påverkas av byggnationen är användningen av 
Gamla Säröbanan. Det är utblicken och utsikten som bedömts vara det största värdet. 
För att minska konsekvenserna för dessa värden har främst restriktioner för byggnader-
nas placering på tomten gjorts.  
Länsstyrelsen har meddelat att inga utredningar beträffande arkeologi behövs. Marken 
bedöms ligga under den nivå där fornlämningar vanligtvis finns. 

18. Fastighetsägare Hovås 57:41, Bockhamnsvägen 3 
Fastighetsägarna har skrivit ett långt yttrande med 15 bilagor på sammanlagt över 200 
sidor. Det innebär tyvärr att det inte framgår tydligt vilka synpunkter man har på försla-
get och likaså att det är svårt att sammanfatta synpunkterna. Nedan sammanfattas därför 
främst själva yttrandet samt delar av bilaga 3 ”kommentarer och frågor att besvara av 
SBK”. Flera frågor verkar ställas för att fastighetsägaren ska vara säker på att planför-
slaget uppfattats på rätt sätt och ofta skrivs att en fråga behöver utredas.  
Bland bilagorna finns kopior på material som hör till det aktuella planarbetet, planbe-
skedet och tidigare planläggning. Det finns även utdrag från protokoll i byggnadsnämn-
den och i fastighetsnämnden och föredragningslistor i byggnadsnämnden. Där finns 
också exempel på avtal och brev mellan privata fastighetsägare samt exempel på hur 
ärenden med liknande frågeställningar har behandlats på andra ställen. Bilagorna be-
döms inte innehålla synpunkter på planförslaget utan främst beskriva bakgrund och ex-
empel från andra ärenden. Ibland har vissa texter strukits under – men det framgår inte 
vad som avses med understrykningarna. 

Ifrågasättande av att gällande detaljplan föreslås ersättas av en ny plan och ändring från 
allmän plats till kvartersmark 
Fastighetsägarna kräver att kommunen följer tidigare utredda och kommunalt fattade 
beslut om att inte exploatera Hovåsängen. Tycker inte att Hovåsängen ska omvandlas 
till kvartersmark eftersom tidigare beslut i översiktsplan och detaljplan fastslagit att det 
ska vara allmän plats. Beskriver vad som menas med naturmark/allmän plats enligt Bo-
verket.  

Synpunkter gällande möjligheten att inrymma ett Hospice i delar av planområdet 
Fastighetsägarna framhåller att det är själva exploateringen av Hovåsängen man motsät-
ter sig – inte en placering av sjukhus/vårdenhet/hospice i Göteborg. De stöder ett utökat 
behov av palliativ vård och behovsrelaterad Hospiceverksamhet (sjukhus) – men anser 
att den ska placeras nära en praktiskt tillgänglig kollektivtrafikplats. De framför också 
en rad betänkligheter gällande driften av Hospice, hyreskostnader mm. Undrar vem som 
är byggherre, vem som ska äga sjukhuset och vem som står för ev förluster. Skall inte 
stiftelsen Änggårdens Hospice längre bygga eller äga någon fastighet? Anser att kom-
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munen inte ska vara behjälplig med att kapitalisera exploatören och att exploateringsav-
tal skall redovisas. Föreslår alternativa placeringar av Hospice norr om kyrkan vid Gär-
desvägen, vid Askimsbadet eller vid Billdals herrgård.  

Synpunkter på hur ärendet hanterats 
Fastighetsägarna tycker att det är tveksamt att Byggnadsnämnden fattat beslut om plan-
läggning tvärs emot tjänstemännens förslag om att inte ge positivt planbesked. Tjänste-
männen ansåg att inget framkommit som skulle förändra de tidigare ställningstagandena 
att bevara ängen obebyggd – som allmän plats. Varför gäller inte tidigare kommunala 
beslut och bedömningar? Anser att planarbetet beslutats och startats på felaktiga grun-
der och därför är ogiltigt och måste omprövas. Felaktig information och fakta har an-
vänts som beslutsunderlag vilket troligen fått byggnadsnämnden att fatta beslut om 
planläggning. De undrar om beslutet att planlägga platsen fattats på ett korrekt sätt. 
”Hela frågan hur detta underlag och beslut gått till bör absolut utredas av Göteborgs 
stadsrevisionsenhet, institutet för mutor eller kommunala riksenheten SKL så att sakä-
gare och skattebetalande medborgare får klarhet i om de förts bakom ljuset både genom 
hanterandet av den skriftliga samrådshandlingens felaktigheter och vilseledande in-
formation.” Tycker att det är felaktigt beskrivet när planarbetet startade. ”När detalj-
planearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demokratisk ord-
ning såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detaljerat i pro-
gramenlig samrådshandling”.  
Undrar om det är korrekt att motiveringen för planen och byggnation är att det behövs 
flerbostadshus med lägenheter i Hovås och att specifikt Änggårdens Hospice är i behov 
av ny vårdinrättning och behöver nya lokaler? Var det denna motivering som gällde vid 
Byggnadsnämndens beslut för att starta planarbetet? 
Fastighetsägaren anser att det finns stora felaktigheter i samrådshandlingen och kräver 
att omprövning ska ske på en demokratisk väg där man tar hänsyn till gällande regler 
och medborgarna med likabehandling inför lagen. Att ärendet omprövas på ett rättssä-
kert sätt. Undrar om likarättsbehandling tillämpas enligt EU, om åsikter bedöms utifrån 
fakta, om allt material som begärts ut av sakägare har lämnats ut och om media informe-
rats sanningsenligt.  

Frågor som rör förtydliganden 
1. Undrar om det är korrekt att allmän platsmark ska omvandlas till kvartersmark? 

Och av vilken anledning? Ska beslut fattas av Kommunfullmäktige? 
2. Är det korrekt att nyttjanderattsavtal ska upphöra?  
3. Skall exploateringsavtal upprättas för allmän plats enligt PBL och byggherrens 

genomförande ekonomi kontrolleras eller skall projektet säljas?  
4. Frågar om avsikten är att tre fastigheter skall ombildas till två fastigheter, en bo-

stadsfastighet och en för vård. 
5. Var skall allmän lekplats placeras? 
6. Var skall kompensationsåtgärder (Allmän platsmark/Naturmark) enligt PBL pla-

ceras? 
7. Var skall avfallshanteringen placeras? 
8. Hur har barnperspektivet utretts i planen? 
9. Varför är källare inte tillåtet? 
10. Hur skall diken kunna ha höga rekreationsvärden? 
11. Vad innebär nollalternativet och hur sannolikt är det? 
  



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  34(69) 

Synpunkter kring information om Samrådet. 
Skriver att ”av någon anledning har vi som sakägare av en slump blivit varse om ex-
ploatering av Hovåsängen”.  
Anser att utställning saknades på Askims bibliotek. ”Personalen hade fått besked av 
SBK att det inte var nödvändigt med utställning. Efter efterforskning fann man en sam-
rådshandling under receptionsdisken man kunde läsa på plats”.  

Synpunkter på behov av flerbostadshus 
Anser att det inte finns några önskemål om att bygga flerbostadshus i Askim/Hovås och 
att det är felaktigt beskrivet att det finns få lägenheter. Området har redan tillräckligt 
med flerbostadshus och ännu fler är planerade (Nya Hovås m fl). Det finns både radhus 
och lägenheter, ålderdomshem och sociala boenden. 

Synpunkter kring beskrivningen av planerade bostäder 
Fastighetsägarna skriver att det behöver utredas om det blir hyresrätter eller bostadsrät-
ter. De tror att bostadsrätter blir dyra och inte ger området större social blandning. Tror 
inte att man kommer bygga för 60+ eller Hovåsbor.  
De menar också att benämningen flerbostadshus är felaktig. De beskrivs ibland som 
radhus med enskild ingång och parkering. Beskriver att flerbostadshus enligt boverket 
innebär minst två våningar och gemensam trappuppgång. Vad är det för byggnader som 
beskrivs egentligen? Samrådshandlingen bör använda korrekta vedertagna benämningar.  

Hänvisningar till andra ärenden 
Hänvisar till andra ärenden där man inte fått tillåtelse att bygga eller planlägga som t ex 
i en dom från Svea Hovrätt/Mark- och miljööverdomstolen om bebyggelse i kulturhisto-
riskt intressant miljö i Enskede (dom nr P2238-16), och ett planbesked i Näset dnr 
0465/14 där man ville skapa kvartersmark i stället för allmän plats men inte fick positivt 
planbesked. Hänvisar även till andra ärenden som behandlats i byggnadsnämnden och 
till olika uttalanden som gjorts av bland annat politiker och tjänstemän.  

Tidigare privata servitut och avtal 
Hänvisar också till servitut och avtal som då tecknades mellan Hovås villastad och be-
fintliga respektive nya fastighetsägare bland annat för att reglera hur höga planteringar 
fick bli, häckplantering samt siktlinjer. Anser att dessa måste utredas. 

Synpunkter och frågor kring planens utformning, illustrationer och beskrivning  
Fastighetsägarna beskriver vidare de bestämmelser som gäller för de fyra villorna söder 
om planområdet gällande taklutning mm. De ställer sig frågande till att planförslaget 
inte reglerar materialval mm lika hårt som i planen för de fyra villorna söder om ängen. 
Ifrågasätter varför grönt gräs sedum skall användas på tak då det inte är tillåtet enligt 
detaljplan Bockhamnsvägen.  
Är orolig för att av radhus/flerbostadshus i två våningar innebär att kvällssolen försvin-
ner för befintliga villor vid Bockhamnsvägen. Vill att detta utreds. Skriver vidare att 
höjder på byggnader måste anges, att s.k. prickmark ej går att utläsa. Siktlinjer har inte 
lösts på ett bra sätt då mer än 80% av markytan bebyggs. ”Att bevara öppenhet och sikt-
linjer är orealistiskt enligt planförslagets text”.  
Hur är detta möjligt att inte påverka Gamla Säröbanans funktion för gång och cykeltra-
fik m.m? Sverigeleden stadens huvudcykelväg. Varför har byggnation nära cy-
kel/gångbanan begränsats i planen. Vad innebär kravet på plantering(zon n1)?  
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Undrar hur mycket som får byggas på tomten och om det inte blir tillåtet att bygga nå-
got annat eller att eventuellt använda vårdenheten som lägenheter i senare skede? 
Ifrågasätter bedömningen att utbyggnad av området kan ge sådana fördelar att konse-
kvenserna av byggnationen kan accepteras.  
Undrar vem som är ansvarig för den beskrivningen och för förvrängda skalor på 
huskroppar. Anser att samtliga projektioner från Innerstadens arkitekter (visade i SBKs 
material) kan vara i en skala för befintliga byggnader och en annan skala för nybygg-
nad. Menar att nybyggnad är ritad i liten storlek och i befintliga byggnader stor storlek 
vilket ger en helt missvisande bild. Dessutom anges ingen nockhöjd eller några övriga 
mått? Hur kan planen föreslå att flera bostadshus byggs och då långa (40 meter) sam-
manhängande hus.  

Synpunkter gällande mark och stabilitet 
Anger att Hovåsängen är olovligt uppfylld 1,5 meter i västra delen (inte 0,5 meter). 
Lämnar även en beskrivning av hur det gick till när uppfyllnaden gjordes, hur de som 
grannar påverkades då stora stenar släpptes på ängen, att deras egen mur rasade, hur 
byggnadsnämnden kontaktades och att markägaren fick sanktionsavgifter. Tycker därför 
att det är tvivelaktigt att bygga på ängen och att uppfyllnaden samt markförhållandena 
behöver utredas grundligt. Även grundvatten och vattenavrinning, avlopp mm behöver 
utredas. Hela ängen är vattensjuk och består av ishavslera. Det är 2 meter till grundvat-
ten och 20 meter till fast mark. Havsnivån ligger nära. Anser inte att stabilitetsförhål-
landena är tillfredsställande gjorda och att SBK ska ansvara för den geotekniska utred-
ningen istället för exploatören. Vill ha ett klargörande av ansvarstagandet för eventuella 
skador vid pålning. Vill även att eventuella skador utreds. Undrar var undanträngda 
massor tar vägen vid pålning?  

Synpunkter gällande dagvatten 
Anger att stora mängder vatten från Hovåsvägen strömmar ner i klena rör under Fjord-
vägen till diken i banvallen och sedan skall infiltreras i Hovåsängen som är ett gungfly 
och beväxt med våtvattengräs. Anser inte att dagvattenhanteringen har lösts på ett till-
fredsställande sätt.  Undrar var och varför särskilda uppdämningsdammar skall anläggas 
enligt plan?  
Frågar också varför ägarna till Hovås 57:40-43 eventuellt skall medverka till gemen-
samhetsanläggning för dagvatten och också deltaga i kostnaderna för detta. Tycker inte 
att det är acceptabelt att fastighetsägarna vid Bockhamnsvägen ska belastas ekonomiskt 
för dagvatten, ledningar mm.  

Synpunkter och frågor gällande kulturmiljö och arkeologiska utredningar 
Informerar om att det finns vikingagravar och boplatser i närheten som måste utredas 
utförligt. Frågar om man inte längre värnar den omistliga villaepokens arkitektur och 
unika kvaliteter samt kulturvärdena. och om kulturhistoriskt intressant bebyggelse har 
utretts?  

Synpunkter gällande lämplighetsprövning, avvägningar och behov av miljökonsekvensbe-
skrivning Frågor kring möjligheten att bygga sjukhus 
Menar även att planförslaget får stor betydande miljöpåverkan enligt MKB-
förordningen och att en miljökonsekvensutredning måste göras. Anser att lämplighets-
prövning enligt 2 kap PBL samt avvägning enligt 3-4 kap miljöbalken knappast kan 
stämma då tidigare utredningar visat motsatsen. Hur kan det vara möjligt att SBK anger 
att redovisad användning av marken anses vara den mest lämpliga för allmänheten? 
Tycker att det är vilseledande att beskriva att det kan innebära fördelar att bebygga om-
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rådet. Anser att miljökonsekvensutredning, behovsbedömning samt bullerutredning be-
höver genomföras?  
En bullerutredning måste göras på plats för att utreda hälsofaran för grannar. Sjukhus 
med kraftiga ventilationsanläggningar, värme och kyla med högt stombullerljud är inte 
acceptabelt. Hänvisar också till ett arbete i Växjö där planerad utbyggnad av bostäder 
fick stoppas pga buller vid fotbollsplan. Upplyser om att buller från båthamnen före-
kommer kvällar och helger då folk är lediga för fritidsarbete samt om att deras bostad 
utsätts för flygbuller på nätterna.  
Informerar om att daghemmet på Hovåsvägen 1 har det högsta bullret av alla dagis i 
Göteborg och att de åtgärder som skulle ha vidtagits har uteblivit. 
Fastighetsägaren anger att det krävs tillstånd att bygga sjukhus inom tättbebyggt om-
råde. Har detta utretts och finns tillåtelse för sjukhus? 

Synpunkter angående trafik, parkering gång- och cykelvägar och tillgång till kollektivtra-
fik.  
Tycker att trafiken i området har ökat sedan en "strandbar" etablerats på Skepparegår-
den vid Hovåsbadet och fotbollsplanen samt sedan Hovås Kallbadhus utvecklats med bl 
a flera badhytter, kontor och konferensanläggning. 
Beskriver att promenaden via Hovåsvägen till närmaste busshållplats är ett farligt väg-
avsnitt. Anser att hänvisningen till flexlinjen är felaktig då den endast kör på vardagar 
fram till klockan 16 och måste beställas på förmiddagen dagen innan resan.  
Tycker att 26 bilplatser och 85 cykelplatser är en helt orealistisk beräkning av parke-
ringsbehovet. 
Undrar varför planen inte redovisar mer fakta kring hamnen, dess upptagningsområde 
och parkering/uppställningsplatser.  

Kommentar: 
Inledningsvis hänvisas till generella kommentarer angående hantering av ärendet, be-
hov av flerbostadshus samt hospice. 

Frågor som rör förtydliganden 
1. Planändringen handlar om att omvandla allmän platsmark till kvartersmark. Anled-

ningen är att markägaren önskar bebygga marken med byggnader för vård och bo-
städer. Beslut om antagande planeras fattas i kommunfullmäktige eftersom planen 
innebär avsteg mot översiktsplanen. 

2. Eftersom marken inte längre kommer att vara planlagd som allmän plats kommer 
nyttjanderättsavtalet att upphöra vilket framgår av planbeskrivningen.  

3. Ingen allmän plats berörs. Men ett exploateringsavtal avses upprättas. Se text i 
planbeskrivningen.   

4. Avsikten är att tre fastigheter omvandlas till två. En bostadsfastighet och en vård-
fastighet. 

5. Ingen allmän lekplats planeras. 
6. Ang. kompensationsåtgärder se kommentar till yttrande 17. 
7. Avfallshanteringen placeras i byggnaderna. För bostäderna blir det troligen ett ge-

mensamt utrymme i en gemensam lokal. Placeringen bestäms vid utbyggnaden. Ut-
rymmena skall kunna nås av renhållningsfordon antingen från vägen eller inom fas-
tigheten. Se även yttrande 4.  

8. Ang. barnperspektivet se kommentar till yttrande 16. 
9. Lägsta golvnivå är satt till +5,1 meter över nollplan (dvs havsnivån). Detta för att 

det inte ska bli bekymmer med översvämningar vid skyfall. 
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10. I dagvattenutredningen föreslås de befintliga dikena byggas om med ett mer 
meandrande utseende och flackare slänter. De ska fungera för fördröjning och re-
ning av dagvatten. De kan planteras med olika växter t ex i en växtbädd. De kan 
därmed bli en del av planområdets grönyta med höga rekreationsvärden. I dagvat-
tenutredningen finns några exempel på hur detta kan se ut. 

11. Nollalternativet beskrivs i planbeskrivningen. Det innebär att planområdet som idag 
utgörs av en äng skulle kvarstå i dess nuvarande form. Men det hindrar inte fram-
tida ansökningar om att ändra planen. Nollalternativet inträffar om politikerna inte 
antar detaljplanen eller om planen antas men beslutet överklagas eller överprövas 
och domstolen finner att det finns sådan grund i överklaganden/överprövning att 
antagandebeslutet skall upphävas. Beskrivningen av nollalternativet kompletteras. 

Synpunkter kring information om samrådet 
Information om samrådet har skickats till sakägare och remissinstanser. Samrådet har 
kungjorts i tidningen. Handlingarna har, enligt gängse rutiner, funnits tillgängliga på 
stadsbyggnadskontoret, på Askims bibliotek och på kommunens hemsida.  

Synpunkter kring beskrivning av planerade bostäder och behov av flerbostadshus 
Planen styr inte om det blir hyresrätter eller bostadsrätter. Eller om bostäderna ska riktas 
till någon särskild åldersgrupp. Det finns ingen entydig definition på vad som kan kallas 
flerbostadshus. Enligt terminologicentrum innebär det bostadshus med minst tre bo-
stadslägenheter. I planbeskrivningen förtydligas vad som avses med flerbostadshus. I 
detta fallet flera lägenheter på samma fastighet. De kan ha radhusliknande karaktär – 
men inte ägas helt privat. Se även generella kommentarer angående behov av flerbo-
stadshus samt utformning och hänsyn till omgivningen. 

Hänvisningar till andra ärenden 
Förhållanden i olika ärenden kan vara annorlunda även om vissa frågeställningar är de 
samma. Hur andra ärenden bedömts kan vara intressant som beskrivning av bakgrunden 
till ärendet – men har ingen egentlig betydelse för analys av planförslaget. 

Tidigare privata servitut och avtal 
Avtal som träffats mellan olika fastighetsägare är såvitt stadsbyggnadskontoret känner 
till endast civilrättsliga. De finns inte inskrivna som någon typ av rättigheter och har 
inget att göra med vad som tillåts enligt plan eller vad som ska prövas av kommunen vid 
bygglov. Vad fastighetsägarna kommit överens om sinsemellan har kommunen inte 
kännedom om och bevakar inte heller att sådana avtal följs. 

Synpunkter och frågor kring planens utformning, illustrationer och beskrivning 
Det verkar som om en felaktighet uppstått när underlag för nya byggnader och befint-
liga satts ihop. I sektioner och bilder hade befintliga byggnader hamnat ca 1 meter högre 
än de skulle. Detta har rättats till. Se för övrigt generell kommentar angående utform-
ning och hänsyn till omgivningen.  

Synpunkter gällande mark och stabilitet 
En noggrannare utredning av stabiliteten har gjorts. Det är alltid markägaren som bestäl-
ler de geotekniska utredningarna. Men stadsbyggnadskontoret kontrollerar att utred-
ningen uppfyller de krav som ställs i samband med planläggning för att klara ut att inga 
problem med stabilitet föreligger. 
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Synpunkter gällande dagvatten 
Genom den utredning angående dagvatten som gjorts, och de bestämmelser som införts 
i planen har dagvattenfrågan tagits om hand. Dagvatten från Hovåsvägen tas inte om-
hand och infiltreras inom planområdet. De områden som särskilt anvisas för omhänder-
tagande av dagvatten ligger längs södra och västra gränsen. Se för övrigt kommentar till 
yttrande 14. 

Synpunkter och frågor gällande kulturmiljö och arkeologi 
Länsstyrelsen har meddelat att inga utredningar beträffande arkeologi behövs. Angå-
ende kulturmiljö se kommentar till yttrande 16. 

Synpunkter gällande möjligheten att bygga sjukhus, lämplighetsprövning, avvägningar 
och behov av miljökonsekvensbeskrivning 
Stadsbyggnadskontoret anser att bestämmelserna i Miljöbalken och Plan- och byggla-
gen följs. I planbeskrivningen ingår en del där konsekvenserna av planen beskrivs. Där 
beskrivs bland annat lämplighetsprövning kring hushållning av mark- och vattenområ-
den och den behovsbedömning som gjorts av kommunen. Kommunen har, efter genom-
gång av ett antal bedömningskriterier som anges i bilagor till MKB-förordningen 
(1998:905), bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra nå-
gon betydande miljöpåverkan. Då behövs inte heller någon miljökonse-
kvensbeskrivning. Länsstyrelsen har meddelat att de delar kommunens bedömning. (Se 
yttrande 12 samt avsnitten Hushållning med mark- och vattenområden m.m. samt Be-
hovsbedömning i planbeskrivningen.)  
För vårdbyggnader i den storleksordning som föreslås i planförslaget behövs inget sär-
skilt tillstånd. 

Synpunkter angående trafik, parkering, gång- och cykelvägar och tillgång till kollektivtra-
fik. 
Utförligare beskrivning av den pågående verksamheten vid småbåtshamnen har inte 
bedömts vara av vikt för planarbetet. 
Planbeskrivningen kompletteras gällande flexlinjen och cykelvägar. 
För övriga synpunkter se generella kommentarer angående parkering samt trafik och 
buller. 

19. Fastighetsägare Hovås 57:112, Fjordvägen 12 
Fastighetsägaren lämnar en ingående redogörelse för det han anser vara bakgrunden till 
hur kontakter mellan AB Hovås Villastad och Stiftelsen Änggårdens Hospice knutits 
och bakgrunden till ansökan om planbesked. Fastighetsägaren anser att markägaren er-
bjudit kommunen ett sätt att lösa problemet med att hitta en ny lokalisering för Hospice 
i utbyte mot att markägaren även kan bygga 10-20 bostäder på mark som idag inte får 
bebyggas och därmed kan tjäna stora pengar om affären går i lås. Är erbjudandet 
gentemot kommunen, som villkoras med en gentjänst från kommunen, att betrakta som 
försök till muta?  
Fastighetsägaren anser att arbete pågått ”bakom kulisserna” och att det är oklart varför 
politikerna i byggnadsnämnden gav positivt planbesked fastän tjänstemännen inte före-
slagit detta. Han undrar om politikerna haft tillgång till information som inte är offent-
liggjord och önskar i så fall att det underlaget ska bli offentligt. Han önskar att person-
kopplingarna mellan exploatörerna och politikerna i byggnadsnämnden ska utredas. 
Eventuell vänskapskorruption eller annan form av otillbörlig påverkan måste utredas. 
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Behovet av Hospice i framtiden ifrågasätts med hänvisning till att palliativ vård i 
ökande omfattning övergår till Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASIH). Varför den nya 
byggnaden för vård föreslås vara större än den befintliga ifrågasätts också. En analys av 
behoven efterfrågas. Beslut som kan innebära så stora ekonomiska vinster för enskilda 
privata aktörer bör inte fattas utan en bred diskussion och omfattande behovsanalys. 
Fastighetsägaren undrar vilka andra lokaliseringar som Hospice fått erbjudande om från 
Fastighetskontoret, som är hyresvärdar idag, och undrar vilka skäl som finns till att inga 
av dessa platser blev valda.  
Vem skall finansiera vårdbyggnaden och verksamheten om kommunen ligger kvar på 
nuvarande ersättningsnivåer för hospiceplatser? Finns det risk att hospiceverksamhet 
aldrig kommer till stånd när bostäderna är klara? Kan markägaren låta bli att bygga den? 
Kan planerna ändras så att det blir bostäder även där? 

Översiktsplanen och områdets karaktär  
Det är allvarligt att detaljplaneförslaget strider mot översiktsplanen på så många punk-
ter. Det förklarar nog till stor del varför motståndet mot exploatering av Hovåsängen är 
så stort. Den omfattande byggnationen passar helt enkelt inte in i det kustnära naturom-
råde som Hovåsängen tillhör. En översiktsplan fyller ju ingen funktion om man så lätt-
vindigt kan strunta i vad som anges i planen. Följer man översiktsplanen så möts man 
sannolikt av betydligt färre protester.  
Hovåsängen gränsar i sin östra sida till ett område som klassas som ”kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse i Göteborg”. I detta område ligger min egen fastighet och vid 
mindre förändringar av fasaden för några år sedan hade jag, på SBK:s begäran, kontakt 
med Stadsmuseet i Göteborg för att inte husets och områdets karaktär skulle påverkas 
negativt. Det var ett bra samarbete med gott resultat. Vidare, de fyra villorna som bygg-
des på Hovåsängens södra sida på 1990-talet ligger utanför bevaringsprogrammets grän-
ser men skulle hålla bestämd kulör på fasad och takpannor. Också det av hänsyn till 
områdets karaktär. Det känns då helt absurt att - mitt i detta område med så stora re-
striktioner för hur fastigheter får se ut i syfte att bevara områdets karaktär - föreslå 
byggnation som i sin storlek, verksamhet och utformning så radikalt skiljer sig åt. Det 
finns en uppenbar risk för att en ”vilda västern”-mentalitet sprider sig och att det som 
myndigheter, regler, lagar och planer föreskriver, tja - det kan man bara strunta i.  

”De öppna utblickarna mot havet”  
Vid markägarens tidigare exploateringsförsök av Hovåsängen har poängterats värdet av 
de ”öppna utblickarna mot havet” från Säröbanan. Säröbanan och dess omgivningar är 
av stort allmänt intresse. Säröbanan är en del av Kattegattleden som i november 2017 
nominerades till ”Årets cykelled i Europa”. Kattegattledens förtjänster söder om Göte-
borg är till stor del närheten till havet och i beskrivningen kan man bland annat läsa att 
”turen går också förbi natursköna Stora Amundön och det populära Hovåsbadet”. Ut-
blickarna mot Hovåsbadet från Säröbanan erbjuds just över Hovåsängen. Att bygga för 
dessa utblickar med en 40 meter lång fasad placerad endast ett tiotal meter från Säröba-
nan kan inte försvaras. Anser att det är märkligt, och en stor brist, att samrådshandling-
en inte innehåller en enda illustration som visar hur utblickarna förändras från Säröba-
nan rakt öster om den tänkta vårdbyggnaden. Jag skulle vilja ha ”före/efter”-bilder som 
tydligt visar känslan av de fria siktlinjerna som skulle minska från 2 km (över 
Hovåsängen, Hovåsvallen, Hovåsbadet, Askimsfjorden och Näset) till cirka 10 meter 
mot vårdbyggnadens fasad.  
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Övrig påverkan på närområdets miljö  
Undrar om 16 lägenheter och en 1700 kvm stor vårdbyggnad på Hovåsängen även inne-
bär påverkan på ljudmiljön? D v s ljud från fläktar, uppvärmningssystem, ventilation 
eller liknande? I så fall är det ytterligare en allvarlig negativ påverkan på närområdets 
miljö.  

Markförhållanden  
Anser att en utredning av markmiljön bör göras eftersom dumpning av jordmassor och 
annat avfall har skett i det nordvästra hörnet av Hovåsängen. (Se bifogat foto från 11 
juni 2006.) Dumpningen fortsatte under ett stort antal dagar. Massorna jämnades ut till 
0,5 meters höjd. Resultatet blev bland annat en betydligt sämre dränering av ängen då 
diket mot Hovåsvallen blev uppdämt. De förändrade markförhållandena påverkade 
också åtminstone en av villorna i den södra delen av ängen där en mur rasade. Det finns 
goda skäl att undersöka vad markägaren dumpade på ängen 2006.  
Menar också att markförändringar på ängen uppenbart påverkar byggnation runt om. 
Det föreligger risk för sättningsskador på intilliggande befintliga fastigheter. Om bygg-
nation på Hovåsängen skulle inledas kommer jag att begära att mätutrustning som regi-
strerar rörelser och skador på min fastighet installeras och kräva fullständig kompensat-
ion för eventuella skador och merkostnader som härrör från markarbeten på 
Hovåsängen.  

Trafik, kollektivtrafik och buller  
Vi har stora och växande problem med antalet bilar både på småvägarna i gamla Hovås 
och utmed väg 158 från Järnbrottsmotet och söderut. Förtätningen i området har varit 
omfattande under senare år och nu tillkommer över tusen nya lägenheter vid Nya 
Hovås. Det planeras också för lägenheter vid Hovåsmotet (”Hovåsterrassen”) och nyss 
presenterades förslag till markreservationen för cirka 250 bostäder i flerbostadshus vid 
Lyckhem vid Brottkärrsmotet. Trafikverket har i rapporter varnat för följderna på 
158:an av denna omfattande exploatering i Göteborgs södra utkanter. Trafikverket bör 
rådfrågas innan beslut tas om Hovåsängen.  
Enligt samrådshandlingen skall all trafik ledas in på Hovåsängen via Skepparevägen. 
Det innebär att all trafik till och från Hovåsängen också skall passera skärningspunkten 
Säröbanan/Fjordvägen/Skepparevägen/Fasanstigen/Arkitektvägen som ligger cirka 10-
15 meter från den tänkta hospicebyggnaden. Vägar strålar samman från sju olika håll i 
denna punkt och precis intill (ibland nästan i själva korsningen) parkerar också bilar. 
Detta är en besvärlig korsning och incidenter mellan bilister och cyklister utmed Särö-
banan är inte ovanliga, framför allt på sommarhalvåret. Vårdinrättningen och de 16 lä-
genheterna kommer att generera förhållandevis mycket extra trafik – sommar som vin-
ter – som ytterligare belastar denna korsning. Med medelvårdtid på endast cirka 14 da-
gar kommer det ständigt att vara nya anhöriga och trafikanter i området som varken 
känner till vägarna eller trafiksituationen särskilt bra. Att öka trafiken över denna 7-
vägskorsning är olämpligt inte bara ur säkerhetssynpunkt. Göteborgs Stad har också en 
uttalad ambition att främja cykelpendling och framkomlighet för cyklister. Trafik kor-
sande Säröbanan bör undvikas så mycket det går.  
Göteborgs Stad säger att den hållbara staden skall byggas inifrån och ut och nära kollek-
tivtrafik. Exploatering av Hovåsängen uppfyller inget av detta. Avståndet till hållplats 
från Hovåsängen är cirka en kilometer, vilket innebär en ökad trafikbelastning inom 
staden, inte minst på småvägarna i Hovås och utmed 158:an.  
Enligt bullerstudie redovisad 2013 är förskolegården på Fyrevikens Förskola på Hovås-
vägen en av stadens tio mest bullerutsatta. Det var trafiken utmed Hovåsvägen som var 
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problemet och det skulle vidtas åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Inga 
åtgärder har ännu vidtagits. Med exploateringsförslaget för Hovåsängen ökar trafiken 
ännu mer från Hovåsmotet, utmed hela Hovåsvägen, Fjordvägen och Skepparevägen. 
Vilken hänsyn tänker man ta, och vilka åtgärder tänker man vidta, för att barnen och 
personalen på Fyrevikens Förskola vid Hovåsvägen skall få en acceptabel miljö?  

Respekten för hospicegäster och anhöriga  
Jag kan inte finna någonstans i samrådshandlingen att det har genomförts en studie som 
visar hur hospicegäster och deras anhöriga skulle påverkas av att befinna sig i en såpass 
exponerad miljö - för exempelvis ljud, omgivande aktiviteter, insyn och brist på anony-
mitet - som Hovåsängen. Hospice placeras normalt avskilt eller i anslutning till annan 
vårdverksamhet. Det optimala läget, enligt examensarbetet Igelösa Hospice, är natur-
nära och ostört ute på landet. Då medelvårdtiden på hospice endast är cirka 14 dagar så 
skulle jag föreställa mig att de allra flesta vill tillbringa dessa sista dagar i livet så ostört 
som möjligt omgiven av sina nära och kära. (Så ville i alla fall vi hade det, och fick det 
också, då en nära anhörig gick bort på Helhetsvården Bräcke Diakoni.) Om mopedtrafi-
ken utmed Säröbanan stör och väcker närboende på nätterna, hur skulle hospicegästerna 
på Hovåsängen påverkas som bor endast 10 meter därifrån? Hovåsängen är exponerad 
från alla väderstreck och på sommaren råder inte sällan full aktivitet precis intill. Hur 
påverkas man rent känslomässigt som 45-årig hospicegäst, eller som anhörigt barn till 
en sådan gäst, av att se andra familjer friska och glada promenera förbi till bad och båt-
hamn? Gläds man eller bidrar det till ökad ångest? Hur påverkas man som barn till 
friska föräldrar av att möta blicken från ett jämnårigt barn som besöker en ung förälder 
som precis skall dö? Är det så enkelt som många i media ville göra gällande under hös-
ten 2016 att det bara handlar om att förklara att ”döden är en naturlig del av livet”? En 
viktig fråga slarvades bort i media under 2016 och togs aldrig på allvar. Det blev mest 
trams. Ta frågan på allvar nu och rådfråga personer som kan och har erfarenhet, inte de 
med ekonomiska intressen av att Hovåsängen skall exploateras.  

Nollalternativet  
Avslutningsvis och sammanfattningsvis, i samrådshandlingen nämns på ett par ställen 
att möjligheten att skapa nya lokaler för hospice bedöms vara mycket angelägen. Att 
erbjuda mark för hospiceverksamhet på Hovåsängen var ju också markägarens strategi 
för att få igenom de 16 lägenheterna för egen räkning. Hospicet är med andra ord helt 
centralt i upplägget. Jag har inte mött någon som har negativ erfarenhet av hospice, allra 
minst jag själv. Dock reagerar jag på formuleringen ”att nya lokaler för hospice bedöms 
vara mycket angelägen”. Var kommer dessa uppgifter ifrån? Fakta visar ju en annan 
bild, nämligen att de två privata hospiceverksamheterna i Göteborg dras med stora be-
läggningsproblem, att trenden går i ”fel” riktning, att Mölndal och Partille övergår till 
ASIH och att Göteborgs Stad kontinuerligt måste fortsätta skära i välfärdsutgifterna för 
att budgeten skall gå ihop. Då blir ju det så kallade ”nollalternativet” som omnämns på 
sidan 27 i samrådshandling intressant. Ett genomförande av nollalternativet skulle inne-
bära att varken hospice eller de 16 lägenheter uppförs på Hovåsängen. Och vad blir 
konsekvenserna av det? Här är några:  
* Då långt över tusen lägenheter byggs och planeras för i närheten i Hovås kan 16 till 
knappast anses speciellt angeläget.  
* Med nuvarande och (som det ser ut) framtida behov av hospiceplatser i Göteborg före-
faller det troligt att detta behov kan täckas upp av ASIH, kommunala Kålltorps Hospice 
och privata stiftelsen Helhetsvården Bräcke Diakoni. Då utnyttjas också samhällets re-
surser bättre. Detta innefattar vårdpersonal, lokaler, utrustning och skattemedel. Stora 
besparingar för kommun och skattebetalare utan att någon blir utan sin hospicevård.  
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* Vi bidrar inte till en ökad trafikbelastning i staden genom exploatering i stadens ut-
kanter långt från kollektivtrafik.  
* Hovåsängen och ”de öppna utblickarna mot havet” kan räddas. Jämfört med exploate-
ringsförslaget är ”nollalternativet” mycket intressant. Utred därför nollalternativet noga 
och ställ det, sida vid sida, med exploateringsförslaget och dess konsekvenser.  

Kommentar: 
Fastighetsägarens hus är en icke planlagd byggnad med stort kulturhistoriskt värde vil-
ket förklarar hur arbetet gick till i samband med förändringar av fasaden. I samband 
med ändringar och kompletteringar där detaljplan saknas behövs ett mer omfattande 
arbete vid bygglovet. Plan- och bygglagen ger numera begränsade möjligheter att re-
glera materialval mm genom planbestämmelser. Befintlig bebyggelse och kulturhisto-
riska värden beskrivs i planbeskrivningen. Texten kompletteras med hänvisning till vil-
ket område som finns med i ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”. Stadsbyggnads-
kontoret bedömer at den kulturhistoriskt intressanta miljön inte kommer att påverkas 
negativt. Kulturförvaltningen delar denna bedömning (se yttrande 5).  
Gång- och cykelvägen utmed gamla Säröbanan är lång. En bit söder om planområdet 
löper den direkt intill havet ner mot Amundöarna. En bit norr om planområdet öppnar 
sig vyerna återigen mot havet när man närmar sig Askimsbadet. I centrala Hovås löper 
den till största delen mellan bebyggda områden och berg. Vid planområdet öppnar sig 
vyerna mot havet utmed en ca 75 meter lång sträcka. Genom förslaget att bygga på 
ängen kommer de öppna utblickarna mot väster begränsas. Vid utformningen av försla-
get har vissa utblicksmöjligheter sparats. Planförslaget redovisar ett urval av hur dessa 
utblickar förändras. För den stora allmänheten är det intressant att se hur utblickarna kan 
se ut från olika ställen. Man rör sig utmed gamla Säröbanan och utblickarna förändras. 
Där de nya byggnaderna uppförs kommer intrycket snarare att likna förhållandena strax 
norr om och söder om ängen. Där finns redan bebyggelse på ungefär samma avstånd 
som den nya vårdbyggnaden föreslås få. En vy rakt mot byggnaden bedöms inte vara av 
stort intresse och har därför inte redovisats. Här kommer saker som inte regleras i pla-
nen som tex valet av material, fönsterplacering, belysning, markbehandling, plantering-
ar mm bli betydelsefulla. Beskrivningen av utblickar mm förtydligas i planbeskrivning-
en. 
Den föreslagna bebyggelsen bedöms inte innebära någon påverkan på ljudmiljön för 
omgivningen.  
Enligt stadens Åtgärdsprogram för buller 2014-2018 ska utemiljön förbättras vid några 
bullerutsatta förskolor. Fyrevikens förskola som ligger i östra delen av Hovåsvägen var 
en av de förskolor som studerades. Enligt Trafikkontoret har de haft en dialog med för-
skolan kring bulleråtgärder men förskolan var inte intresserad av att ta emot stöd för att 
bullersäkra förskolan. 
Det finns inga indikationer på att särskild utredning av markmiljön behöver göras. Ingen 
verksamhet har tidigare förekommit på platsen som bedömts ge upphov till miljöförore-
ningar.  
När det gäller påverkan på befintliga byggnader vid byggnation så är det inget som re-
gleras i detaljplanen. Här ligger ansvaret på byggherren att se till att olika lagar, krav 
och föreskrifter följs i de skeden som följer efter planen. Se även kommentar till ytt-
rande 14. 
Beskrivningen om nollalternativet i planhandlingarna kompletteras. 
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Se för övrigt generella kommentarer angående hantering av ärendet, trafik och buller, 
behov av fler bostäder, utformning och hänsyn till omgivningen, strategiska ställnings-
tagande, avvägningar mellan olika intressen samt hospice. 

20. Fastighetsägare Hovås 57:43 företrätt av privatperson  
Synpunkterna skickades in av en privatperson. Stadsbyggnadskontoret har därefter fått 
bekräftelse på att privatpersonen företräder det företag som står som ägare till fastighet-
en.  
Är besviken på att synpunkter som framförts till tjänstemän och politiker under det 
gångna året inte framgår i samrådshandlingen. Ytterst lite av de framförda åsikterna 
verkar ha varit relevanta. 
Tycker att det känns olustigt och demokratiskt beklagligt att staden helt och hållet går 
en resursstark markägare tillmötes och önskar bebygga den sista öppna ytan ängsmark i 
Hovås. Och det utan att staden kan garantera eller ställa krav på att ett Hospice verklig-
en byggs.  
I det stora hela handlar det inte om ett Hospice eller inte. Tyvärr har det i media blivit 
ett starkt fokus på att grannar i Hovås är rädda för döden. Så förhåller sig så klart inte 
verkligheten. Vad det istället handlar om är att människor är upprörda över hur proces-
sen kring ärendet har gått tillväga, känslan av att politiker ”köps” av en resursstark mar-
kägare och det utspekulerade spel som har bedrivits av den aktuella markägaren. Det 
verkar inte finnas mycket till ”sans och ranson” i förfaringssättet hur Göteborg ska växa. 
Detta blir ännu mer tydligt när en styrelseledamot för Änggårdens Hospice vid sam-
rådsmötet den 25 oktober bekräftade att placeringen av hospicet görs på grund av de 
förmånliga villkor som ges.  
Anser att det knappats tagits någon hänsyn till boende på Bockhamnsvägen med tanke 
på placeringen av tvåvåningshuset som både begränsar utsikten samt skapar betydlig 
insyn in i husen. Varför gäller inte bevarandet av utblicken för oss som bor i villorna på 
Bockhamnsvägen? Varför måste man till varje pris maximera antal lägenheter och till-
mötesgå markägarens intresse fullt ut? Skillnaden mellan att bygga i ett kontra två plan 
är väldigt stor. Hävdar att om lägenheterna ska byggas ska de göras i ett plan. De 3-4 
lägenheter som önskas inrymmas på det andra våningsplanet betyder knappast något för 
bostadsbyggandet i Göteborg i sin helhet. Att inte bygga i två plan betyder dock en helt 
väsentlig skillnad för oss på Bockhamnsvägen vad gäller utblick och insyn.    
Det är upprörande att alla synpunkter som inkommit till SBK gällande trafiksituationen 
på Hovåsvägen samt korsningen Hovåsvägen/Fjordvägen är som bortblåsta i samråds-
handlingen. Hur är det möjligt att komma fram till att det inte blir någon nämnvärd ök-
ning i trafiken på Hovåsvägen? Tycker kommunen inte att trafik- och boendesituationen 
på Hovåsvägen överhuvudtaget är problematisk? Var finns barnperspektivet för alla de 
som tar sig till skolan och förskolan på den trånga trottoaren på Hovåsvägen?   
Är bekymrad för det som står omnämnt om dagvattenhanteringen. Beskrivningen av de 
”stora vattenmassor” som kommer från fastigheterna på Bockhamnsvägen är taget ur 
sitt sammanhang och är något verklighetsfrämmande. Det behövs också ett omtag vad 
gäller den geotekniska utredningen – mer hänsyn måste tas till de villor som redan finns 
på lerängen.  

Kommentar: 
Angående dagvatten se kommentar till yttrande 14.  
Se för övrigt generella kommentarer angående hantering av ärendet, utformning och 
hänsyn samt trafik och buller.  
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21. Fastighetsägare Hovås 57:192 & 57:105, Fjordvägen 14  
Anser att den planerade byggnationen av Hovåsängen bör avslås. Detta baserat på föl-
jande.  
Hovåsängen är den sista bevarade grönytan i området och bedöms vara av vikt för om-
rådet, den ger möjlighet till friluftsliv och rekreation och hyser både stora naturvärden 
och är av särskild vikt för landskapsbilden.  
Ängen ger en öppenhet och utblick mot havet som är av vikt för området och landskap-
et.  
Planförslaget strider mot översiktsplanen för Göteborgs stad.  
Tidigare förslag att bebygga Hovåsängen har avslagits av stadsbyggnadskontoret bl.a. 
baserat på ovanstående. I detta nya förslag har inte stadsbyggnadskontorets inställning 
till bebyggelse ändrats.  

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående avvägningar mellan olika intressen samt strate-
giska ställningstaganden 

22. Setterwalls för Hovåsängens vänner   
Setterwalls har skickat in ett yttrande som ombud för ”Hovåsängens vänner” som enligt 
uppgift består av nio olika fastighetsägare varav en del bedömts vara sakägare. De flesta 
av dessa fastighetsägare har även skickat in egna yttranden. 
Sammanfattningsvis anser de att byggnadsnämndens beslut att bevilja planbesked utgör 
ett olagligt statsstöd. Beslutet strider även mot översiktsplanen och är omotiverat utifrån 
de tidigare bedömningar som gjorts av intresset för att bevara Hovåsängen ska gå före 
markägarens exploateringsintresse. De anser vidare att inget behov finns att uppföra ett 
hospice på platsen och att byggnadsnämnden därför ska avslå förslaget om ändring av 
detaljplanen. 

Bakgrund 
AB Hovås Villastad ("Markägaren") begärde 2015 planbesked för exploatering av hela 
Hovåsängen. Markägaren har vid två tidigare tillfällen ansökt om exploatering av hela 
ängen men fått avslag. Skälen härför har främst varit att det av översiktsplanen och de-
taljplanen framgår att området ska vara naturmark. Den pågående processen gällande 
exploatering av Hovåsängen är alltså inte ny utan Markägaren har tidigare begärt plan-
besked för full exploatering, vilket byggnadsnämnden inte medgett.  
I den nuvarande planprocessen har Markägaren återigen begärt planbesked, den här 
gången för att kunna uppföra ett hospice och 16 lägenheter. Stadsbyggnadskontoret har, 
liksom vid de två tidigare tillfällena, gjort bedömningen att marken inte bör exploateras. 
Den här gången har emellertid Byggnadsnämnden inte gjort samma bedömning som 
Stadsbyggnadskontoret utan beslutade att, trots Stadsbyggnadskontorets inställning, 
inleda ett detaljplanförfarande. Beslutet fattades trots att den nya ansökan innebär en 
betydligt mer omfattande exploatering av Hovåsängen och trots att inga nya omständig-
heter tillkommit som skulle göra Hovåsängen lämplig för exploatering den här gången. 
En ny omständighet i ansökan är däremot att den privata stiftelsen Änggårdens Hospice 
är medsökande tillsammans med Markägaren. Markägaren erbjuder i ansökan om plan-
besked stiftelsen mark på Hovåsängen utan avgift under förutsättningen att Markägaren 
på resterande del av ängen erbjuds möjlighet att uppföra 10—20 lägenheter. Byggnads-
nämndens förändrade positiva inställning till en ny detaljplan beror på att kommunen nu 
ges en möjlighet att fullfölja sitt åtagande att hitta nya lokaler för Änggårdens Hospice, 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  45(69) 

med anledning av att Änggårdens Hospice måste avflytta från sin nuvarande lokal i 
Lillhagsparken, där kommunen är hyresvärd. 
Det pågående exploateringsförsöket med Änggårdens Hospice som medsökande an-
vänds alltså som en "nyckel" för att öppna upp för full exploatering av ängen. Det är 
anmärkningsvärt att Byggnadsnämnden har gått vidare med ärendet när nämnden tidi-
gare har bedömt att Hovåsängens bevarande går före Markägarens intresse av att fullt ut 
exploatera ängen. Det är orimligt att Markägaren, genom samarbetet med Änggårdens 
Hospice, ska kunna "köpa" sig till en storskalig exploatering av området. 

Ett antagande av detaljplanen utgör olagligt statsstöd 
Settervalls hävdar att Byggnadsnämnden måste avslå planförslaget för att inte bryta mot 
EU:s statsstödsregler. Om planen antas medför det en ekonomisk fördel för Änggårdens 
Hospice. Enligt EU-rättslig praxis är olagliga statsstöd inte tillåtna även om de ges ge-
nom en privat aktör. Begreppet stöd hänger uteslutande samman med huruvida en statlig 
eller kommunal åtgärd gynnar ett eller flera företag. I det förevarande fallet skulle ett 
beslut att anta detaljplanen utgöra en sådan kommunal åtgärd som innebär ett gynnande 
av Änggårdens Hospice. Det spelar alltså ingen roll att det är Markägaren som erbjuder 
Änggårdens Hospice avgiftslättnaden i form av självkostnadshyra eftersom det är kom-
munens åtgärd som medför det ekonomiska gynnandet av Änggårdens Hospice. Ett be-
slut att anta detaljplanen kommer vidare riskera att snedvrida konkurrensen på hospice-
marknaden eftersom Änggårdens Hospice, genom avgiftslättnaden, får en bättre eko-
nomisk position jämfört med de andra aktörerna på marknaden. 
I ansökan om planbesked och i Fastighetskontorets yttrande beträffande planen framgår 
att Hovås Villastad har för avsikt att hyra ut vårdbyggnaden till stiftelsen Änggårdens 
Hospice till självkostnadshyra. Det framgår även att hyresavtalet mellan Änggårdens 
Hospice och Fastighetskontoret, gällande lokaler i Lillhagsparken, kan sägas upp först 
när ett nytt gällande hyresavtal är upprättat som säkrar ett tillträde för hospiceverksam-
heten i en annan lokal. Byggnadsnämndens beslut att bevilja planbesked baseras alltså 
på en ansökan som innebär att en privat hospiceaktör ska få en fördel i form av själv-
kostnadshyra och att kommunens åtagande att hitta en ny lokal åt Änggårdens Hospice 
kommer lösas. 
Det är osannolikt att Änggårdens Hospice har möjlighet att betala en marknadsmässig 
hyra för lokalen. Det enda alternativet för Markägaren, vid ett antagande av detaljpla-
nen, är följaktligen att fullfölja sin utfästelse att låta Änggårdens Hospice få hyra hos-
picelokalen till självkostnadspris vilket understiger marknadsvärdet. Om det ska vara 
någon mening att anta detaljplanen måste således Änggårdens Hospice få ett olagligt 
statsstöd eftersom verksamheten i annat fall inte kan bära sig. 

Planförslaget strider mot översiktsplanen 
I översiktsplanen för Göteborg anges att planens övergripande mål är att staden ska ut-
vecklas på ett hållbart sätt. Det är anmärkningsvärt att planförslaget för Hovåsängen 
strider mot flertalet av punkterna i översiktsplanen avseende inriktningen för kustnära 
områden. Eftersom det planerade uppförandet av främst hospicebyggnaden, men även 
lägenhetsbyggnaderna, är främmande för området kommer planförslaget inte bidra till 
att landskapsbilden värnas och utvecklas så som översiktsplanen anger. Översiktsplanen 
anger dessutom att värdefulla rekreationsområden ska bevaras och utvecklas och att ny 
bebyggelse ska lokaliseras i anslutning till god kollektivtrafik. Som framgår i planför-
slaget är avståndet till kollektivtrafiken ungefär en kilometer, vilket är det dubbla av-
ståndet jämfört med de normer och ramar som gäller vid nybyggnation inom Göteborgs 
stad. 
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Då det måste stå klart att den planerade byggnationen strider mot översiktsplanens mål 
så skall Byggnadsnämnden avslå planförslaget. 

Planförslaget kan bidra till en begränsning av verksamheter runt Hovåsängen 
En befintlig icke tillståndsprövad verksamhet, t.ex. användningen av ett idrotts- eller 
hamnområde, kan påverkas av en nyetablerad verksamhet på så sätt att den befintliga 
verksamheten måste anpassas för att inte utgör en störning för den nya verksamheten, se 
de allmänna hänsynsreglerna i andra kapitlet miljöbalken. 
Ett närliggande aktuellt exempel på när en verksamhet behövts begränsas är Boovallen i 
Nacka kommun, där Miljö- och stadsbyggnadsnämnden nyligen har fattat beslut om att 
begränsa idrottsverksamheten på Boovallen i Nacka efter klagomål om höga bullerni-
våer från grannar. Beslutet innebär bl.a. tidsbegränsningar så att idrottsverksamhet inte 
får bedrivas allt för sent på kvällar och helger.  
I samrådshandlingen för exploateringen på Hovåsängen anges att någon bullerutredning 
inte är nödvändig eftersom bullernivån anses vara låg i området. Med en hospiceverk-
samhet på Hovåsängen är det dock troligt att större krav kommer ställas på bullernivån, 
vilket kan begränsa verksamheten på Hovåsvallen, som ligger i direkt anslutning till 
Hovåsängen, och verksamheten i hamnen som ligger i nära anslutning till Hovåsängen. 
Trots att bullernivån vid Hovåsängen anses vara låg idag kan ett uppförande av hospice 
på Hovåsängen sätta stopp för framtida planer på att förändra verksamheterna i området 
då man i ett sådant skede kommer behöva ta hänsyn till en känslig verksamhet som på-
går dygnet runt. 

Intresset av att bevara Hovåsängen går före intresset av att exploatera ängen 
De fria utblickarna mot havet, som ett bevarande av Hovåsängen medför, har tidigare 
bedömts vara så viktiga att kommunen vid två tillfällen nekat Markägaren möjlighet att 
exploatera hela ängen. I exploateringsprocessen som pågick 1994 medgavs endast möj-
lighet till exploatering på en begränsad del av ängen. Kommunen delade vid detta till-
fälle Miljönämndens och Naturskyddsföreningen i Göteborgs bedömning att resterande 
del av ängen var för "känslig" för att exploateras. Denna bedömning visar tydligt att 
kommunen redan har gjort avvägningen att intresset av att bevara Hovåsängens ska gå 
före Markägarens möjlighet att exploatera ängen. Inga nya omständigheter har tillkom-
mit som medför att ett nytt övervägande i detta avseende är aktuellt.  
Hovåsängens vänner anser att intresset av att bevara Hovåsängen även ska gå före in-
tresset att hitta en plats åt Änggårdens Hospice. av skäl som anges under punkten 6. 
I kommunens handlingar från exploateringsförsöket 1994 kan man läsa att läget, för 
uppförandet av de fyra småhusen, längs med Bockhamnsvägen valdes för att behålla de 
öppna utblickarna mot havet från Säröbanan. Det är alltså möjligheten till utblick mot 
havet från Säröbanan som särskilt ska beaktas när man bedömer hur "öppenheten" 
kommer påverkas. I samrådshandlingen anges att bebyggelsens utformning och place-
ring har studerats så att utblickar i viss mån kan bibehållas. Huruvida byggnaderna är en 
eller två våningar höga gör dock ingen skillnad, avseende "utblickarna", för cyklister 
och fotgängare som använder Säröbanan. Hospicebyggnaden planeras byggas endast ett 
fåtal meter från Säröbanan, vilket innebär en blockerad utsikt från Säröbanan trots att 
byggnaden endast planeras att bli en våning hög. 

Det finns inget behov av ett hospice på Hovåsängen 
Enligt samrådshandlingen ska vikten av Hovåsängens bevarande vägas mot bl.a. ange-
lägenheten att skapa nya lokaler åt Änggårdens Hospice. Hovåsängens vänner anser att 
någon sådan angelägenhet inte föreligger. 
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Enligt Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från 2017-09-01 planeras hospiceinrätt-
ning på Hovåsängen bli 1700 kvm. Det är mer än en dubbelt så stor yta jämfört med 
Änggårdens Hospice nuvarande lokaler i Lillhagsparken. Att det skulle finnas ett behov 
av en så stor hospiceinrättning, eller en hospiceinrättning över huvud taget, på 
Hovåsängen är helt osannolikt. Som skäl för detta anges bland annat att i Göteborg finns 
idag tre av landets 15 hospiceinrättningar. Trenden för beläggningen på Änggårdens 
Hospice är stadigt nedåtgående. Flertalet patienter på Änggårdens Hospice tillhör kom-
munerna Mölndal, Partille och Göteborg, vilka tecknar ramavtal med Änggårdens Hos-
pice om två år åt gången. Vårdformen är emellertid väldigt dyr och få patienter beviljas 
därför plats på hospicet, vilket är orsaken till att många av platserna står tomma på 
Änggårdens Hospice. I Mölndals-Posten har kommunen uttalat sig gällande att allt färre 
patienter ska beviljas plats på hospice till förmån för avancerad sjukvård i hemmet som 
är ett billigare alternativ. Det är rimligt att anta att övriga kommuner kommer att göra 
samma prioriteringar framöver i syfte att hushålla med de kommunala resurserna. Den 
nedåtgående trenden för hospiceinrättningar innebär att Änggårdens Hospice patienter i 
stället skulle kunna fylla upp platser på Bräcke diakoni och Kålltorps Hospice. 
Vidare är Hovåsängen inte den enda möjliga platsen för Änggårdens Hospice verksam-
het. Änggårdens Hospice har tidigare fört diskussioner om att ha sin verksamhet i Äng-
gården men har nu lagt dessa planer på is efter förslag från Markägaren om att verk-
samheten kan flyttas till Hovåsängen i stället. 

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående hantering av ärendet, hospice, utformning och 
hänsyn till omgivningen, strategiska ställningstaganden och avvägningar mellan olika 
intressen. Utöver detta lämnas följande kommentarer på yttrandet. 
Stadsbyggnadskontoret anser att en detaljplan ej kan vara olagligt statsstöd. Planen re-
glerar användningen av marken. Den reglerar inte vem som kommer att äga eller hyra 
byggnaderna och inte några hyresnivåer. Planen kan fortsätta gälla även om ägare och 
hyresgäster byts ut och om markvärden eller hyresnivåer förändras.  
Under planarbetet har inget framkommit som tyder på att en vårdbyggnad är mer käns-
lig för störande ljud än bostäder. Det finns heller inga riktvärden för buller från fot-
bollsplaner. Då byggnader uppförs närmare de pågående verksamheterna än tidigare 
ökar risken för att miljöförvaltningen får ta emot klagomål på störningar. Se vidare 
kommentar till yttrande 3. 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

23. Hyresgästföreningen Frölundaföreningen,  
Anser att med tanke på den demografiska homogeniteten samt ekonomiska segregation-
en som råder i området är det viktigt att beakta vikten av hyresrätter för att öka mång-
faldiga upplåtandeformer i området.  
Tycker inte att det redogörs för hur problemformuleringar ni beskriver i planbeskriv-
ningen ska utvecklas. Ni skriver till exempel "Det finns få ensamstående med barn, få 
arbetslösa och få med försörjningsstöd." på sida 12 av er planbeskrivning och jag undrar 
då; är denna målgrupp prioriterad att de ska få bo i dessa områden eller är det en sub-
stanslös problemformulering? Om det är så att målgruppen arbetslösa och ensamstående 
med barn ska prioriteras att få plats på Fjordvägen behövs en redogörelse kring vilka 
aspekter man tar i beaktande vad gäller hyrespriser, boendekvalité och service. 
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Kommentar: 
Detaljplanen reglerar hur marken får användas. Den möjliggör för bostäder och vård. 
Planbeskrivningen redogör för hur förutsättningarna är. Och där beskrivs t ex tillgång 
till service mm. Detaljplanen reglerar däremot inte vilken typ av bostäder det kan bli 
fråga om. Bestämmelserna innebär att det inte kan byggas endast blir friliggande villor. 
En detaljplan kan inte heller reglera t ex hyresnivåer. Det är markägaren som i samband 
med bygglov och utbyggnad av området bestämmer om det blir hyresrätter eller bo-
stadsrätter och hur stora lägenheterna blir. 

Övriga 

24. Ellevio   
Informerar om att det finns befintliga jordkabelledningar för högspänning 10kV och 
lågspänning 0,4 kV. De ligger i ytterkant på området mot fotbollsplanen och Skeppare-
vägen. Ellevio anser att några nya nätstationer kan behöva placeras inom området. Det 
beror på utformningen av området och elbehovet. Minsta horisontella avståndet mellan 
nätstation och närmaste byggnadsdel får ej understiga 5 meter. Nätstationerna måste 
kunna nås med lastbil för framtida drift- och underhållsarbete. 
Planförslaget behöver därför kompletteras med u-områden och E-områden för planerade 
ledningar och nätstationer. 

Kommentar: 
Planförslaget har kompletterats med E-område och u-område så att det finns plats reser-
verad för en nätstation i anslutning till infarten till området.  

25. Naturskyddsföreningen i Göteborg  
Naturskyddsföreningen i Göteborg instämmer med SBKs tjänsteutlåtande för planbe-
skedet från 2015. Där poängteras bland annat att planen inte är förenligt med ÖP som 
anger det som grön- och rekreationsområde med särskilt stora värden för naturvård, 
friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap. Där poängteras också att det gjordes 
en bedömning på 1990-talet att det var viktigt att bevara det som natur så att de öppna 
utblickarna mot havet behålls och att inga nya omständigheter som skulle förändrat be-
dömningen har uppstått sen dess.  
Naturskyddsföreningen skriver att planen inte är linje med utbyggnadplaneringen och de 
prioriterade utbyggnadsområdena.  
Med en kilometer till närmsta busshållplats befarar Naturskyddsföreningen att detta nya 
bostadsbyggande ska leda till ökad biltrafik in mot centrum. Om byggande av ett nytt 
Hospice är mycket angeläget, kan det eventuellt ske här, men det måste inte ske till-
sammans med bostadsbyggande. Om bara vårdbyggnaden byggs, ger det större möjlig-
heter att behålla siktlinjer och äng. Uppvärmning med bergvärme ökar användningen av 
el. Som kompensation bör södervända tak förses med solceller. Övriga tak bör vara 
gröna.  
Naturskyddsföreningen ser dock hellre att platsen stärks som naturområde enligt gäl-
lande detaljplan, för att långsiktigt få höga naturvärden i form av ängsmark. Detta an-
tingen genom plantering av fler ängsörter och blommor, såsom har skett t.ex. i Kungs-
parken i somras, eller genom att ha betande får några månader om året. För att långsik-
tigt få naturområdet att bli en rik ängsmark med stor biologisk mångfald av blommor, 
insekter och örter. Samtidigt som det kan bli en upplevelserik närnatur i området för 
barn och vuxna.   
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Naturskyddsföreningen menar också att det finns potential att ängen kan bli en del av ett 
grönstråk som kopplar ihop Sandsjöbacka naturreservat med kustremsan. Det saknas 
idag några tydliga kopplingar. Se nedanståden karta och grön pil som visar detta.  
Att stärka platsen som äng hade varit i riktlinje med Göteborgs miljömål 12, ett rikt 
växt- och djurliv. 

Kommentar: 
Planförslaget är inte förenligt med kommunens utbyggnadsstrategi vilket har förtydli-
gats i planbeskrivningen under rubriken Överväganden och konsekvenser. Stadsbygg-
nadskontoret ser även att området riskerar att bli relativt bilberoende.  
När området tas i anspråk för en vårdbyggnad bedömer stadsbyggnadskontoret att om-
rådets värde som natur- och rekreationsområde minskar. Genom att även möjliggöra 
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bostadsbebyggelse tillförs en annan boendeform än privatägda enbostadshus som i öv-
rigt dominerar i området.  
Stadsbyggnadskontoret menar att möjligheten till att få till ett grönstråk mellan Sand-
sjöbacka och kusten redan begränsas av den befintliga bebyggelsen samt den barriär 
som Säröleden utgör.  
Även om planen inte ändras bedöms möjligheterna att aktivt stärka området som natur-
område vara begränsade eftersom marken är privatägd.  
Planen medger gröna tak och solceller inom den givna byggrätten. 

26. Boende på Smedvägen 3 
Är skarpt kritisk till planförslaget av två huvudsakliga skäl:  
Trafiksituationen i området är redan mycket ansträngd pga omfattande nybyggnation av 
privatbostäder på flera olika platser i vårt närområde (Hovås Bronsåldersväg, Smedvä-
gen, etc). Trafikmiljön är inte anpassad för denna trafik, avskilda gångvä-
gar/cykelbanor/trottoarer saknas i stort sett på samtliga ställen förutom Hovåsvägen, 
vilket utsätter gående och cyklister (framförallt barn på väg till och från skola och fri-
tidsaktiviteter vid Hovåsskolan/Askims idrottshall/Askims simhall) för stor fara. För 
närvarande är byggtrafiken omfattande, i senare skede kommer denna ersättas med pri-
vata transporter till och från fastigheter. Att ytterligare belasta trafiknätet i området an-
ser jag inte försvarbart om inte omfattande åtgärder görs för att förbättra trafikmiljön 
och säkerheten för gående/cyklister.  
Omfattande förtätning av Hovåsområdet har pågått under en längre tid, bla bebyggdes 
det som numera kallas Flaggberget då mycket grönområde försvann. Vi ser också en 
markant förtätning av villakvarteren och omfattande bebyggelse vid Nya Hovås. 
Hovåsängen är än så länge i stort sätt orörd och en viktig utblick mot havet och ger 
närmiljön dess typiska karaktär. Jag som boende värnar om de få kvarvarande öppna 
ytor kan få bibehållas i det skick det är och motsätter mig byggnation på denna centrala 
plats i Hovåsområdet, i synnerhet om denna bebyggelse får formen av storskalighet som 
presenteras i dokumentationen.  Om nu denna mark nödvändigtvis ska bebyggas, låt då 
marken då komma de boende och allmänheten till nytta i form av fotbolls-
plan/lekplats/rekreationsområde, inte hägnas in till förmån för privata intressen.  

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående trafik och buller, samt avvägningar mellan olika 
intressen 

27. Boende på Doktorsvägen 5 
Delger sitt starka motstånd till planerna att bebygga Hovåsängen. Är en aktiv hundägare 
och småbarnsmamma, som dagligen går genom Hovås, längs Säröbanan och ner mot 
havet. Redan idag är jag djupt oroad över trafiksituationen i området, som hela tiden blir 
värre och värre med den överdrivna förtätning som sker. När jag hör om planerna att 
anlägga 16 lgh samt en besöksintensiv patientverksamhet, är det lätt att räkna ut att detta 
kommer innebära många fler bilar inklusive varutransporter genom området.  
Finner det totalt oacceptabelt hur detta ärende har sköts, i det fördolda och emot sak-
kunnig förvaltningsinrådan. Oavsett i vilken stadsdel jag bor förväntar jag mig att 
kommunen värnar om sina medborgares bästa och följer de lagar och regler som gäller 
och ej heller använder sig av missledande fakta. 

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående hantering av ärendet, samt trafik och buller.  
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28. Boende på Hovåsvägen 11 
Har inget emot ett Hospice i vårt bostadsområde. Men anser att ny tillfartsväg måste till 
för att hantera trafiken.  
Jag bor utefter Hovåsvägen som idag är enda infartsväg till hela området.  Denna väg är 
tillfart till fotbollsplan, badplats, restauranger, golfklubb, småbåtshamn samt för alla 
boende. Belastning på denna smala väg är mycket kraftig med både tung buss/ lastbils-
trafik blandat med ett stort antal personbilar. Ofta bildas kö då någon parkerat sin bil på 
vägen. Hovåsvägen går rakt igenom villaområdet varför hastigheten är nedsatt till 30 
km/tim. 

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående trafik och buller. 

29. Boende på Golfstigen 6 
Har hört att Hovås Villastad (Per Davidson) vill bygga 16 lägenheter på den fina 
naturtomt som återstår i Hovås. Som betalning för bygglov skall han skänka mark till 
kommunen för ett bygge av hospice på denna öppna naturmark. Betalning för att låta 
denna fina och värdefulla naturmark har ju redan betalts ut genom att bevilja husbyggen 
av fyra tomter på marken. 
Har uppfattningen att ansökan om bygglov måste avslås som man tidigare gjort. Att 
stänga av utsikten ner mot Hovåsvallen, hav och hamn vore en stor katastrof för göte-
borgarna. Ett hospice kan ju ligga på annan plats då det inte finns någon anledning (de 
som ligger på hospice kan ju inte njuta av läget) att upplåta denna värdefulla mark till 
alla göteborgare som utnyttjar Säröbanan till motions- och friluftsliv med cykel, rullski-
dor, löpning och hundpromenader etc. Svår tillgänglighet för närstående att besöka sina 
kära av deras sista stund, gör ju inte saken bättre. 

Kommentar: 
Synpunkterna som framförs verkar inte vara baserade på samrådsförslaget. Det framgår 
dock att man är emot att området bebyggs. Se för övrigt generella kommentarer angå-
ende hospice, hantering av ärendet, strategiska ställningstaganden och avvägningar 
mellan olika intressen. 

30. Boende på Fjordvägen 4 B 
Den tänkta placeringen för ett hospice i anslutning till fotbollsplanen förefaller inte 
iaktta patienternas behov. Har det skett en prövning om folk som dör under sommaren 
önskar gå bort under hejarop och hög musik? Läser om byggnadsnämndens ordförande 
Ulf Kamnes (MP) uppfattning om att bullernivån är en ”praktisk hanteringsfråga”. 
Tacksam för en mer konkret redogörelse då det motsäges av oss grannar 
Kommunen och markägarens skapar med ett hospice vid en badadress en olustig sam-
manblandning av vitt skilda skeenden i livet som måste respekteras: bad, eventuellt med 
barnfamiljer och önskan om stillhet i livets slutskede. 
Anklagelsen om ett eventuellt försök till muta från markägaren till kommunen såsom 
den redogörs på webbsidan https://hovasangen.se/detaljerna/forsok-till-muta/ är allvar-
lig. Jag ser mycket gärna att detta prövas, inte minst i en stad som Göteborg. 

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående hantering av ärendet, olämplig placering av bostä-
der och vård samt hospice. 
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31. Boende på Hovåsvägen 7b  
Anser att ingen byggnation på grön- och rekreationsområde ska tillåtas.  
Vi har bott 32 år på Hovåsvägen och vår dagliga promenad blir nästan alltid ner mot 
sjön. När man går på slutet av Hovåsvägen och ser denna äng och vattnet i bakgrunden 
får man en stark känsla av den oförstörda naturen, vardagens alla bekymmer försvinner. 
Att kunna se havet har alltid varit en dröm. Det är svårt att tänka sig att någon vill ta 
ifrån oss detta.  
Anser att markägaren försöker ge skenet av att göra en insats för kommunen när han i 
själva verket förvandlar ett markområde som inte ger någon inkomst idag till en vinst på 
minst 50 milj. Kommunen får väl lite skit i media för att man har blivit lurad, de första 
veckorna, medan vi som bor här blir berövad vår naturupplevelse så länge vi lever.  
Skriver att det under informationsmöte under våren framkom att förslaget, som från 
början var en fin gest att bygga ett hospice, visade sig vara ett sätt för ägaren av marken 
att tjäna pengar som idag är låsta då ängen ligger på grön- och rekreationsområde. ”I 
förslaget om byggande av hospice var ägaren så flott att han utan kostnad skulle låna ut 
marken i 25 år utan avgift för hospicet. Det visade sig att han själv skulle bli ägare av 
hospicet. Som flera av mötets deltagare påpekade och fick medhåll av representanterna 
för kommunen, kan ägaren efter godkänt bygglov ändra byggnaderna som han vill och 
kan istället för hospice bygga bostäder.”   
Att bygga 16 lägenheter samtidigt som man bygger 1500 nya lägenheter i Nya Hovås 
tillför ju inget med tanke på bristen av bostäder.  

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående hantering av ärendet, behov av fler bostäder samt 
avvägningar mellan olika intressen 

32. Boende på Järkholmsvägen 22  
Jag bor i närheten av detta område där ni ämnar föra upp bebyggelse som kommer ta 
bort kanske ett av de sista naturområdena i Hovås. Det är helt självklart att ett område 
som redan är så tätbebyggt ej ska täppas igen totalt med ytterligare byggnation. Varenda 
fri yta i Hovås har det byggts på det senaste decenniet. Eller ska jag säga de senaste 20 
åren. Folk styckar av sina trädgårdar och maximerar byggnationen på kvadratmetern. 
Det är ekonomi och pengar som gör alla tokiga. Det ska byggas på varje fri yta och 
lund. Låt oss få behålla detta välbehövda andrum. Vi människor behöver fria öppna 
landskap. Det är därför som vi i området har investerat stora belopp i våra hus. Det är 
dyrt att köpa hus här, men det betyder mycket för mig att kunna ströva i grönområden 
med barn och hundar. Om jag skulle vilja bo i tätort så hade jag inte köpt hus här. Och 
det gäller alla i området. Hovåsvägen är redan hårt belastad, men största anledningen till 
att stoppa projekterat område är för att jag anser att Göteborgs Stad har ett ansvar att 
följa den planering som är gjord för vår lilla stadsdel. Bygg inte på ängen. Låt detta 
grönområde som ramas in av byggnation runt om få finnas kvar. 
Bygg gärna äldreboende på andra ytor, kanske nära någon stor skog där äldreboendet 
gränsar mot skog och mark. Detta projekt kommer att kännas intryckt och fel mot alla 
grannar och mot allmänheten. Har ni inte mark på annat håll? Eller är det någon privat 
företagare eller markägare som vill exploatera marken för egen vinning? Jag förstår inte 
annars varför Göteborgs Stad väljer att täppa igen Hovås sista grönområde. 
Jag röstar på att ni låter någon bygga någonstans där det finns stora markytor. Eller var-
för inte i Brottkärrs Närcentrum där det redan idag sker mycket byggnation. Där borde 
det finnas mark för äldreboende. Massor av skog och mark angränsar. 
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Dessutom mycket mer praktiskt för de gamla att själva kunna gå till affären. 
Eller någon annan stans. Göteborgs Stad äger ju mark överallt. Låt Hovås ängen finnas 
kvar. För din och min skull. För badgäster eller andra besökare. Gröna ytor är viktiga.  
Glöm inte det. 

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående avvägningar mellan olika intressen, hantering av 
ärendet, trafik och buller, hospice samt olämplig placering av bostäder och vård. 

33. Boende på Lövviksvägen 28 
Att förtäta ett fritidsområde på detta sätt kommer bara att ge kommunen extra besvär 
och kostnader. Stoppa detta och tänk om! 
Att utöka trafiken längs vägen från Hovås Nedre verkar helt sanslöst. Där finns ingen 
cykelbana och gångvägen från busshållplatsen Hovås Nedre, som är närmaste kommu-
nala busshållplats, är ganska dryg. 
Anser att det är problem med trafiksituationen och parkeringssituationen. För ett tiotal 
år sedan kunde man cykla ner till badet men det avråds numera på det bestämdaste med 
hänsyn till dagens trafiksituation. Således får man köra bil ner tidigt på dagen för att 
komma åt badplatsen. Anser att man har döden inpå knutarna varje dag med denna tra-
fiksituation. Den trafikmätning som hänvisas till har tydligen gjorts under lågsäsong 
eller föregående sommar med dåligt väder. Under försommar-, sommar- och brittsom-
mardagar och -helger med strålande väder är det mycket svårt att få parkeringsplats så-
väl vid Hovåsbadet som vid de tömda båtuppläggningsplatserna vid Hovås båthamn. 
Dessutom spelas det matcher på fotbollsplanen och tillresta fotbollslag kommer ibland i 
busslaster och parkerar. Dessutom söker spelarnas familjer och 'fans' parkeringsplatser. 
Under vår och höst kör bilar med släp med stora båtar som skall sjösättas vid Hovås 
båthamn eller båtar som på hösten tas upp. Det är mycket folk som rör sig till båtupp-
läggningsplatserna vår och höst och dessutom har vi sjöräddningsstationen där med sin 
personal och sjöscouterna. 
Skriver att Hovåsbadet besöks av människor från både västra Göteborg, Centrum, 
Mölndal, Kållered osv. Många barnfamiljer och äldre kan ej ta sig till Amundöns fri-
luftsbad då de ej orkar gå över hela ön till badvikarna. Rika Hovåsbor utnyttjar inte fri-
tidsområdet. De åker till sina sommarhus i Bohuslän eller till Medelhavet, eller också 
tillbringar de fritiden i sina skattebefriade stora båtar. Det är vanligt folk som vill kunna 
komma till Hovås-badet.  
Har föreställningen att en miljö som skulle ge lugn och ro och möjlighet till sinnesfrid 
den sista tiden i livet är lämplig för Hospice. Att klämma in ett Hospice i denna miljö 
vore respektlöst, vanvördigt, cyniskt och t.o.m. föraktfullt. Någon utsikt för patienterna 
kan det inte bli tal om, då byggnader och höga bergsområden på vänster sida hindrar 
utsikten.  
Är det liv och rörelse och hojtande från idrottsutövare man vill ge patienterna så går det 
väl bra att lägga Hospicet vid Slottskogsvallen till höger i sluttningen upp med Slott-
skogen. Där finns i alla fall vackra träd. Annars har ju Heden inne i Centrum stora, lät-
tillgängliga och omdiskuterade ytor.  
Vill man söka sig till en vacker, rogivande plats finns det gott om utrymme vid Hovås 
Kallbadhus. På höger sida mot bergsområdet före markerade parkeringsplatser. Då får 
patienterna både utsikt mot Askimsviken med öar och skär bort mot horisonten, och till 
vänster den vackra golfbanan och promenadvägen på f.d. banvallen. Det finns också en 
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stor vik mellan Askimsbadet och Hovås båthamn (nedanför Per Hans väg) med tillhö-
rande stor vacker äng.  
Vill man ha möjlighet till besök på det tilltänkta Hospice-hemmet finns det nära buss-
hållplats vid Gamla Sandåsskolan (som nu har stått övergiven sedan 2015-16) en f.d. 
skolgård som ligger på en fin platå med omgivande natur. Dessutom finns ju möjlighet 
att bygga i kanten av vackra Billdals park också med närhet till kommunikation. 
Tycker att det verkar vara något "skumt" med hela planeringen. Undrar om det är 
”muteborg” eller kompisandan som gör sig gällande? Vad har markägaren för förbin-
delse med avvecklaren av Änggårdens Hospice?  

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående trafik och buller, avvägningar mellan olika intres-
sen, olämplig placering av bostäder och vård samt hospice. 

34. Boende på Igelkottstigen 7 
Tycker att det är förvånande att bygglov ska ges trots att Stadsbyggnadskontoret av-
styrkt. Förklaring? -Trodde att byggnadsnämnden lyssnar på stadsbyggnadskontoret. 
Förslaget är ju inte i enlighet med gällande översiktsplan och detaljplan. Bör inte beslut 
av byggnadsnämnden ske i enlighet med beslutade planer? Trafiksituationen blir svår, 
158.an är redan överbelastad och Hovåsvägen likaså. 

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående hantering av ärendet samt trafik och buller.  

35. Boende på Hovås Bautastensväg 10B 
Ser gärna att man inte bebygger den sista gräsplätten i Hovås och på kuppen tillfreds-
ställer privata ekonomiska intressen. Motionerar gärna längs cykelbanan och havet i 
Hovås och bor i närheten. Tycker det skulle förstöra en av de sista oaserna/gröna öppna 
områdena i detta området, som ständigt förtätas på ett helt oproportionerligt sätt och 
fylles till bredden med alla nya byggnader som planeras. Kan man inte låta en enda 
liten gräsmatta vara kvar orörd som ger luft och perspektiv på den vackra miljön i om-
rådet? Båtarna, havet, fotbollsplanen, människor som går/cyklar ner mot havet för ett 
kvällsdopp. Det skulle vara mer njutningsfullt om inte allt ligger precis inpå. Många 
människor, inte bara närboende, nyttjar denna vackra och fridfulla miljö precis som 
den är - orörd. Här är ett ställe man fortfarande kan andas på.   

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående avvägningar mellan olika intressen 

36. Boende 1 på Hovås Arkitektväg 7,  
Anser platsen olämplig enligt den föreslagna detaljplanen. 
I och med den kraftigt ökade förtätningen av Hovås är det av yttersta vikt att hänsyn tas 
till bevarande av öppna ytor för framtiden och områdets allmänna trevnad. ”Hovåsängen 
skall förbli en öppen plats för alla med utblick mot hav och hamn". Det måste finnas 
"lungor" i planering av samhällen.  
Den föreslagna etableringens omfattning ökar belastningen på vägar och kommunikat-
ioner. Det långa avståndet till busshållplats (1.2km) kommer att öka biltrafiken väsent-
ligt och därmed ökade parkeringsproblem. Man kan dessutom ifrågasätta lämpligheten i 
ett Hospice så nära en fotbollsanläggning/badplats med hög ljudvolym största delen av 
året.  
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Kommentar: 
Se generella kommentarer angående avvägningar mellan olika intressen, trafik och bul-
ler, olämplig placering av bostäder och vård samt hospice. 

37. Boende 2 på Hovås Arkitektväg 7 
Har inget emot att man bygger ett Hospis på denna ängen. Det ska ju ligga i en vacker 
miljö för patienterna o deras anhöriga. Däremot blir byggnaden mycket stor och om 
man dessutom bygger 16 lägenheter och parkeringsplatser så blir det inte så mycket 
vacker natur kvar. 
Hovåsvägen är redan mycket hårt trafikerad och Skepparevägen är under vår och som-
marsäsongen alldeles för trafikerad. Det finns ingen trottoar utmed Skepparevägen och 
det är obehagligt att gå där på sommaren med trafik till badet och till hamnen och till 
fotbollsplanen. Om förslaget går igenom så blir det ännu mer trafik på Skepparevägen 
med privatbilar och fordon som behövs för Hospice verksamheten. 16 lägenheter rende-
rar 16 och ev 32 bilar som ska ut o trängas på Skepparevägen. Hospice har ju helt natur-
ligt mycket bilar genom att personalen, anhöriga o alla servicefunktioner måste kunna 
köra fram. 
Det är inte bara långt till bussen utan även riktigt långt till närmaste livsmedelsaffär som 
ligger i Nya Hovås. Har man inte bil så får man går till bussen och resa dit.  
Har arbetat som sjukhuskurator på SU/Sahlgrenska i många år och haft massor av pati-
enter som har sökt och kommit in på Hospice. Jag skulle inte rekommendera detta Hos-
pice när det finns Kålltorps Hospice och Bräcke som båda går att nå med utmärkta 
kommunikationer. Även ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) fungerar mycket bra.  
Säröbanan är mycket populär året runt med folk som promenerar, cyklar, åker rullski-
dor, går med barnvagn mm. Det är väldigt trevligt att sitta på någon av bänkarna och 
titta ut över ängen, hamnen och havet. Vad jag ser av era bilder så blir det inte mycket 
man kommer att se i framtiden. 
Vid detaljplanearbetet i slutet av 1990 talet har bedömningen gjort att marken är viktig 
att bevara som natur så att de öppna utblickarna mot havet behålls. 
Jag vet att man vill förtäta miljön i Hovås och det gör man ju redan. Man har byggt bo-
städer på Klåvavägen. Man bygger Nya Hovås och det kommer att innebära en mycket 
stor ökning av antalet bilar på Säröleden och 158an. Vid 16.15 är det kö på Söderleden 
och vid 17 tiden står trafiken nästan stilla. På morgnarna är det långa köer in till stan 
mellan 7.30 och ca 8.30 
För att behålla den vackra miljön och för att de framtida patienterna på Änggårdens 
Hospice ska kunna njuta av miljön är mitt förslag att han bara bygger ett Hospice och 
inte tillåter byggandet av lägenheterna. 

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående trafik och buller, avvägningar mellan olika intres-
sen och hantering av ärendet. 

38. Boende på Hovås Arkitektväg 12 
Framför framförallt synpunkter på att Byggnadsnämnden den 27/10/2015 valde att inte 
följa SBKs rekommendation daterad 24/9/2015 (att ej upprätta detaljplan för hospice 
samt bostäder för äldre inom stadsdelen Askim) utan att “planbesked för hospice och 
bostäder vid Fjordvägen införs i produktionsplanen för 2017”. Anser att detta borde 
kommunicerats till de boende i närområdet. Hoppas att byggnadsnämnden omprövar sitt 
beslut. Menar att det är viktigt att politiker lyssnar på expertisen och sina skattebeta-
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lande medborgare. Gemensamt bygger och utvecklar vi ett hållbart Göteborg där männi-
skor vill leva, arbeta och bo. 
Byggnadsnämnden hävdar i samband med beslut om positivt planbesked att det är vik-
tigt att hospice skall ligga naturskönt. Omgivningarna kring Hovåsängen är natursköna 
MEN det är ett starkt trafikerat område på grund av att det är många besökare till 
Hovåsvallen, Hovås båthamn samt Hovåsbadet. Hovåsvallen används primärt av Hovås 
Billdals IF för träningar och matcher. Dessutom, innan matcherna och i pausen spelas 
väldigt hög musik från Skeppargårdens högtalarsystem. Vi bor högst upp på Arkitekt-
vägen som ligger bortanför Hovåsängen och musiken dånar i vår trädgård. Dessutom 
störs vi av när tränarna skriker under träningarna ett flertal eftermiddagar och kvällar i 
veckan. Området är allt annat än lugnt! Det är högst olämpligt för människor som be-
finner sig i livets slutskede. 
Exploateringen av Hovåsängen leder till att all trafik (ambulans- och servicetransporter 
samt personal och anhöriga på besök) skall passera Hovåsvägen som är en mindre väg i 
ett litet villasamhälle. Längs vägen promenerar och cyklar barn, vuxna och pensionärer. 
Det finns ett antal vägbulor så det är en del trånga passager. Anser inte Hovåsvägen 
klarar av all denna nya trafik. Påpekar även att all ny trafik kommer att belasta 158:an 
som redan i dagsläget är under ett högt tryck.  

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående hantering av ärendet, trafik och buller, olämplig 
placering av bostäder och vård samt hospice. 

39. Boende på Hovås Bronsåldersväg 3 
Har synpunkter på hur planerat bygge kommer att påverka "Det öppna landskap, vy mot 
havet och miljön samt naturen" på ett negativt sätt. Det är i dag en fantastisk plats att 
stanna till och blicka mot havet och njuta av naturen den enda kvarvarande fria ytan 
som finns för oss boende i området. 
Så vänligen låt denna plats vara orörd för oss medborgare i samhället. En härlig yta att 
ströva på och sitta ner och blicka ut över havet.  

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående avvägningar mellan olika intressen. 

40. Boende på Hovåsvägen 23 
Anser att de boende utmed Hovåsvägen är berörda av planförslaget eftersom det kom-
mer att påverka trafikläget, både under byggtiden och därefter. Hovåsvägen är enda till-
fartsvägen i området varför varje ny byggnation påverkar situationen för boende längs 
vägen. Förutom bullernivån tillkommer säkerhetsriskerna. De flesta fastigheterna längs 
vägen har utfart direkt mot Hovåsvägen.  
Ifrågasätter bedömningen av hur mycket mer trafik detaljplanen kommer att leda till. 
Tror inte att det bara kommer att bli ett fåtal extra bilar. Ser man till situationen som den 
är idag så har dom allra flesta hushåll i området två bilar. Föräldrarna kör sina barn till 
bussen eller skolan för att det är långt att gå och mataffärer och annan service ligger inte 
inom gångavstånd varför de flesta använder bilen även vid dessa ärenden. Bostäderna 
som är planerade för området är för äldre människor. Närmaste busshållplats ligger ca 1 
km från området och det förefaller otroligt att de flesta skulle gå dit. Härtill behöver 
man ta hänsyn till transporter och besökande till den vårdanläggning som också finns i 
planen. Ytterligare kommer det under byggtiden att kraftigt påverka trafiksituationen i 
området med den tunga trafik som förekommer vid en så stor byggarbetsplats.  
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Menar att riktvärden för buller redan överskrids utmed Hovåsvägen. Hur kan man då 
motivera bedömningen att en bullerutredning inte behövs? Begär att en trafikutrednings 
görs. I Gbg:s stads vägledning för trafik och buller står det ”Det är viktigt att fundera 
kring hur befintlig bebyggelse inom området eller i närområdet kan påverkas av en ex-
ploatering”. Hänvisar till information som gavs på ett informationsmöte i maj 2017.  
Anser att det byggs och planeras för mer nya bostäder i området än på mycket länge och 
betydligt mer än på andra platser inom kommunen. Att i ett läge då dessa bostäder var-
ken är färdigbyggda eller inflyttade förefaller det orimligt att man planerar för ytterli-
gare byggnation på mark som är avsedd för rekreation och öppna ytor. Sådan mark 
borde komma i fråga först då det inte finns annan mark att tillgå om efterfrågan på bo-
städer i området fortfarande kvarstår.  
Med tanke på de utredningar som tidigare gjorts avseende riskerna för Göteborg vid en 
höjning av havsvattennivån anser vi att man bör vara försiktig med att tillåta byggnation 
i låglänta områden nära havet. Som delen av planområdet som avser bostäder på ett om-
råde som ligger endast ett fåtal meter över nuvarande vattennivå.  

Kommentar: 
För närvarande arbetar kommunen utifrån förutsättningen att byggnader utmed havskus-
ten inte ska ha lägre golvnivå än +2,5 meter över nollnivån. I planområdet är golvnivån 
lägst +5,1. Höjning av havsnivåerna bedöms därför inte utgöra någon risk i detta plan-
område. 
Se även generella kommentarer angående trafik och buller samt behov av fler bostäder.  

41. Boende på Sommargårdsvägen 4 
Har bott i Hovås i hela sitt liv och upplevt utvecklingen av förtätning i området. 
Hovåsängen är den enda kvarvarande natur och utgör en "grön lunga" i Hovås Villas-
tad. Hovåsängen med den fridlyst intilliggande ekskogen och med havet i bakgrunden 
är en unik natur. Anser att det vore förskräckligt ifall denna natur skall förstöras av 
ännu mer byggnation. Det byggs så att det knakar överallt runt Hovås (Sisjön, Nya 
Hovås etc) och det behövs därför inga nya bostäder i Hovås Villastad. 
Den värdefulla Hovåsängen måste bevaras för all framtid. Motsätter sig all tänkbar 
byggnation på ängen. 

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående hantering av ärendet och behov av fler bostäder.   

42. Boende på Hovås Bronsåldersväg 2 
Är emot planen pga följande: 

• Det är en väldigt liten väg som kommer att bli väsentligt mer belastad. 

• Det är ca 900 m till kollektivtrafik vilket är olämpligt långt och området saknar 
infrastruktur för så stora exploateringar.  

• Det är ett naturområde som skulle försvinna 

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående trafik och buller, strategiska ställningstaganden 
och avvägningar mellan olika intressen. 
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43. Boende på Sjövägen 9 
Anser att den planerade byggnationen på Hovåsängen innebär ett grundskott mot de 
regelverk och administrativa rutiner som finns, bl a för att tillvarata det allmännas 
värderingar gentemot fastighetsjobbares och markspekulanters särintressen. 

Två gånger har Stadsbyggnadskontoret avstyrkt byggnation på ängen, bl a under hän-
visning till att en sådan skulle strida mot gällande detaljplan och mot stadens utbygg-
nadsplanering. Två gånger borde vara tillräckligt. Men nu kommer ärendet upp ännu 
en gång.  

Menar att väg 158 är för liten för att klara av den ökade belastning inte minst ”Nya 
Hovås” kommit att medföra. Att mot den bakgrunden nu tillåta byggnation på Hov-
sängen är inte god planering. Planförslaget kommer att ytterligare försämra framkom-
ligheten på väg 158 och medföra en väsentlig ökning av biltrafiken på Hovåsvägen. 
Det finns i praktiken ingen annan möjlighet att komma till Hovsängen än att köra bil. 
Kollektiva transporter saknas och lär knappast komma till stånd. Att i höstrusk och 
vinterkyla promenera den långa vägen från en busshållplats på väg 158 lär inte tilltala 
varken eventuella boende på Hovåsängen, eller personalen på hospice och inte heller 
besökande dit. 

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående hantering av ärendet, trafik och buller, och strate-
giska ställningstaganden.  

44. Boende 1 på Hovåsvägen 22 
Anser att inte att platsen är lämplig för Hospice. Värnar om är att vårdtagarna skall få en 
värdig vistelse. Har tidigare arbetat som sjuksköterska och har kunskap om vård i livets 
kritiska skeden. Det är värdigt att kunna erbjuda en lugn och stilla miljö för vårdta-
gare och deras anhöriga i denna svåra situation. Hur etiskt och moraliskt försvarbart är 
det att erbjuda plats alldeles intill ett aktivitetsområde likt Hovåsängen som periodvis är 
utsatt för så mycket buller och trafikstörningar. Hur kan en så känslig verksamhet före-
slås i denna miljö där det finns:  
1. Fotbollsplan med träning, matcher, domarens visselsignaler, åskådarnas jubel, hög 

inledningsmusik innan match samt under pauser.  
2. Hovåsbadet som sommartid har flera hundra badgäster per dag med till- och från-

farter till parkeringsplats  
3. Nyöppnad restaurang med festlokal och uteservering  
4. Båthamn med till- och frånfarter till ytterligare en parkeringsplats. Denna fungerar 

vintertid som båtuppställningsplats där båtägare höst- och vårutrustar sina båtar  
5. Säröbanan som är en mycket frekventerad gång-, cykel- och mopedled. Olika sor-

ters tävlingar och motionslopp pågår också, med bl a dryckespauser och toabesök 
strax utanför tilltänkt byggnad  

6. Omlastningsplats för tunga fordon på Fjordvägen strax öster om Hovåsängen  

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående hospice samt olämplig placering av bostäder och 
vård. 

45. Boende 2 på Hovåsvägen 22 
Konstaterar att den tilltänkta bebyggelsen strider översiktsplanen och dess inriktning för 
kustnära områden. Inte ens kriteriet om bostadsformer uppfylls eftersom de föreslagna 
radhusen knappast kan klassificeras som flerbostadshus och dessutom kommer att bli 
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relativt dyra. Tillgången till bostäder i området kommer dessutom att bli mycket god 
eftersom det planeras för 7000 nya bostäder i Askim under de närmaste fyra åren. Bland 
stora projekt i Askim kan nämnas Pilegården, Kobbegården, Sisjön, “Nya Hovås”, Klå-
vavägen och Askimsbadet.  
Hospiceverksamheten är angelägen även om efterfrågan visar en avtagande trend och 
beläggningen har varit låg under de senaste åren. Som stöd för detta hänvisas bland an-
nat till SVT Nyheter Väst (20130411) och Mölndalsposten (11/3-16). Det är därför vik-
tigt är att undersöka behovet av hospiceanläggningar. Skriver att hospicevården är upp-
skattad men dyr och att flera hospice dras med dålig beläggning på grund av budgetre-
striktioner. Ett samarbete med Kålltorps Hospice och Helhetsvården Bräcke Diakoni 
skulle kunna vara fördelaktigt med avseende på såväl personal som övriga resurser. På-
står att det finns andra tomter i bra lägen tillgängliga. 
Att i en situation med liten och vikande efterfrågan exploatera ett område med ett så 
uppenbart olämpligt läge ur brukarsynpunkt är svårförståeligt. Att mot ovanstående 
bakgrund prioritera tillkomsten av ytterligare 16 bostäder och en vårdenhet där byggnat-
ionen förstör irreparabla naturvärden är inte försvarbart.  
Anser att Stadsbyggnadskontorets hade rätt i sin bedömning av planbeskedet och att det 
är angeläget att få svar på frågan varför Byggnadsnämnden valt att bevilja utredning om 
detaljplaneförslag.  

Trafik, parkering, tillgänglighet och buller 
Hovås nås med bil från väg 158 Säröleden med avfart vid Hovåsmotet. Trafiksituation-
en är redan nu kaotisk på Säröleden och kommer att försvåras ytterligare genom all ny-
byggnation i närområdet.  
Ifrågasätter uppgifterna i samrådshandlingen att trafiken på Hovåsvägen anges till 2.500 
fordon per dygn. Uppger att det var 2.700 fordon/dygn år 2013 och att den har ökat se-
dan dess. Meddelar att under en 45 minutersperiod i oktober passerade 22 stycken tunga 
lastfordon på Hovåsvägen.  
Anser att den beräknade trafikökningen för området förefaller vara orimligt låg och 
ifrågasätter rimligheten i att trafiken kan komma att minska till år 2035. (Trafiken har 
beräknats för år 2013 (!) på ca 2,7 resor per lägenhet och dygn för bostäderna och för 
vård till ca 15 resor per dygn för anställda och besökare. Detta innebär 48,2 resor per 
dygn. Man använder sedan 2035 som dimensioneringsår och räknar då med att trafiken 
minskat till 46 resor per dygn!) I planförslaget bedöms trafiken på Skepparevägen, 
Fjordvägen och Hovåsvägen öka med 50-60 resor per dag genom den tilltänkta nybygg-
nationen. Ökningen anses så begränsad att inga förändringar av de nuvarande vägarna 
behövs.  
Anser att Hovåsvägen är klart underdimensionerad och inte byggd för så mycket trafik. 
Trafiksituationen är närmast kaotisk, speciellt under sommarhalvåret, men även annan 
tid. Vägbulor och andra hinder försvårar trafiken och gör det ibland nästan omöjligt att 
komma fram med långa köer och miljöproblem som följd. Att då ytterligare försvåra 
situationen genom att bebygga Hovåsängen är inte försvarligt Det tillkommer dessutom 
en lång, intensiv period med byggtrafik som kommer att öka trängsel och avgasförore-
ningar.   
Beskriver att korsningen Hovåsvägen, Fjordvägen och Säröbanan är en knutpunkt. 
Norrut på Fjordvägen går trafiken till bostadsområden, badet, hamnen och fotbollspla-
nen. Fjordvägen söderut har mycket intensiv byggtrafik och stadigt ökande boendetrafik 
genom nybyggnation. Restaurangen vid Kallbadhuset med såväl lunch- som middags-
gäster alstrar ny och ökande trafik. Dessutom finns där en konferensanläggning och 
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badplats som ytterligare ökar på trafiken. Hovåsbadet och Hovåshamnen generar myck-
et trafik och dessutom höga ljud från högtryckssprutor, slipmaskiner mm vid iordnings-
ställande av båtarna. Befintlig småbåtshamn och gästhamnsfaciliteter ska dessutom ut-
vecklas, vilket stämmer med intentionerna för ”kustnära områden och skärgården”. 
Byggnadsverksamheten har varit, och är fortfarande, intensiv. Stora trailers med släp 
använder Fjordvägen i höjd med Hovåsängen, som omlastnings- och uppställningsplats. 
På Hovåsvägen uppkommer ofta köer på grund av trafikhinder i form av vägbulor, par-
kerade byggfordon och ombyggnadsverksamhet.  
Skriver att avståndet till busshållplats är 950-1000 meter. Påpekar att felaktiga uppgifter 
angivits (450 meter) i ansökan om planesked. Och att SBK angivit att det är 780 meter.  
Även gällande tillgång till parkering påpekas att ansökan om planbesked var vilsele-
dande. Där angavs att det fanns gott om parkeringar nära planområdet – men sommartid 
är alla parkeringsplatser upptagna och badgästerna parkerar på gator och omgivande 
utrymmen, vilket minskar framkomligheten. Under vintersäsongen är dessutom den 
största parkeringsplatsen upptagen eftersom den utgör uppställningsplats för båtar.   
Anser att en bullerutredning behövs. I samrådsunderlaget anses en bullerutredning inte 
vara nödvändig eftersom bullernivåerna anges som mycket låga vid de tänkta nya bygg-
naderna. Hänsyn måste emellertid också tas till bullernivån vid existerande bostäder. 
Beskriver att bullersituationen ansetts för hög vid Fyrevikens förskola och att det är 
höga bullernivåer längs hela Hovåsvägen. Vid förskolan ansågs 2007 bakgrundsnivån 
från Säröleden vara 52 dBA, men problemet ansågs vara Hovåsvägen som då, som 
nämnts, trafikerades av 2.700 fordon/dygn (varav 7% tung trafik).  
Ett hospice ska ligga i ett område där man möts av avskildhet, lugn och ro. Med denna 
utgångspunkt är det föreslagna området på Hovåsängen, sett ur hospice-boendes och 
anhörigas synvinkel, helt fel. Det är nämligen svårt att tänka sig ett mer bullerutsatt och 
olämpligt läge. I väster finns en mycket utnyttjad och ”högljudd” fotbollsanläggning 
och en populär badplats, i norr en båthamn med tillhörande uppställnings- och parke-
ringsplatser, i öster en livligt frekventerad gång-, cykel- och mopedled (Säröbanan). 
Trafiken på Säröbanan, med motionslopp och träning för tävlingscyklister och tidvis 
intensiv mopedkörning, orsakar omfattande störningsmoment. Tävlingar i form av löp-
ning och cykellopp förekommer frekvent. Motionscykelloppet Säröleden genomfördes 
den 4 september. Funktionärsenheterna var placerade vid Fjordvägen/Skepparvägen 
vilket medför hög ljudnivå från såväl tävlande som funktionärer och åskådare. 
Hovåsvallen med aktiv och ökande fotbollsverksamhet i form av träningar och matcher 
med högljudd musik är ytterligare en faktor som skapar en hektisk, snarare än lugn, 
miljö.  

Kommentar: 
Enligt stadens Åtgärdsprogram för buller 2014-2018 ska utemiljön förbättras vid några 
bullerutsatta förskolor. Fyrevikens förskola som ligger i östra delen av Hovåsvägen var 
en av de förskolor som studerades. Enligt Trafikkontoret har de haft en dialog med för-
skolan kring bulleråtgärder men förskolan var inte intresserad av att ta emot stöd för att 
bullersäkra förskolan. 
Se för övrigt generella kommentarer.  

46. Boende på Hovås Arkitektväg 1  
Anser sammanfattningsvis att eftersom planförslaget uppvisar betydande brister med 
tanke på analys av behovet kring lokalisering av bostäder och hospiceverksamhet, samt 
det faktum att förslaget kraftigt avviker mot gällande översiktsplan, finns skäl att ifråga-
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sätta Byggnadsnämndens bifall till begäran om planbesked och de bakomliggande orsa-
kerna till beslutet. Kräver därmed att liggande planförslag ogillas i sin helhet. 

Angående översiktsplan 
Planförslaget bör ogillas eftersom det avviker från översiktsplanens intentioner gällande 
kustnära områden bland annat gällande att det inte skapar god tillgänglighet för alla, 
bevarar värdefulla naturområden och att byggnationen inte ligger i anslutning till god 
kollektivtrafik. 
Vid detaljplanearbetet under 1990-talet var utgångspunkten att marken, Hovås 57:37-
39, ska bevaras som natur för att bevara de öppna utblickarna mot havet. Genom den 
förtätning som gradvis skett sedan dess, borde den här föresatsen vara än mer aktuell 
och gällande som direktiv för värdering av exploatering i vilken form den än må vara. 
Planförslaget strider mot översiktsplanen och utbyggnadsplaneringen. Tidigare begäran 
om att exploatera marken har avslagits. Det är därför anmärkningsvärt att aktuellt för-
slag till planändring accepterats. Speciellt eftersom förutsättningarna med t ex trafikbe-
lastningen i området (specifikt Hovåsvägen) ökat  

Lämpligheten för placering av hospice 
Anser att analys och förarbeten i liggande planförslag har sådana betydande brister, vil-
ket gör att slutsatsen beträffande lokalisering av hospice inte kan betraktas vara annat än 
förvånande. Utgångspunkten för inrättande av hospice anges bl a av Göteborgs Stad; 
”Vi strävar efter att du ska känna ett välbefinnande fysiskt, psykiskt, socialt och andligt. 
Hos oss bor du i en harmonisk, trygg och lugn miljö.” Dessa utgångspunkter skulle inte 
mötas vid en placering på Hovåsängen.  
Under vår och sommarsäsong är trafikbelastningen stor till och från hamn och bad som 
ligger intill. Mopedgäng och ungdomar samlas på Säröbanan under stundtals högljutt 
buller under sommaren. 
Längs tre sidor av Hovåsängen finns villabebyggelse. I väster angränsar Hovås Billdal 
IF’s fotbollsplan med träning och matcher med på kvällar och helger flera dagar per 
vecka. Under matchdagar har man hjälp av musik på högtalaranläggningar för att skapa 
stämning. 
Föresatsen för en god placering av hospiceverksamhet inte infrias därför inte. En alter-
nativ placering bör sökas. 
Planförslaget redovisar inte lämpligheten av placering hospice, varför förslaget ska ogil-
las. 

Lämpligheten för placering av bostäder 
Anser att planförslaget innebär att trafikbelastningen i området ökar  framförallt tung 
trafik i form av transporter av matvaror, sophantering etc. Detta ökar inte bara säker-
hetsriskerna utan även buller och vibrationer då vägkropparna i området inte är avsedda 
för den tunga trafik som framförallt hospice-verksamheten skulle medföra. 
I redovisningen till planförslaget saknas aktuell [reell] mätning och analys av trafikfre-
kvens (indelad efter typ av transport), buller och vibrationer för den del av året som på-
visar störst belastning. Innan planförslaget skall kunna värderas, måste sådana mätning-
ar med efterföljande analys och slutsats redovisas. 
Den högst belastade vägsträckningen utgörs av Hovåsvägen, som dagtid i stor utsträck-
ning används av barn som går och cyklande barn på väg till bussar och skolor. En ökad 
trafiksituation med framförallt tunga transporter skulle öka risker för gångtrafikanter. 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  62(69) 

Även här saknas studie och värdering i planförslaget för hur tillkommande risker skall 
kunna undvikas. 
I planförslaget är bostäder placerade närmast befintlig fotbollsplan. Där avlöser träning 
och match varandra under april-september. Dessa företeelser utgör en naturlig högröstad 
aktivitet med inslag av hög musik, vilket under alla år det bedrivits, bidragit till en liv-
full karaktär i området. Vid studie av ett aktuellt fall i Nacka, har kommunen fattat be-
slut om att införa restriktioner för idrottsutövandet på Boovallen i Nacka efter klagomål 
från grannar. Av anledningen att en annan kommun i landet rättat sig efter denna typ av 
krav från närboende, är det av vikt för bedömningen av planförslaget, att Göteborgs 
kommun tydligt anger sin inställning till den verksamhet som idag bedrivs. 
Planförslaget redovisar inte lämpligheten av placering bostäder, varför förslaget ska 
ogillas. 

Behov av Hospice 
Samrådshandlingen anger att Hovåsängens bevarande ska värderas mot behovet av att 
arrangera nya lokaler åt Änggårdens Hospice. Anser att behovet av vård i hospicemiljö 
inom Göteborgs kommun inte är bevisat. Den kommunala enhet som har ansvaret över 
den palliativa vården bör bekräfta behovet. Har de tillfrågats eller varit remissinstans? 
Menar att det är rimligt att anta att behovet från dagens nivå är sjunkande, bland annat 
eftersom angränsande kommuner (t ex Mölndal, Partille) har en strategi att frångå hos-
picebaserad vård till förmån för Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASIH), 
Det finns anledning att rikta om kvarstående behov mot kommunens egen anläggning 
(Kålltorp) och Bräcke Diakoni.  
En exploatering motsvarande 1700 m2BTA är med andra ord inte behovsprövad för 
palliativa vårdinsatser, varför planförslaget ska ogillas även för denna punkt. 

Behov av bostäder 
Planförslaget anger ”nya bostadstyper” avses komplettera existerande villabebyggelse. 
Enligt uppgift i samrådshandlingen avser exploatören upprätta dessa bostäder för bo-
ende över 60 år. För denna kategori är närhet till service och kollektivtrafik viktig.  
Cirka 1300 lägenheter byggs i Nya Hovås, tillsammans med utmärkt service och ut-
byggd kollektivtrafik. Därutöver har omfattande byggnation av flerbostadshus nyligen 
genomförts i södra Brottkärr nära Amundön samt vid Klåvavägen. 
Med hänsyn taget till den stora tillgången på varierade bostadstyper med placering i 
jämförbara områden samt den betydligt bättre tillgången på service och kommunikat-
ioner (en motsvarighet som placering på Hovåsängen skulle sakna), är behovet av ex-
ploatering bostäder på Hovåsängen försumbart, varför liggande planförslag ska ogillas. 

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående strategiska ställningstaganden, trafik och buller, 
hospice, behov av fler bostäder samt olämplig placering av bostäder och vård. 

47. Boende på Hovåsvägen 16 
Beskriver att Hovås är ett populärt område som hela tiden förtätas när gamla, stora tom-
ter styckas av. Anser att bebyggelse på Hovåsängen innebär att ännu en vacker, öppen 
plats med en vacker utsikt bebyggs. Det skulle kraftigt förändra landskapsbilden för alla 
som rör sig i detta området, dvs både boende i Hovås, de som utnyttjar gång och cykel-
banan samt de som besöker området pga rekreation, bad eller båtliv.  
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Trafiksituationen på Hovåsvägen är idag mycket besvärlig och störande med buller. 
Ifrågasätter om de uppgifter som trafikkontoret redovisar från 2013 kan vara aktuella. 
Anser att en ny trafik-och bullermätning måste genomföras. Undrar även om trafikkon-
torets uppgifter om 2,7 resor/dag och hushåll kan vara relevanta, eftersom ingen service 
eller kommunikation finns i närområdet. Antalet resor till/från den tänkta bebyggelsen 
är underdimensionerad och kommer att belasta vägen ytterligare, vilket innebär olägen-
het för alla de hushåll som bor längs med Hovåsvägen eller nyttjar densamma.  

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående trafik och buller, samt avvägningar mellan olika 
intressen. 

48. Boende på Hovåsvägen 5 
Yrkar på att exploateringen på Hovåsängen, med vilken typ av byggnation det än må 
vara, omedelbart avbryts. Låt inte en serie förfulande byggnader förstöra den vackra 
miljön på den anrika Hovåsängen. Det handlar sålunda inte om ett ev. hospice vara eller 
icke vara utan något helt annat. Blir bygget av är det ingen återvändo. Hovåsängen är då 
för alltid borta!  
Låt inte detta ske bara för någon girig markägare absolut måste bli ännu rikare. Pengar 
är inte viktigt, naturen är det man skall värna om, inget annat i detta fall! Det är an-
märkningsvärt att Byggnadsnämnden plötsligt ändrar ståndpunkt när det gäller bevaran-
det av Hovåsängen och dess unika miljö. Här behöver man vända på alla stenar och 
verkligen gå till botten med hur det plötsligt blir möjligt att bebygga den tidigare så mil-
jömässigt omhuldade Hovåsängen. 
Med tanke på den pågående extrema exploatering som pågår i Hovås generellt i avsikt 
att förtäta området så mycket som möjligt är det hänsynslöst av makthavarna i Göte-
borgs Kommun att tillåta förstörelse av denna unika miljö. Området är redan idag över-
belastat trafikmässigt och vägnätet klarar överhuvudtaget inte fler stora byggprojekt, så 
länge som det inte finns mer än en matarväg från 158:an in till områdets centralpunkter, 
d.v.s. båthamn, idrottsplats, badplats, restauranger, golfbana etc. Vi tänker då speciellt 
på den kraftigt ökande trafikintensiteten på Hovåsvägen.  
Trafiken ökar kraftigt på en väg som definitivt inte är dimensionerad för detta. Vägen 
byggdes tidigt nittonhundratal som en byväg och har inte förstärkts på något sätt under 
de senaste 50 åren. Underlaget är gammal sjöbotten bestående av lera m.m. På grund av 
vibrationer från trafiken har vårt hus drabbats av bestående sättningsskador vilka till-
kommit under de senaste åren. Vi har bott i vårt hus i mer än 40 år och har aldrig tidi-
gare varit utsatta för denna ”trafikterror” inte bara förorsakad av den tunga byggtrafiken 
som eskalerat under de sista åren utan också av de höga hastigheterna som numera före-
kommer på vår gata. Den rekommenderade fartgränsen på 30 km/h är sällsynt att någon 
respekterar. Ej heller den gällande gränsen på 50 km/h respekteras av majoriteten av 
trafikanterna utan det liknar mer en 70-sträcka utanför vårt hus. Som jämförelse kan 
nämnas att fram till Göteborgs införlivande av Askims kommun på 70-talet, var den 
gällande hastighetsgränsen 20 km/h. Vi har försökt ta reda på vilket det maximalt till-
låtna axeltrycket som vägen klarar av är, men det verkar som om ingen vet. Det vore 
verkligen på sin plats att Trafikkontoret omedelbart gör en analys av aktuella markför-
hållanden och överväger begränsningar för tung trafik i området som matas av Hovås-
vägen.  
Ni måste faktiskt tänka på de familjer som redan bor och har bott i Hovås under många 
år. Det är en otroligt störande trafikmiljö, som riskerar att bli ännu värre. Ni måste ta 
hänsyn till trafikmängden när ni tar beslut och fråga er vilka konsekvenserna blir.  
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Om Ni skall tillåta ytterligare byggnation i Hovås måste ni planera för en infartsväg till, 
så att all trafik inte belastar Hovåsvägen.  
Informerar vidare om pågående ärenden hor Trafikkontoret angående trafiken på 
Hovåsvägen och om hur vibrationer och placering av vägbulor utretts under 1980-talet. 
Bifogar vibrationsutredning från 1986 och från 2017. 
Om det överhuvudtaget ska byggas mer i Hovås bör Göteborgs Kommun blir bättre på:  

• Att informera och ha en dialog med de boende om hur bygget kommer påverka 
dem.  

• Göra en riskanalys/konsekvensanalys.   

• Vidta åtgärder! T. ex. bygga minst ytterligare en infartsväg till Hovås, hjälpa de 
berörda med bullerplank, vidta hastighetssänkande åtgärder, införa max axeltryck 
etc. 

Kommentar: 
Synpunkter gällande vibrationer och placering av farthinder gäller befintlig situation 
och gällande den frågan hänvisar vi till trafikkontoret som fått ta del av yttrandet. 
Information och ev dialog sker inom ramen för planarbetet t ex genom samrådsförfaran-
det. Gällande detta ärende hölls även ett informationsmöte i maj 2017 eftersom många 
oroliga grannar hört av sig i ett tidigt skede av planarbetet. 
I planbeskrivningen beskrivs både innebörden av förslaget och dess konsekvenser.  
Se för övrigt generella kommentarer angående avvägningar mellan olika intressen, han-
tering av ärendet samt trafik och buller. 

49. Boende 1 på Hovås Arkitektväg 2  
Har även lämnat synpunkter genom en skrivelse från Hovåsängens vänner upprättad av 
Settervalls advokatbyrå. 
Skriver att ängen betyder mycket för dem som bor bredvid och för tusentals människor 
som utnyttjar området året runt. Den är vardagsnatur, starkt förknippad med rekreation 
och lugn som påverkar stressade människor i positiv riktning. Den pockar inte på upp-
märksamhet uran bara är med sin grönska, friska luft och öppna yta mot vatten. 
Det byggs mycket i stadsdelen. Många barnfamiljer kommer flytta in. Skulle det då inte 
vara bättre att utveckla ängen just som äng? Med blommor och djur som betar. Det 
skulle bli en värdefull miljö för alla! 
Tycker inte att det kan vara rätt att offra dessa värden för att en privat exploatör, med 
kommunens hjälp, ska få igenom sina planer. 
Anser att det varit för lite dialog med medborgarna. Detta i en tid då kommunens ut-
veckling av staden ska genomsyras av öppenhet och medborgardialog. Där vikten av 
aktiv dialog med närboende om hur ett område används och vilka värden som är viktiga. 
Allt för att stadsutvecklingen ska bli hållbar över tid. 
Beskriver det livfulla område ängen ligger i mitten av med stor båthamn, fotbollsplan, 
badgäster, cyklister, ungdomsgäng som samlas med mopeder och barn som leker. Cir-
kus på grusplanen vid badet, folk som slipar sina båtar mars till juni osv. Sommartid är 
det bilköer till badet och båthamnen. Särskilt där infarten till det nya området är föresla-
gen. På Säröbanan, som ingår i turiststråket Kattegattleden, går Göteborg Marathon. 
Ängen är ytan i mitten som jämnar ut alla störande ljud. Det finns funktion och harmoni 
genom ängen tack vara att den inte är bebyggd. 
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Skriver om egna erfarenheter av hospice då nära anhöriga vårdats där. Menar att när 
någon gått bort vill man ha lugn och ro. Inga störande element från fotbollsmatcher eller 
glada människor på väg till bad eller båttur. Citerar också ett inlägg från tidningen 
Malmö ETC där upplevelser beskrivs kring döende patienters vård i stökig miljö.  

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående avvägningar mellan olika intressen behov av fler 
bostäder samt hantering av ärendet. 

50. Boende 2 på Hovås Arkitektväg 2  
Har även lämnat synpunkter genom en skrivelse från Hovåsängens vänner upprättad av 
Settervalls advokatbyrå. 
Önskar att planprocessen avbryts och att Änggårdens Hospice erbjuds ett alternativ som 
är bättre för alla parter. Har framfört motiv till detta under sex olika rubriker. 

Unika värden för göteborgare och besökare utraderas för all framtid. 
Hovåsängen är en viktig del av det öppna landskap som omgärdar Säröbanan i centrala 
Hovås. Tillsammans med intilliggande hamn, gräsmattor, bad och hav bildas ett and-
ningshål som uppskattas av många göteborgare och besökare till staden. Området fyller 
samma funktion som Billdals Park, Delsjön, Röda Sten, Slottsskogen och liknande plat-
ser. Värdet skapas av att ytan inte är bebyggd. Att den inte används till någonting. Det 
är öppenheten, rymden och ljuset den obebyggda platsen skänker, i ett övrigt tätbebyggt 
område, som är värdet och kvaliteten. Om ytan bebyggs går dessa värden helt förlorade. 
Det blir en ordinär tomtyta utan särskilda egenskaper som skapar karaktär och trivsel. 

Gärna ett Hospice i Hovås. På en vacker och ostörd plats. 
Ett hospice måste ligga på en vacker och ostörd plats om det ska tjäna sitt syfte att ge 
lugn, ro och avskildhet. Hovåsängen uppfyller varken det ena eller andra. Om platsen 
bebyggs kommer den inte längre att vara en vacker plats. Det är mycket buller från tra-
fik, hamnen, festande ungdomar på gatan, streetrace, restaurang och festvåning samt 
högljudda fotbollsmatcher ackompanjerade av musik som hörs över nejden.  
Det måste finnas en bättre och värdigare plats som ligger närmare kollektivtrafik och 
annan service för brukare, anhöriga och personal. Utan villor och lägenheter alldeles 
intill.  

Den föreslagna exploateringen är mycket negativ ur perspektiven arkitektur och stadens 
attraktionskraft. 
Området gränsar till Hovås Villastad som är av kulturhistoriskt intresse enligt ”Kultur-
historiskt Värdefull Bebyggelse” (hela del II i detta program för bevarande bifogas med 
hänvisning till sid 372-373). Den föreslagna exploateringen, särskilt vårdbyggnaden, har 
en skala som inte återfinns i närområdet. Det arkitektoniska uttrycket har inte någon 
som helst anknytning till det uttryck som så väl beskrivs i bevaringsprogrammet. Ut-
trycket är tvärtom ett exempel på intetsägande arkitektur som inte skulle tillföra området 
några nya kvaliteter. Det skulle förfula området med negativa konsekvenser för Göte-
borgs attraktionskraft. 
I en tid när intresset för design har blivit en folkrörelse blir arkitekturen viktigare än 
någonsin för hur en stad upplevs. Det ligger i det gemensamma intresset att alla stadsde-
lar förbättras, förskönas och görs så intressanta och unika som möjligt. 
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Önskan om att komplettera utbudet av boendeformer uppfylls utan Hovåsängen 
Utbudet av olika boendeformer i området uppfylls redan genom lägenhetsliknande rad-
hus vid ”Flaggberget”, bostadsrättsradhus vid Golfstigen, större bostadsrättsfastighet 
som nyligen uppförts på Golfbanevägen, bostadsrätter vid Klåva Gårdsväg, Hovås-
terrassen med ca 100 planerade lägenheter, planerad exploatering vid gamla Kommun-
huset samt ca 2000 planerade lägenheter i närliggande Nya Hovås, Brottkärr och norr 
om Askimsbadet. 

En farlig trafiksituation 
Skepparevägen leder all trafik till bad och båthamn. Det är ofta långa köer sommartid. 
Att ytterligare belasta vägen är dåligt och farligt bland annat med tanke på snabba trans-
porter för utryckningspersonal och räddningsfordon till sjöräddningsstationen. Det rör 
sig även många gående och cyklande, inte minst barn, på väg till och från badplats, sjö-
scoutkårens verksamhet eller fotbollsplanen. 

Övrigt 
Det finns en stark känsla av att den här processen inte alls går rätt till. Det drivs inget 
dialogarbete (jämför med Nya Hovås). Fastighetsägare ”jobbar på mot politikerna” och 
deltar inte på samrådsmöten. Det finns missvisande illustrationer och osanna uppgifter 
om avstånd till kollektivtrafik.  Ett Hospice med vikande beläggning som ska ha större 
lokaler och aldrig kan klara av att betala hyran. Olagligt statsstöd. Mutor? Avvisande 
politiker osv. Den sista ängsmarken som lättvindigt offras för att uppföra en handfull 
exklsiva radhus/lägenheter. Och samtidigt blinkar alla varningslampor för en överhettad 
bostadsmarknad och snabbt vikande efterfrågan. Hovåsängen framstår som ännu ett 
dystert exempel på den negativa Göteborgsanda vi alla förlorar på. 

Kommentar: 
Befintlig bebyggelse och kulturhistoriska värden beskrivs i planbeskrivningen. Texten 
kompletteras med hänvisning till vilka delar som finns med i ”Kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse”. Stadsbyggnadskontoret anser också att bebyggelsen ska visa hänsyn till 
miljön och att byggnader ska gestaltas med omsorg. Plan- och bygglagen ger numera 
begränsade möjligheter att reglera hur detta ska göras genom planbestämmelser. Ett 
stort ansvar för att slutresultatet blir bra ligger på byggherre och arkitekt. De illustrat-
ioner av byggnaderna som redovisas i planhandlingen är långt ifrån färdiga bygglovs-
handlingar. Materialval, fönstersättning, lägenhetsstorlekar t ex bestäms inte i planen. 
Illustrationerna är avsedda att ge en uppfattning om hur volymerna kan disponeras inom 
området. Så länge man håller sig inom de ramar som planen tillåter kan utformningen 
ändras vid bygglov. Stadsbyggnadskontoret bedömer at den kulturhistoriskt intressanta 
miljön inte kommer att påverkas negativt. Kulturförvaltningen delar denna bedömning 
(se yttrande 5). 
Se för övrigt generella kommentarer angående hantering av ärendet, trafik och buller, 
behov av fler bostäder, hospice samt avvägningar mellan olika intressen. 

51. Boende på Fjordvägen 20 
För det fall att Hospicebyggnaden uppföres, kan den med fördel förläggas så långt väs-
terut och lågt som möjligt. Flytta entré och trafikområde till östersidan, på sänkt mark-
nivå mellan Säröbanan och byggnaden. Detta skulle kunna rädda mycket av den fria 
vidden ut mot havet för dem som ofta sitter vid, promenerar, joggar, cyklar, vistas, på 
Säröbanan.  

Kommentar: 
Se generell kommentar angående utformning och hänsyn. 
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52. Boende på Sommargårdsvägen 1  
Anser att planen kommer att innebära en ökad belastning på Hovåsvägen. Eftersom 
Hovåsängen ligger långt ifrån hållplatser för kollektivtrafik är det rimligt att anta att 
rörelser av nya boende i området i huvudsak kommer att ske med bil. Hovåsvägen är 
redan gravt underdimensionerad för biltrafik under de perioder när många människor 
åker bil till och från Hovåsbadet och när det är fotbollsmatcher på Skeppargården. Det 
är stor variation i nyttjandet av Hovåsvägen under året. När konsekvenser analyseras 
bör en analys som tar utgångspunkt i nyttjandet av Hovåsvägen under högsäsong göras, 
och inte endast på basis av en uppskattning av antalet rörelser per dygn i genomsnitt. 
Analysen bör särskilt beakta den ökade risken för lokala periodvisa trafikinfarkter, och 
de betydande negativa konsekvenserna för lokalmiljön.  
Beskriver även att den föreslagna detaljplanen kan innebära en ökad risk för trafikin-
farkter i det utvidgade närområdet t ex vid Nya Hovås för södergående trafik (mot 
Kungsbacka) och anser att denna risk bör utredas ytterligare. 
Det förefaller glasklart att fastighetsägaren upplåter en del av Hovåsängen till Hospice i 
utbyte mot att få tillstånd att bygga mycket attraktiva bostäder på den andra delen i det 
skyddade området. Det är ofattbart och djupt förtroendeskadande att denna typ av ko-
handel ens kan komma på fråga. Beslutsfattaren anmodas att visa på prejudicerande 
tidigare exempel, gärna från andra kommuner, där markägaren erbjudit något som 
kommunen vill ha (t ex en tomt) och i gengäld beviljats något som hen sannolikt annars 
inte skulle ha fått (t ex en exploateringsmöjlighet). I vilket avseende föreligger det 
egentligen någon skillnad mellan å ena sidan den byteshandel som ligger till grund för 
föreliggande förslag och å andra sidan att fastighetsägaren helt enkelt skulle få köpa 
exploateringsmöjligheten av kommunen?  

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående hantering av ärendet samt trafik och buller. 

53. Boende på Hovås Arkitektväg 8 
Framför följande invändningar mot den förändring av detaljplanen som innebär ny be-
byggelse på den s k Hovåsängen. 

Korsningen Fjordvägen Skepparevägen 
Korsningen Fjordvägen/Skepparvägen/Hovås Fasanstig/Hovås Arkitektväg är oklar och 
mycket trafikerad, framförallt sommartid. Trafiken till och från planområdet måste 
också passera över GC-banan som även den är mycket trafikerad. Banvallen som är en 
del av Sverigeleden används mycket flitigt och ofta används den för olika löp-lopp och 
olika cykelarrangemang. Att belasta denna komplicerade korsning med all den ökade 
trafik som det innebär känns inte rätt ur säkerhetssynpunkt. Vid sidan innan korsningen 
parkerar ofta bilar som gör att sikten skyms. Bilder som illustrerar korsningen har bifo-
gats.  
Anser att det är märkligt att räkna med en ny belastning av antal bilar baserade på en 
vision om trafik år 2035. Hur skall man se på all den trafik som kommer att vara de 
närmaste kanske 15 åren efter ett ev. bygge fram till 2035? 

Hovåsvägen 
Hovåsvägen är redan idag hårt belastad. Med den stora ökningen det skulle medföra 
med både bostäder samt ny vårdinrättning kommer situationen ytterligare förvärras. 
Enligt planbeskrivningen kör det 2500 bilar per dag. Hur många det är en solig dag när 
alla skall till Hovåsbadet och båtägarna skall till Hovåshamnen verkar inte utrett men är 
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betydligt fler. Längs Hovåsvägen pågår det ständigt olika byggprojekt som gör det 
omöjligt att mötas. 
De allra flesta hushåll i området har idag två bilar. Föräldrarna kör sina barn till bussen 
eller skolan för att det är långt att gå och mataffärer och annan service ligger inte inom 
gångavstånd varför de flesta använder bilen även vid dessa ärenden. Bostäderna som är 
planerade för området är för äldre människor. Närmaste busshållplats ligger ca 1 km 
från området och det förefaller otroligt att de flesta skulle gå dit. Härtill behöver man ta 
hänsyn till transporter och besökande till den vårdanläggning som också finns i planen. 
Byggtiden kommer kraftigt påverka trafiksituationen i området med den tunga trafik 
som förekommer vid en så stor byggarbetsplats. 
Hovåsvägen är enda tillfartsvägen i området varför varje ny större byggnation påverkar 
situationen dels för boende längs vägen dels för dem som använder Hovåsvägen som 
tillfartsväg. 

Hovåsängen  
Mark som är planlagd som Natur bör inte användas för nybyggnation. Det byggs och 
planeras för många hundra bostäder, både hyresrätter, bostadsrätter och radhus i 
Hovås/Brottkärr. Betydligt fler än på andra platser inom kommunen och med närhet till 
service. Att i ett läge då flera av dessa bostäder varken är färdigbyggda eller inflyttade 
förefaller det orimligt att man planerar för ytterligare byggnation på mark som är avsedd 
för rekreation och öppna ytor. Sådan mark borde komma i fråga först då det inte finns 
annan mark att tillgå om efterfrågan på bostäder i området fortfarande kvarstår. 

Övrigt 
Om planändringen från grönområde till bostäder och vård beror på att fastighetsägaren 
erbjuder ett bygge av en vårdinrättning blir det onekligen några frågetecken kring hy-
resupplägget. Frågan är om det någonsin kommer att byggas en vårdinrättning eller om 
det bara är en förevändning för att  kunna bygga och sälja bostäder på ett naturområde. 

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående trafik och buller, behov av fler bostäder, avväg-
ningar mellan olika intressen samt hantering av ärendet. 

54. Boende på Åsstigen 23 B,  
Anser att det är ett mycket bra förslag som bör förverkligas snarast.  

Kommentar: 
Noteras. 

55. Boende på Golfstigen 16 
Har tagit del av den detaljplan som tagits fram för den vackra Hovåsängen. Vi måste 
göra allt för att bevara ängen som den ser ut idag. Detta tyckte även stadsbyggnadskon-
toret i ett tidigare tjänsteutlåtande. Det vore synd att exploatera denna vackra öppna 
plats med utblick mot fotbollsplan, hav, bad och hamn. Trafiken ner till bad och gäst-
hamn är redan idag mycket ansträngd och skulle bli betydligt värre. 

Kommentar: 
Se generella kommentarer angående avvägningar mellan olika intressen samt trafik och 
buller. 
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56. Boende på Golfbanevägen 10  
Godkänner bygge av Hospice, men godkänner ej bygge av 16 lägenheten. Trafiksituat-
ionen är redan "hysterisk" med all trafik ner mot hamnen och badet. 

Kommentar: 
Eftersom yttrandet är så kort tolkar vi det som att invändningen mot bostäder grundar 
sig på trafiksituationen. Se därför inledande kommentarer om trafik och buller.  

Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar kan vara lämpligt att gå 
vidare med förslaget.  
Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

Plankarta 

I bostadskvarteret har begränsningarna för olika nockhöjder ändrats. Bestämmelse har 
införts om att minst tre olika byggnadskroppar ska finnas. Även bestämmelse som be-
gränsar byggnadsarea har införts. Bestämmelse om taklutning har tagits bort för bostä-
derna. 
För att ge plats för en transformatorstation har ett område för tekniska anläggningar (E-
område) och ett markreservat för allmänna ledningar (u-område) tillkommit.  
Bestämmelsen om att plantering ska finnas har tagits bort.  
På plankartan har en upplysning skrivits in angående golvnivå för anslutning till va med 
självfall. 

Illustration 

Illustrationen har bytts ut eftersom bostadsbyggnaderna har ändrats. För gående har två 
möjliga anslutningar till fastigheten österifrån, från gång- och cykelbanan, illustrerats. 

Planbeskrivning 

Illustrationer som visar bostadsbyggnaderna har bytts ut. Sektioner och perspektiv har 
justerats.  
Flera texter har justerats och kompletterats bland annat gällande beskrivning av förut-
sättningar gällande strategiska dokument, kulturhistoria, geoteknik, sociala förutsätt-
ningar samt trafik och parkering. Beskrivningen av planens innebörd och genomförande 
har ändrats gällande bostäder, vård, trafik och parkering, teknisk försörjning (el och 
tele), geoteknik, fastighetsrättsliga frågor och avtal. Kompletteringar har även gjorts 
beträffande överväganden och konsekvenser, avvikelser från översiktsplanen, nollalter-
nativet, miljömål samt sociala konsekvenser och barnperspektiv. 
 
 
 
Mari Tastare 
Planchef 

Maria Gränsbo 
Planarkitekt
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Förslag till detaljplan för vård och bostäder vid Fjordvägen 
inom stadsdelen Askim i Göteborgs kommun, Västra Götalands 
län
Handlingar daterade 2017-09-26 för samråd enligt 5 kap 11 och 11 a §§ plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900), utökat förfarande

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900).

Länsstyrelsen är positiv till planen i det avseende att den innehåller bostäder 
och därmed bidrar till bostadsförsörjningen i kommunen och länet. 
Däremot anser Länsstyrelsen att det är olyckligt att planområdet idag har 
dålig tillgång till kollektivtrafik och annan service. Därmed riskerar de 
boende i planområdet att bli starkt bilberoende i sin vardag, vilket inte ligger 
i linje med bland annat Stadens egen trafikstrategi.

För att planen ska kunna accepteras behöver den visas lämplig utifrån 
människors hälsa och säkerhet med avseende på geotekniska frågor enligt 
nedan.

I den fortsatta planeringen bör kommunen redovisa planens påverkan på 
riksintresse enligt 4 kap miljöbalken.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet med 
avseende på geoteknik måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet 
med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av 
Länsstyrelsen. 

Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas 
för att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och 
synpunkter handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla 
lagstiftningens krav.

http://www.notisum.se/pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20100900.htm
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Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens 
antagendebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas 
strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.

Människors hälsa och säkerhet - Geoteknik
Statens geotekniska Institut (SGI) har yttrat sig (2017-11-09) över 
föreliggande plan. Av det geotekniska utlåtandet tillhörande planen framgår 
att de befintliga stabilitetsförhållandena är tillfredställande. SGI behöver den 
översiktliga stabilitetsutredningen för ökad förståelse, vilket Länsstyrelsen 
anser att kommunen behöver komplettera handlingarna med till 
granskningen. Länsstyrelsen hänvisar till SGI:s yttrande i frågan och gör 
ingen annan bedömning. SGI:s yttrande bifogas här i sin helhet. 

Råd enligt PBL och MB 
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 
särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i 
lagen i övrigt om det behövs från allmän synpunkt. 

Riksintresse enligt 4 kap miljöbalken (MB)
Planområdet ligger inom riksintresse enligt 4 kap 4 § (Högexploaterad kust) 
miljöbalken (MB). De områden som anges i 4 kap (2-8 §§) MB är, med 
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av 
riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till 
stånd endast om det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och om det kan 
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 
Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2-6 §§ utgör dock inte hinder för 
utvecklingen av bland annat befintliga tätorter. Viktigt att beakta när det 
gäller riksintresse enl 4 kap MB är även den landskapsbildspåverkan som en 
exploatering kan medföra. 

Att planområdet berörs av riksintresse enl 4 kap MB nämns dock 
överhuvudtaget inte i planbeskrivningen. Därmed framgår inte heller vilka 
avvägningar kommunen har gjort i förhållandet mellan riksintresset och 
exploateringen. Detta är en brist i planförslaget som behöver kompletteras. 

Trafik
Av planbeskrivningen framgår att ”Närmaste kollektivtrafikhållplats är 
belägen på Säröleden knappt en kilometer från planområdet. Enligt 
Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov, 2011 kan 
tillgängligheten till kollektivtrafik anses vara på gränsen mellan ”ganska 
god” och ”ganska dålig”.” Länsstyrelsen anser området är att betrakta som 
dåligt kollektivtrafikförsörjt med tanke på det långa avståndet till närmsta 
hållplats vid Hovåsmotet. Det föreligger stor risk att de boende här blir 
starkt bilberoende i sin vardag. Således ställer sig Länsstyrelsen frågande till 
hur detaljplanen stämmer överens med Stadens trafikstrategi?

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K4P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K4P8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K4P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K4P8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K4P1S1N2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K4P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K4P6
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Dagvatten
Länsstyrelsen anser att det är bra att kommunen har utrett dagvattenfrågan i 
samrådsskedet och att dagvattenlösningar som innebär fördröjning och 
rening föreslås.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

Detta yttrande har planhandläggare Anna Hendén beslutat och 
planhandläggare Paula Franco de Castro föredragit. I den slutliga 
handläggningen har även företrädare från natur- och 
vattenavdelningen medverkat. 

Anna Hendén                                  
                                                                   Paula Franco de Castro

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, daterat 2017-11-09

Kopia till:
SGI
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