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Planprocessen 
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Samrådet syftar till att samla in information, 
önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. 
Vid granskningen är planförslaget färdigställt. För att vara säker på att senare ha rätt att 
överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under 
granskningstiden.  

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i 
demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera 
detaljerat i program.  

 

Planinformation 
Planarbetet startade 2020-12-15 

Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande  

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt 

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar och utredningar samt kartor 
finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Aktbeteckning: 2-5589 
Diarienummer SBK: 0949/20 
 
 
 

Handläggare SBK 
Emily Eidevåg  
Tel: 031-368 16 53 
Emily.eidevag@sbk.goteborg.se 
 

 
Ändring av del av detaljplan för kyrka och 
barnstuga i Billdal inom stadsdelen Askim i 
Göteborg (ny fastighet vid Hulanvägen) 
Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande enligt PBL 2010:900, SFS 
2014:900 

Tillägg till planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
 

Planhandlingar 

• Tillägg till planbeskrivning (denna handling) 
• Tillägg till plankarta med bestämmelser 
• Gällande plankarta och planbeskrivning 

 

Övriga handlingar: 

• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutlåtande 
• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 

 

 
  

mailto:fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se
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Sammanfattning 

Planens avsikt och förutsättningar 
 

 
Planområdets ungefärliga utbredning innanför den röda markeringen. Exakt utbredning 
av planområdet framgår av plankartan.   
 
Avsikten med ändringen av detaljplanen är att bilda en ny fastighet på den västra delen av 
Hulan 422:4 för att möjliggöra byggnation av ett enbostadshus på den nya fastigheten. 

Området omfattas av detaljplan som bland annat reglerar minsta fastighetsstorlek. 
Angiven minsta fastighetsstorlek behöver ändras för att möjliggöra en ny fastighet.  

Planens innebörd och genomförande 
Ändringen av detaljplanen innebär att ett nytt bostadshus kan uppföras inom ett befintligt 
bostadsområde. Tillkommande bostadshus uppförs på del av en bostadsfastighet som idag 
nyttjas som trädgård. 

Överväganden och konsekvenser 
Detaljplanen innebär att befintligt villaområde byggs ut med ytterligare ett bostadshus. 
Kompletteringen görs i anslutning till befintlig bebyggelse. I närområdet finns tillgång till 
service och rekreationsmöjligheter samt närhet till hav och natur. Närhet till 
kollektivtrafiken möjliggör att bilberoendet inte behöver öka men troligen tillkommer en 
eller ett par bilar till den fastighet som tillåts uppföra ett nytt bostadshus att tillkomma. 

Överensstämmelse med översiktsplanen 
Ändringen av detaljplaner stämmer överens med översiktsplanen. 

Hulan 422:4 
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Avsikten med ändringen av detaljplanen och 
förutsättningar 
Avsikten med ändringen av detaljplanen 
Avsikten med ändringen av detaljplanen är att bilda en ny fastighet på den västra delen av 
Hulan 422:4 för att möjliggöra byggnation av ett enbostadshus på den nya fastigheten. 

Läge, areal och markägoförhållanden 

 
Planområdet är beläget öster om Södra Särövägen, cirka 20 kilometer söder om 
Göteborgs centrum. 

 
Grundkarta med plangräns  
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Planområdet omfattar cirka 1,1 hektar och ägs främst av privata markägare. Kommunen 
är fastighetsägare till Hulan 1:5 som består av gata och gångväg.  

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 

Planförhållanden och tidigare ställningstaganden 
Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger bebyggelseområdet med grön- och 
rekreationsytor. Bostäder, arbetsplatser, service, handel, mindre grönytor mm. Blandning 
av bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd.  En fördjupning för Södra 
Askim, antagen av kommunfullmäktige 2011-12-08, anger nytt bebyggelseområdet och 
närservice.  

För aktuellt området gäller detaljplan Kyrka och barnstuga i Billdal Göteborg. Förslag 
till detaljplan inom stadsdelen Askim, II-3700, som vann laga kraft år 1990. Planens 
genomförandetid har gått ut.  

I den ursprungliga detaljplanen från år 1990 så anges för de delar som denna ändring 
berör: 

• Inom med B fril. betecknat område får tomt icke ges mindre areal än 700 
(sjuhundra) kvadratmeter.  

Mark, vegetation och fauna 
Planområdet är utbyggd enligt den gällande detaljplanen med småskalig 
bostadsbebyggelse. Vistelseytorna inom planområdet består av gräsmattor och anlagda 
trädgårdar. I planområdets direkta närhet finns en kyrka samt en förskola med 6 
avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år samt ett bostadsområde. 

Ingen naturmark tas i anspråk till följd av ändringen av detaljplanen. 

Planområdet gränsar till strandskydd. 

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Befintlig bebyggelse består av 
villor i en till två våningar, främst med träfasad. 

Sociala förutsättningar  
Den dominerande boendeformen inom och omkring planområdet är småskalig 
villabebyggelse som är i privat ägo. Tillgänglig statistik visar att Billdal har en ökning i 
sin befolkningstillväxt och att ökningen till största del beror på att fler väljer att flytta till 
Billdal än vad de flyttar därifrån. 

Trafik, parkering, kollektivtrafik och tillgänglighet  
Området nås med bil från Södra Särövägen, Gång- och cykelväg finns. Parkering sker på 
respektive fastighet i närområdet.  
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Det finns två kollektivtrafikhållplatser, hållplats Billdal norr om planområdet och Billdals 
Kyrka söder om planområdet, båda hållplatserna är belägna på ungefär 150 m från 
planområdet. Busslinjen X2 kör längst med Södra Särövägen. 

Längst Hulanvägen saknas trottoar och vägen är smal. Längs Billdals kyrkväg finns 
trottoar på ena sidan men ingen separat cykelbana. Området är flackt och har inga stora 
nivåskillnader, Tillgängligheten anses därmed som god. 

Service  
Service finns vid Billdals centrum samt vid Lindåsmotet. 

Närmsta kommunala grundskola är Lindåsskolan som ligger ca 1,2 km rakt söder om 
planområdet. Nordväst om planområdet, ca 1,1 km, finns även den fristående 
Noblaskolan Billdal som har årskurserna F-5. 

 
Bild ovan. Grundskolor i planområdets närhet. 

Angränsande till planområdet ligger förskolan Billdals Kyrkväg 3 med sex avdelningar 
för blandeade åldersgrupper. 

Närmsta bibliotek ligger i 2,5 km ifrån planområdet i Nya Hovås vid Krogabäcksvägen 
18. Idrottsanläggningen Lindåsvallen med adressen Sjöbackevägen 1, ligger ca 900 meter 
från planområdet. Närheten till bad vid Killingholmen och strövområden finns inom en 
kilometers avstånd. 

Teknisk försörjning  
Området är utbyggt med teknisk försörjning. Tillkommande bostadshus ansluter till 
befintliga nät. 
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Risk och störningar 
Buller  
En bullerutredning enligt PBL 4 kap 33a§ bedöms med hänsyn till bullersituationen inte 
behövas. Skälen motiveras nedan: 

Bullernivån inom planområdet bedöms som god. Miljöförvaltningens trafikdata från år 
2018 visar att den ekvivalenta ljudnivån ligger mellan 50-55 dB ut mot Hulanvägen och 
Billdals Kyrkväg. 

 

 
Luftkvalitet  
Luftkvalitén bedöms som god. Miljöförvaltningens övergripande kartering från år 2016 
av luftkvaliteten för dygnsmedelvärdet av kvävedioxidhalten visar att värdena ligger på 
ca 20-35 µg/m3 per dygn. Stadsbyggnadskontorets bedömning av luftkvaliteten på platsen 
anses därför som god. 
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Översvämningsrisk  
Översvämningsrisken bedöms som godtagbar. Tillgängliga data visar att tre fastigheter 
(Hulan 1:82. Hulan 422:1 samt en mindre del av fastigheten Hulan 422:4) inom 
planområdet berörs av höga vattenflöden och ligger på en nivå under 2,5 meter. Alla 
berörda fastigheter är idag bebyggda. Fastigheten Hulan 422:4 som avses avstyckas för 
att möjliggöra uppförandet av ett nytt bostadshus bedöms kunna bebyggas på ett säkert 
sätt ur risk för översvämning. Utgångspunkten vid exploatering är att minska andelen 
hårdgjorda ytor för att så långt som möjligt minimera avrinningen vid skyfall samt att 
minimera risken för skador vid extremt väder. Möjligheten till lokal utjämning ska sökas i 
första hand och avledning i andra hand. Inga viktigare samhällsfunktioner förekommer 
inom planområdet. 

 

 
 

 

Detaljplanens innebörd och genomförande 
Planbestämmelser som upphävs och tillkommer i gällande detaljplan 
Ändringen av detaljplanen medger uppförande av ett nytt bostadshus. Till följd av 
ändringen av detaljplanen krävs ingen utbyggnad av kommunal service eller 
kommunikation.  

Gällande detaljplan anger att endast en huvudbyggnad samt en garage- eller 
förrådsbyggnad får uppföras på tomten. Minsta tomtstorlek får vara 700 kvadratmeter och  
högst en fjärdedel av tomten får bebyggas. 

Ändringen av detaljplanen föreslår att minsta fastighetsstorlek får vara 550 kvadratmeter. 

Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida drift 
och underhåll. Fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av kvartersmark. Planområdet är 
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utbyggt enligt gällande detaljplan förutom en privatägd fastighet som i dagsläget är 
obebyggd. 

Bestämmelser som upphävs i detaljplan II-3700 

§ 3. TOMTS STORLEK 
Inom med B fril. betecknat område får tomt icke ges mindre areal än 700 
(sjuhundra) kvadratmeter. 

 

Bestämmelser som tillkommer i detaljplan II-3700 

Planbestämmelse Motivering 
d1 Minsta fastighetsstorlek är 550m2.  

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att 
erforderlig yta finns för att möjliggöra en 
ändamålsenlig bostadsfastighet. 

 
 

 

Bebyggelse 
Inom planområdet är samtliga bostadsfastigheter, förutom fastigheten Hulan 424:11, 
bebyggda. 

Trafik, parkering, kollektivtrafik och tillgänglighet  
Gator, GC-vägar 
Ingen utbyggnad av gator sker till följd av detaljplanen. 

Parkering / cykelparkering 
Erforderlig parkering sker inom egen fastighet. 
Kollektivtrafik 
Ingen utbyggnad av kollektivtrafiken sker till följd av detaljplanen. 

Tillgänglighet 
Marken inom planområdet är flack. Inga särskilda åtgärder anses behövs vidtas. 

Service 
Planen bedöms generera ett behov av 1-2 skolplatser och 1-2 förskoleplatser. Dessa 
tillgodoses inom detaljplan II-3700 som vann laga kraft år 1990 genom utrymme på 
Billdals Kyrkväg 3 förskola och Lindåsskolan. 

Friytor och naturmiljö 
Naturmiljö 
Ingen naturmiljö tas i anspråk till följd av ändringen av detaljplanen.   
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Sociala aspekter och åtgärder 

De sociala förutsättningarna bedöms inte påverkas då den föreslagna ändringen av 
detaljplanen i praktiken endast medför marginella förändringar i möjligheten att bebygga 
fastigheterna. Ändringen av detaljplanen medför att endast en bostad tillkommer. 

Teknisk försörjning  
Dagvatten 
Dagvatten skall i första hand tas om hand inom den fastighet där dagvattnet genereras.         
I övrigt påverkar planändringen inte den tekniska försörjningen i området.  

 

Avfall 

 
Sophämtning planeras fortsatt att ske vid varje enskild fastighet. Det finns en befintlig 
återvinningsstation ca 250 meter nordväst om planområdet. 

Övriga åtgärder  
Buller 
Någon bullerutredning bedöms med hänsyn till bullersituationen inte krävas. Skälen 
motiveras nedan. 

Detaljplanen medger endast utbyggnad av ett nytt bostadshus på en så kallad ”lucktomt” 
inom ett befintligt bostadsområde. Miljöförvaltningens trafikdata visar att bullernivåerna 
är inom de riktvärden som bostadsbebyggelse kan godkännas. 

Luft 
Luftkvalitén bedöms som god. Miljöförvaltningens övergripande kartering av 
luftkvaliteten visar att luftmiljön är god. Stadsbyggnadskontorets bedömning av 
luftkvaliteten på platsen anses därför som god. 
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Tidplan  
Samråd:       2 kvartalet 2021 

Granskning: 4 kvartalet 2021 

Antagande:  1 kvartalet 2022 

Om planen inte överklagas vinner den laga kraft cirka fem veckor efter antagande. 

Genomförandetid 
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet med 
planen och detaljplanen får inte ändras eller upphävas utan att synnerliga skäl föreligger. 
Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny 
plan eller upphäver gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut 
ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen och 
som försvinner när den ursprungliga planen ändras, ersätts eller upphävs. 

Planens genomförandetid 
Genomförandetiden är fem år från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft. 
Fem år bedöms vara en rimlig tid för utbyggnad enligt planförslaget.  

Överväganden och konsekvenser  
Nollalternativet 
Om detaljplanen inte ändras kan inte ett nytt bostadshus uppföras.  

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

Det bedöms inte nödvändigt att ta fram en social- och barnkonsekvenssanlys för området 
då det endast tillkommer en ytterligare bostad genom planändringen. 

Riksdagen har beslutat att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag 
den 1 januari 2020. Lagen gäller vid byggnadsnämndens och kommunfullmäktiges beslut 
i planärendet från årsskiftet 2019/2020, oavsett när planarbetet påbörjades.  

Miljökonsekvenser 
Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 
Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en 
lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 
kap. miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i 
enlighet med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m.  

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs. 
Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt 
mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen 
bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig med 
Översiktsplan för Göteborg.  
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Beslut i frågan om betydande miljöpåverkan 
Byggnadsnämnden tog beslut gällande betydande miljöpåverkan 2020-12-15. 
Byggnadsnämndens beslut är att genomförandet av ändringen av detaljplanen inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Kommunen har gjort en undersökning om betydande miljöpåverkan enligt PBL 5 kap. 11 
§ och Miljöbalken (MB) 6 kap. 6 § för aktuell detaljplan. 

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Bedömningen har utgått från kriterierna i 
Miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966) 5 §.  

Detaljplaneförslaget medger endast en mindre komplettering av ett tillkommande 
bostadshus i befintlig sammanhållen bebyggelse.  

Kommunens ställningstagande grundar sig bland annat på bedömningen att ett 
genomförande av detaljplanen:  

• Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala 
miljömål. 

• Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön till följd av 
allvarliga olyckor eller andra omständigheter. 

• Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 
• Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller 

internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat. 

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i 
Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov till 
påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Undersökningssamråd 
har hållits med länsstyrelsen 2021-06-11. Länsstyrelsen delade då kommunens 
bedömning. Följderna av planens genomförande ska dock alltid redovisas enligt PBL. 
Nedan följer därför en kort sammanställning av planens miljökonsekvenser. 

Enbart ett bostadshus tillkommer inom ett befintligt bostadsområde. Ingen orörd mark tas 
i anspråk. 

Miljömål 
Planförslaget bedöms inte påverka miljömålen negativt 

Naturmiljö 
Ingen naturmiljö tas i anspråk till följd av detaljplanen 

Påverkan på luft och vatten 
Ingen eller liten påverkan på luft och vatten bedöms uppkomma till följd av ändringen av 
detaljplan. 



SAMRÅDSHANDLING 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Ändring av del av detaljplan för 
kyrka och barnstuga i Billdal inom stadsdelen Askim i Göteborg (ny 
fastighet vid Hulanvägen). 

 15 (15) 

Dnr 0949/20 PLANBESKRIVNING  
   

Ekonomiska konsekvenser av detaljplanen 
Kommunens investeringsekonomi 
Kommunen är fastighetsägare för Hulan 1:5 som är för gatan Billdals Kyrkväg och 
gångvägar inom planområdet. Gator och gångvägar är reda utbyggda och bedöms inte 
påverkas av planförslaget. 
 
Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för ränta 
och avskrivningar samt driften av den allmänna VA-anläggning. 

 

Ekonomiska konsekvenser för gemensamhetsanläggningen, Hulan GA:5 

Hulan GA:5 (Hulanvägen) får inkomster för inträdesersättning för varje ny fastighet som 
ansluts till Hulan GA:5 som är för väg. 

Avstyckningslotter 
Vid avstyckning av Hulan 422:4 behöver styckningslotten inträda i 
gemensamhetsanläggningen, Hulan GA:5 som är för väg. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare 
Planområdet är redan utbyggt enligt gällande detaljplan förutom fastigheten Hulan 424:11 
och den blivande fastigheten som avstyckas från Hulan 422:4.  

Hulan 422:4 
Fastigheten är i privatägo och kommer att få kostnader för lantmäteriförrättning samt 
avgifter för anslutning till VA, el, tele och fjärrvärme. 

 

Överensstämmelse med översiktsplanen 
Ändringen av detaljplanen är i överensstämmelse med översiktsplanen för Göteborg. 

 

För Stadsbyggnadskontoret  

 

 

Åsa Lindborg    Emily Eidevåg 

Planchef             Planhandläggare 
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