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Samrådsredogörelse 

Utfärdat: 2021-11-19  Linda Bergström 

Diarienummer: 0949/20   Telefon: 031-368 17 91  

Aktbeteckning: 2-5589   E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 

Ändring av detaljplan för stadsdelen Askim (ny fastighet vid 
Hulanvägen) i Göteborg  

Samrådsredogörelse  
 

 
Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd 

för detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Förslaget har sänts för 

yttrande under tiden 7 juli 2021 – 25 augusti 2021. 

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. 

Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

 

Sammanfattning 

Inkomna yttranden berör i huvudsak att Hulanvägen är smal och möte mellan två 

bilar är omöjlig. Några fastighetsägare inom planområdet önskar att en ännu högre 

exploateringsgrand tillåts. Några fastighetsägare vill att kommande bebyggelse 

ska följa gällande detaljplan avseende storlek och placering inom den 

tillkommande fastigheten. Allvarligaste invändningen gäller att planförslaget inte 

bör genomföras. 

Kontoret har bedömt och undersökt alternativen att öka eller minska byggrätten.   

Kontorets bedömning är att gällande detaljplan är väl avvägd gällande 

exploateringen då den medger att en fjärdedel av tomten får bebyggas. Kontoret 

har därför valt att låta planbestämmelsen kvarstå. 

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre 

ändringar i planhandlingarna.  

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetsägare för kännedom 

och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 

Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. 

Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

 

1. Fastighetsnämnden 

Har inget att erinra. 

Kommentar: 

Noterat. 

 

2. Trafikkontoret 

Anser att Hulanvägen, som sträcker sig längs den norra delen av planområdet, är 

mycket smal och behovet av en mötesplats är därför stort på den cirka 150 meter 

långa sträckan närmast Södra Särövägen. En vägbredd på endast 4 meter gör det 

omöjligt för två bilar att mötas på sträckan. Då gångbana dessutom saknas längs 

Hulanvägen har de oskyddade trafikanterna en sämre trafikmiljö framkomlighets- 

och trafiksäkerhetsmässigt. Tillskapande av en tillräckligt bred mötesplats på den 

aktuella sträckan ser vi därför som en mycket viktig del för att helhetslösningen 

av planändringen ska bli bra. 

I övrigt har Trafikkontoret ingenting att invända mot den föreslagna ändringen av 

detaljplanen vid Hulanvägen. 

Kommentar: 

Avståndet till fastigheten från Södra Särövägen till den nya styckningslotten är 

cirka 75 meter. Hulanvägen är en enskild väg. För att möjliggöra en breddning av 

vägen skulle berörda fastighetsägare behöva avstå sin tomtmark. 

Stadsbyggnadskontoret har bedömt att det inte är rimligt att ett en ändring av 

detaljplan för att möjliggöra en ny bostadsfastighet även ska innefatta och bekosta 

breddningen av vägen. Planarbetet har en begränsad påverkan på 

trafikförhållandena i närområdet. 

 

3. Göteborg Energi AB med dotterbolag 

Göteborg Energi AB med dotterbolag har tagit del av ovan nämnda remiss. 

Nedan följer synpunkter på förslaget från berörda ledningsslag. Vid 

schaktningsarbeten i närheten av i mark förlagda ledningar hänvisas till våra 

gällande Bestämmelser vid markarbeten som omfattar el-, fjärrvärme-, fjärrkyla-, 

optofiber och gasledningar tillhörande Göteborg Energi AB, Göteborg Energi 

Gothnet AB, Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi Gasnät AB och Ale 

Fjärrvärme AB.  

 

Det poängteras att det är för var tid gällande version som skall uppfyllas och att 

uppdaterade bestämmelser finns tillgängliga via länken:  
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https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning 

 

Det är viktigt att korrekt anvisning (ledningsanvisning) av befintliga kabelstråk 

utförs och schaktning och andra markarbeten sker med stor försiktighet.  

Giltighetstiden för av oss lämnat projekteringsunderlag är begränsad, se uppgifter 

i vårt utkvitterade svar. Göteborg Energi lämnar endast synpunkter på föreslagna 

ledningslägen baserat på utkvitterade underlag från oss. 

För anvisning av befintliga ledningar i marken samt projekteringsunderlag, 

samordning, samhällsplanering hänvisas till: 

 

https://www.ledningskollen.se 

 

Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 

Inte inom vårt koncessionsområde. 

 

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar. Göteborg 

Energi Gasnät AB (GEGAB). 

 

Göteborg Energi har inga fjärrvärme- eller fjärrkylaledningar i området och har 

därför inget att erinra på ändringen av detaljplanen.  

 

GEGAB har inga gasledningar i området och har därför inget att erinra på 

ändringen av detaljplanen. 

 

Göteborg Energi GothNet AB. 

Göteborg Energi GothNet AB har inget att erinra i ärendet. 

 

Kommentar: 

Noteras, ingen erinran finns på förslaget. 

 

4. Socialförvaltningen Sydväst 

Socialförvaltningen Sydväst tillstyrker ändringen av detaljplanen. Förvaltningen 

anser att det närliggande vattendraget inte bör påverkas negativt av planändringen, 

detta i första hand utifrån miljöaspekter. Men även att planändringen inte 

försämrar allmänheten möjlighet att vandra utmed hela vattendraget utifrån 

rekreationsvärden. I övrigt har förvaltningen inget att erinra gällande ändring av 

detaljplan för ny fastighet vid Hulanvägen, Askim. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

 

https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning
https://www.ledningskollen.se/
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Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

5. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har ingen erinran mot ändringsförslaget som skapar ett nytt 

bostadhus i anslutning till ett befintligt bostadsområde. Länsstyrelsens 

samrådsyttrande har bilagts. 

 

Kommentar: 

Noteras. 

 

6 Lantmäterimyndigheten 

Har följande synpunkter:  

Redovisning av planområdet mellan nedanstående bilder ser ut att skilja sig om 

man jämför: tillägg till detaljplan och gällande detaljplan. För tydlighetens skull 

bör detta justeras så inga tveksamheter uppstår om inom vilket område som 

tilläggsbestämmelsen gäller. 

  
 
Det har genomförts en fastighetsreglering 2021-04-28 mellan Hulan 424:7 och 

424:10. I plankartan redovisas den tidigare gällande fastighetsindelningen och 

planområdet följer också denna. Grundkartan bör uppdateras så att de gällande 

fastighetsgränserna redovisas. (Gäller även i planbeskrivningen.) Är tanken att 

plangräns ska gå i fastighetsgräns eller i gräns mellan befintliga detaljplaner? 

Om den tidigare gällande fastighetsindelningen följs (dvs gränsen mellan 

befintliga detaljplaner) för planområdet går det att få ut ytterligare en byggrätt 

mellan Hulan 424:7 och 424:11 om området regleras tillbaka till Hulan 424:7. 
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Detta bör tas med i beräkningen (förvisso med lite begränsad byggrätt på den 

södra fastigheten), vilket bör framgå av planens konsekvenser. 

I Ekonomiska konsekvenser av detaljplanen (s. 15) står att Hulan 424:11 kommer 

få vissa kostnader. Dessa kostnader finns oavsett om ändring av detaljplanen 

genomförs eller inte så de är således ingen konsekvens av planen och bör tas bort. 

Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga synpunkter på förslaget 

 

Kommentar: 

Planområdet ska i norr och mot öster följa gällande detaljplans plangräns. En ny 

detaljplan upprättades år 1995 som delvis har ersatt delar av den detaljplan som 

nu avses ändras, därför följer inte plangränsen helt den detaljplan som nu avses 

ändras.  En uppdatering av grundkartan kommer att ske för att få med den 

fastighetsreglering som gjorts. Ekonomiska konsekvenser angående Hulan 424:11 

tas bort ur planbeskrivningen. 

 

Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. 

Personnamn har inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att 

möjliggöra att utlåtandet publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om 

personnamn som är kopplade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

 

 

7. Fastighetsägare, Hulan 422:3  

Anser att avstånd från tomtgräns till byggnation ska vara 4,5m. Byggytan max 

25% av tomtytan samt högsta bygghöjd 1 ½ plan eller 4,0m. 

Kommentar: 

Gällande detaljplan har ingen bestämmelse om minsta avstånd till gräns och 

eftersom detaljplanen är antagen hösten år 1987 enligt ÄPBL så gäller inte heller 

byggnadsstadgan 39§ (om 4,5 meter till gräns).  Eftersom byggnaders avstånd till 

fastighetsgräns inte regleras av gällande detaljplan eller i byggnadsstadgan så får 

en prövning av placeringen göras vid ansökan om bygglov. Den ändrade 

detaljplanen innebär inte att fastigheterna kan bebyggas med högre eller till ytan 

större byggnader än vad som är möjligt redan idag. Gällande detaljplan anger idag 

att högts en fjärdedel får bebyggas och att byggnadshöjden får vara 4,0 meter.  

 

8. Fastighetsägare, Hulan 424:11  

Önskar att föreslagen minsta tomtstorlek ska vara 530m2 för att underlätta att 

ytterligare en fastighet kan bildas med fastigheten Hulan 424:11 samt Hulan 424:7 

som underlag. 

Kommentar: 

550 m2 bedöms vara en lämplig fastighetsstorlek för att säkerställa att erforderlig 

yta finns för att möjliggöra en ändamålsenlig bostadsfastighet. 
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9. Fastighetsägare, Hulan 424:7  

Föreslår att minsta tomtstorlek ska vara 530m2 för att underlätta en eventuell ny 

fastighetsbildning mellan t.ex. Hulan 424:7 och Hulan 424:11.  

Kommentar: 

Se svar under 8. 

 

10. Fastighetsägare, Hulan 424:7  

Föreslår att den byggbara ytan från max ¼ av tomtens storlek till att få bygga 160 

kvm vilket motsvarar ca 30% av föreslagen minsta fastighetsstorlek. 

 

Kommentar: 

Se svar under 8. 

 

11. Fastighetsägare, Hulan 1:82  

Motsätter sig att gällande bestämmelser i detaljplanen ändras för att möjliggöra en 

fastighet som skulle bli 20% mindre än gällande minimumkrav på storlek/yta. 

Anser att gällande bestämmelser på minsta yta är helt rimliga i förhållande till 

övriga fastigheter inom detaljplanen. Bestämmelserna i detaljplanen bör skydda 

befintliga fastigheter. Fastighetsägaren köpte fastigheten under förutsättningarna 

att det inte var möjligt att uppföra ytterligare en bostadsfastighet på nuvarande 

Hulan 422:4. Att tränga in en fastighet och ett framtida bostadshus på en yta som 

är 20% mindre än nuvarande minimumbestämmelser på 700 kvadratmeter medför 

skuggning av deras fastighet, insyn i trädgård och altan samt in i deras bostadshus. 

De får ökade störningar i form av ljud. Förtätningen har ökat dramatiskt på norra 

sidan av Hulanvägen (Skanska) vilket innebär stor inskränkning av vårt privatliv i 

form av insyn och ljud. Vi kräver att befintliga bestämmelser i detaljplanen 

avseende minimumyta skyddar oss från ytterligare störningar. 

 

Kommentar: 

Avsikten med planförslaget är att pröva om det är möjligt att förtäta bebyggelsen 

inom ett befintligt bostadsområde.  

Genomförandetiden för den gällande detaljplanen gick ut 2002-12-31. Efter att 

genomförandetiden har gått ut fortsätter planen att gälla till dess att en ny plan 

upprättas, planen ändras eller planen upphävs. Under genomförandetiden är det 

förutsägbart vilken typ av byggnation som är tillåten inom planen. Efter att 

genomförandetiden har gått ut är byggrätten mer osäker eftersom planen då får 

ersättas, ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen 

behöver beaktas och utan särskild ekonomisk kompensation till fastighetsägarna.  

Det är en kommunal angelägenhet att tillskapa fler bostäder inom områden där 

kommunal service och tillgänglighet till kollektivtrafik redan är utbyggt. 

Exakt placering och utformning prövas i samband med ansökan om bygglov.  

Fastigheten Hulan 1:82 ligger rakt väster om Hulan 422:4. Skuggningen av 

fastigheten bedöms inte nämnvärt påverkas av att ett nytt bostadshus uppförs öster 

om deras.  
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Förtätningen norr om Hulanvägen, som ligger utanför nu aktuellt planområde, har 

prövats i detaljplan. 

 

12. Fastighetsägare, Hulan 424:11  

Inkommer med kompletterande synpunkter angående att öka exploateringsgraden 

så att det blir möjligt att bygga ca 150 kvm per fastighet vilket skulle innebära en 

ökning till 30% av tomtstorleken. Funderar på att bygga parhus (om det påverkar 

eller ej vet jag inte). Som det är idag så är det mycket prickmark men det går 

förhoppningsvis att lösa på något sätt och kanske förenklas av ett eventuellt 

parhus istället för 2 fristående hus. 

 

Kommentar: 

att en fjärdedel får bebyggas bedöms vara en lämplig planbestämmelse för att 

bibehålla ett avstånd mellan byggnader, få till friyta och plats för angöring och 

parkering.  

 

13. Fastighetsägare, Billdal 21:46  

Önskar behålla havsutsikten om byggnation skulle bli aktuellt.  

 

Kommentar: 

Exakt placering och utformning prövas i samband med ansökan om bygglov.  

 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

9. Boende på Hulan 1:82   

Samma skrivelse som nr 11 

Kommentar: 

Se svar under nr 11. 

 

 

 

 

 

Liza Schramm    Linda Bergström 

Enhetschef Byggavdelningen   Planhandläggare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1. Sändlista 
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Kommunala nämnder och bolag 

Fastighetsnämnden/kontoret 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Stadsområde 03 Sydväst 

Trafiknämnden/kontoret 

Ellevio 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl.  

Länsstyrelsen Västra Götaland  

Lantmäteriet  

 

Sakägare  

Utsänt enligt fastighetsförteckning  

 

Övriga  

De som tidigare yttrat sig i ärendet. 
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Bilaga 2. – Länsstyrelsens granskningsyttrande 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samrådsyttrande
2021-09-06

Diarienummer
402-32885-2021

Sida
1(2)

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
 

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Nirmala Blom-Adapa

Arkitekt
010 224 4789

nirmala.blom-adapa@
lansstyrelsen.se

Göteborg Stad
Stadsbyggnadskontoret
sbk@sbk.goteborg.se
Ert diarienummer: 0949/20

Förslag till ändring av detaljplan för stadsdelen Askim (Ny 
fastighet vid Hulanvägen) i Göteborg stad, Västra Götalands 
län
Handlingar daterade juli 2021 för samråd enligt 5 kap. 11 (7a §) plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900), standardförfarande

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

Den föreslagna ändringen av gällande detaljplanen möjliggör delning av 
fastigheten 422:4 i syfte att skapa ett nytt bostadshus. Länsstyrelsen har ingen 
erinran mot ändringsförslaget som skapar ett nytt bostadhus i anslutning till ett 
befintligt bostadsområde. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att ett antagande av planen inte skall prövas av 
Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen finner att den föreslagna planändringen inte strider mot någon utav 
prövningsgrunder enligt plan och bygglagen (PBL 2010:900).

Råd enligt 2 kap. PBL
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. (standard, efter 1 januari 2015)

Regelverket kring planändring
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att Boverket har i sin vägledning (PBL- 
kunskapsbanken) upplyser att det kan bara finnas en detaljplan för ett geografiskt 
område och det går därför inte att göra ändringsplaner, tilläggsplaner eller liknande 
som ska gälla tillsammans med den ursprungliga planen. Det innebär att ändringar 
görs i den ursprungliga planen vid en ändring av detaljplan.
Läs mer här: Ändring av detaljplan - PBL kunskapsbanken - Boverket 
 
Plankarta
För tydlighetensskull anser Länsstyrelsen att plankartan bör med fördel markera 
fastighetenen som anses delas.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R26
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R85
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/andring-av-detaljplan/
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Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

Detta ärende har arkitekt/ planhandläggare Nirmala Blom-Adapa
föredragit och beslutat. Inför detta beslut har företrädare från 
vattenavdelningen / Länsstyrelsen tvärgrupp Göteborg medverkat.  

Nirmala Blom-Adapa

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Kopia till: 
Vattenavdelning/ Länsstyrelsen


