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Granskningsutlåtande 

Utfärdat: 2018-11-15  Maria Gränsbo 
Diarienummer: 0647/15   Telefon: 031-368 16 47  
Aktbeteckning: 2-5490  E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

Detaljplan för vård och bostäder vid Fjordvägen  
inom stadsdelen Askim i Göteborg  

Granskningsutlåtande  

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 22 maj 2018 att skicka ut detaljplaneförslaget för gransk-
ning. Förslaget har sänts för granskning under tiden  7 juni 2018 – 28 juni 2018.  
Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets (Bilaga1).  
Under granskningstiden uppmärksammades att Askim ga:25 inte fanns med i fastighets-
förteckningen. Fastighetsförteckningen reviderades och förslaget skickades även till fö-
reträdare för Askim ga:25 - Askims Vägförening. Föreningen bereddes tillfälle att svara 
fram till den 10 augusti 2018. 
Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. Förslaget 
finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggpro-
jekt.  

Sammanfattning 
Ett 20-tal yttranden har kommit in som är positiva till förslaget. Drygt 50 yttranden är 
negativa till förslaget. Den övervägande synpunkten är att planarbetet ska avbrytas så att 
ängen kan bevaras. De allvarligaste invändningarna mot planförslaget gäller: 

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

• att översiktsplanen och andra strategiska dokument inte följs. 

• att den befintliga trafiksituationen har stora brister och inte tål tillkommande tra-
fik. Bilder från fina sommardagar som visar en kaotisk situation har skickats in. 

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

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

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 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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påverkas. Flera anser att planförslaget kommer att innebära betydande olägenhet för 
dem. Oro för att värdet på deras fastigheter påverkas negativt framförs också. 
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. Många uppfattar att politikernas änd-
rade ställningstagande till att bebygga platsen kan bero på oegentligheter som t.ex. mu-
tor. De tror att någon form av ”kohandel” bedrivits där kommunen lovats ett hospice i 
utbyte mot byggrätter för bostäder. Man ifrågasätter om det kan innebära olagligt stats-
stöd att planlägga när det verkar som om hospicet kommer att få väldigt låg hyra samti-
digt som markägaren kommer att tjäna pengar på att bygga bostäder. 
Synpunkterna är i stort sett desamma som under samrådet. 

Bedömning och förändringar 

Den stora intressekonflikten gäller om området ska bebyggas eller ej. Att planförslaget 
stämmer dåligt med strategiska överväganden i staden kan konstateras. Planförslaget av-
viker från ÖP och andra strategiska överväganden. Invändningar mot detta kvarstår pre-
cis som invändningarna mot att omvandla marken från allmän plats till kvartersmark. 
Kvarstående erinringar finns från ett stort antal sakägare och privatpersoner som bor ut-
med Hovåsvägen och i närområdet.   
Ingen analys av alternativa lokaliseringar för hospice eller om behovet av verksamheten 
har utretts i samband med planarbetet.  
Kontoret har bedömt att trafiksituationen behövde utredas och beskrivas mer ingående. 
Därför har en trafikutredning tagits fram. Enligt utredningen bedöms de befintliga 
vägarna ha tillräcklig kapacitet för ytterligare trafik. Framkomligheten bedöms vara god 
förutom under fina sommardagar – men de dagarna är inte dimensionerande för vägar-
nas standard.   
Kontoret anser att planarbetet har utförts i enlighet med gällande lagstiftning. Marken 
och de nya byggnaderna förblir/blir privatägda. Planen bedöms inte innebära otillåtet 
statsstöd. Vad som anförts gällande eventuella oegentligheter har inte föranlett någon 
ytterligare åtgärd från kontoret. Det är inte heller en fråga för kontoret att hantera utan 
för de rättsvårdande myndigheterna. 
Mobilitets- och parkeringsutredningen har reviderats och parkeringstalet för verksam-
heten har sänkts. En bestämmelse n2 som innebär att parkering inte är tillåten har införts 
i den del av planområdet där dagvattenhantering ska finnas (bland annat närmast befint-
lig bebyggelse vid Bockhamnsvägen). Planbestämmelsen om markens lutning har juste-
rats. Planbestämmelserna har även kompletterats med en förklaring, som saknades i 
granskningsförslaget, angående vad som avses med användningen E på kvartersmark. 
Upplysning angående anmälan av dagvattenanläggning lagts till. Några mindre juste-
ringar har gjorts på illustrationen. Därutöver har några kompletteringar/justeringar av 
texter i planbeskrivningen. Se utförligare redovisning under rubriken Revideringar i slu-
tet av detta dokument. 
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 
berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 
Yttranden som handlar om den befintliga trafiksituationen har dessutom sänts till trafik-
kontoret för kännedom. 
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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 
Fastighetskontoret tillstyrker det upprättade förslaget till detaljplan.  
Kommentar: 
Noteras. 

2. Kretslopp och Vatten 
Ser behov av att texten i planbeskrivningen under rubriken vatten och avlopp på sidan 
22/34 ändras och bifogar förslag till ny text.  
De önskar även att kostnaden för uppdimensionering av dagvattenledningen utanför 
planområdet på sidan 17(69) i samrådsredogörelsen daterad 2018-05-22 ändras från 1 
7500 tkr till 1 750 tkr. 
Kretslopp och vatten ser inga andra behov av ändringar i planhandlingarna men vill 
uppmärksamma exploatören på att detaljplanens utformning innebär begränsningar i var 
avfallshanteringen kan placeras för att hämtning ska fungera. Detaljplanen möjliggör 
upprättande av miljöhus inom 25 meterns dragväg av kärl från vändytan där sopbil kan 
angöra. Alternativt kan miljörum placeras i tre av de fyra huvudbyggnaderna i delar där 
sopbilen kan angöra intill. Till bygglovet ska exploatören redovisa en fungerande av-
fallshantering för rest-, mat- och grovavfall, farligt avfall samt förpackningar och tid-
ningar för bostäderna i detaljplanen. Kretslopp och vatten uppmanar exploatören att be-
akta de kommentarer som framkom under samråd och granskning samt tillämpa de rikt-
linjer som finns i skriften Gör rum för miljön på stadens hemsida. Kretslopp och vatten 
står gärna till tjänst framöver vad gäller planering av avfallshanteringen. Kontakta vid 
behov ansvarig avfallshandläggare. 
Kommentar: 
Texten i planbeskrivningen ändras. Texten i samrådsredogörelsen är ett skrivfel och 
synpunkten noteras, handlingen kommer dock inte att ändras då den ingår i tidigare fat-
tade beslut.  
Information om avfall delges exploatör.  

3. Miljöförvaltningen 
Miljöförvaltningen tillstyrker förslaget under förutsättning att deras synpunkter beaktas.  
Miljöförvaltningen noterar att planförslaget inte överensstämmer med varken utbygg-
nads-, trafik- eller grönstrategin men bedömer att den negativa påverkan inte ger till-
räckliga skäl att avstyrka fortsatt planarbete. 
Anser att det behöver motiveras varför mindre belastad yta valts som markanvändning i 
dagvattenutredningen eftersom de anser att det borde vara medelbelastad yta vilket in-
nebär att anmälan om dagvattenanläggning ska göras till miljöförvaltningen. Till anmä-
lan kan justering av beräkningarna behöva ske beroende på motivet till vald markan-
vändning. De anser dock fortsatt att det är bra att en öppen dagvattenlösning med rekre-
ativa värden skapas i detaljplanen och att plats för denna lösning avsatts i plankartan. 
Även föreslagen utformning av dikena för att minska fosforbelastningen är bra 
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beskriven vilket även behöver framgå av planbeskrivningen för att det ska bli tydligt 
vad som krävs av dagvattenhanteringen. De anser att den beskrivning av vattenföre-
komsten Askims Fjord som finns i dagvattenutredningen bör stå med i planbeskriv-
ningen och användas i resonemanget om planens påverkan på vatten. 
Kommentar: 
Planbeskrivningen och plankartan har kompletterats enligt yttrande. Frågan om markan-
vändning har stämts av med Kretslopp och vatten som inför dagvattenutredningen 
angav att området ska klassas som mindre belastad yta. Klassningen av markanvänd-
ningen kvarstår efter ytterligare avstämning med Miljöavdelningen, men planhandling-
arna kompletteras med upplysning om att anmälan om dagvattenanläggning ska göras.  

4. Park- och naturförvaltningen 
Tidigare synpunkt från park- och naturförvaltningen har handlat om att utjämna förlus-
terna för den allmänna platsen. Förslag på att förstärka entrén till Hovåsbadet och stärka 
badplatsen som mötesplats har varit några idéer på åtgärder men detta rymdes inte inom 
planen. Negativ påverkan på landskapsbilden och utblickar har också kommenterats ti-
digare. De värden som försvinner har vägts emot värdet av att kunna utveckla vård samt 
en komplettering av bostäder inom det aktuella planområdet. Ängens värde för land-
skapsbilden och för utblickar har bedömds bevaras till viss del genom begränsningar av 
byggnadernas placering och höjdsättning.  
Park- och naturförvaltningen ser positivt på att man i vidareutvecklingen av planförsla-
get har studerat bebyggelsens utformning och placering så att utblickar i viss mån kan 
bibehållas och att påverkan på rekreativa funktionerna som knyts till Gamla Säröbanan 
minimeras.  
Park- och naturförvaltningen ser fortfarande att det är en brist på allmän plats i området 
och att man skulle kunna utjämna förlusten av den allmänna ytan genom att förstärkta 
kopplingar till, och kvalitet på, intilliggande allmän plats, Hovåsbadet. Det vore därför 
bra om detta kunde rymmas inom planen. 
Kommentar: 
Avseende Hovåsbadets vidareutveckling så ryms inte det inom planarbetet då det finns 
begränsade möjligheter eftersom planområdet utgörs av privat mark.  

5. Räddningstjänsten Storgöteborg 
Har inget att erinra mot föreslagen detaljplan. 
Räddningstjänsten noterar att framkomligheten vid räddningstjänstuppdrag i planområ-
det kan påverkas vid vissa väderförhållanden i likhet med andra hav- och sjönära bebyg-
gelse och områden i Göteborg Stad. Framkomlighetsutmaningarna i detta avseende be-
ror inte på befintlig byggnation i området eller planerad byggnation enligt detaljplane-
förslaget. 
Kommentar: 
Noteras. Bilder som visar en kaotisk parkering och trafiksituation i samband med bra 
badväder har skickats in från flera privatpersoner. 

6. Stadsdelsnämnden i Askim-Frölunda-Högsbo 
Stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget. Det är stor brist på bostäder i Göteborg och staden 
har ett behov av hospiceplatser. Stadsdelsnämndens tydliga prioritering av bostadsbyggan-
det och att områden ska kompletteras med bostadstyp och upplåtelseform som saknas. Pri-
märområdet saknar tillgängliga mindre lägenheter och Änggårdens Hospice behöver lokaler 
för sin verksamhet. 
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Kommentar: 
Noteras. 

7. Trafiknämnden/kontoret 
Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och ställer sig positiva till utbyggnad av ru-
bricerat ärende med följande synpunkter.  
En mobilitets- och parkeringsutredning är genomförd i projektet. Flertalet av de syn-
punkter som trafikkontoret har haft på denna har ännu inte inarbetats. En vidare process 
med mobilitets- och parkeringsutredningen är därför önskvärd.  
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. 
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 upp-
skattad till 0 kr. Den ökade kostnaden för drift och underhåll på allmänplatsmark, som 
ett resultat av exploatering uppskattas till 0 kr/år. 
Kommentar: 
Mobilitets- och parkeringsutredningen har reviderats i samråd med Trafikkontoret. Re-
sultatet blev att parkeringsbehovet för verksamheten sänktes från 13 till 12 bilplatser 
och från 13 till 8 cykelplatser. 
Stadsbyggnadskontoret har bedömt att en trafikutredning behövdes tas fram för att 
bättre kunna beskriva de befintliga förhållandena och för att kunna bedöma att tillräck-
lig hänsyn tas till dem. I trafikutredningen har också nya bedömningar gjorts gällande 
den tillkommande trafiken. Trafikutredningen visar att exploateringen inte kommer att 
innebära någon signifikant påverkan på trafiksituationen i området. Den ökade trafik-
alstringen påverkar inte på ett sådant sätt att det skapar behov av åtgärder. Enligt utred-
ningen är kapaciteten på vägarna tillräcklig för att klara trafiken.  
Planbeskrivningen uppdateras under de rubriker som gäller trafik med hänvisning till ut-
redningen och uppdaterade uppgifter bland annat gällande trafikdata för tillkommande 
trafik. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

8. Lantmäterimyndigheten 
Lantmäteriavdelningen har tidigare gett råd om att utöka planområdet åt norr med remsa 
som blir kvar av DP II-4316 men har fått förklarat vid underhandsmöte att det inte är 
lämpligt just nu då vägarna i området är en större fråga. Anser att det bör förtydligas i 
planbeskrivningen med text om utfart – kulvert, till exempel något liknande den text 
som står i DP II-4316 ”Kulvertering får ske vid fastigheternas tillfarter och entréer”. 
Plankartan   
Det E-område som tillkommit nära infarten ser på illustrationen ut att omfatta del av in-
fartsvägen. Det är inte lämpligt att bilda gemensamhetsanläggning på E-område. Även 
utfartsförbudet ser snävt ut. 
E saknas i förklaringen under användning av kvartersmark. 
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Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga synpunkter på förslaget.  
Kommentar: 
Planbeskrivningen har kompletterats med information om att kulvertering av vägdiket 
kommer att behöva genomföras vid utfarten. 
Beteckningen E hade fallit bort under beskrivningen av planbestämmelser på plankartan 
i granskningshandlingen, plankartan har nu kompletterats med informationen. Illustrat-
ionen har justerats utifrån E-området. Utfartsförbudet har minskats något.  

9. Länsstyrelsen  
Länsstyrelsens samrådsyttrande, inklusive synpunkter från SGI, har bilagts i sin helhet, 
se bilaga 2. 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
• Mellankommunal samordning blir olämplig. 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller 

till risken för olyckor, översvämning eller erosion 

SGI 
SGI har tidigare lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. Yttrandet är daterat 2017-
11-09. SGI saknade i planhandlingen ett klarläggande av de geotekniska säkerhetsfrå-
gorna och efterfrågade en geoteknisk utredning. En geoteknisk utredning avseende sta-
bilitetsförhållandena med detaljerad utredningsnivå har nu utförts. Utredningen finner 
att stabiliteten för befintliga förhållanden är tillfredsställande samt att planerad byggnat-
ion kan uppföras på ett sådant sätt att stabilitetsförhållanden efter byggnation också blir 
tillfredsställande. SGI finner att deras rekommendationer har beaktats och de har, från 
geoteknisk synpunkt, inga invändningar mot planförslaget. 
Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 

Sakägare  

Till sakägare hör fastighetsägare och tomträttshavare enligt fastighetsförteckningen. 
Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har 
inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att utlåtandet publi-
ceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade till yttran-
dena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

10. Fastighetsägare, Hovås 57:40, Bockhamnsvägen 7  
Enligt PBL, kap. 5 §12 ska samrådet syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som 
möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Efter att ha läst 
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granskningshandlingarna kvarstår dessvärre många frågor och förundringar angående 
varför SBK/staden går markägaren helt och hållet till mötes.   
Hur är det möjligt att i det närmaste köra över och negligera framförda synpunkter, 
bortse från antagna miljömål angående bevarande av naturvärden samt minskat bilbero-
ende för att förse staden med några ynka antal lägenheter och berika en redan resurs-
stark markägare? Det är en synnerligen allvarsam utveckling.  Framför farhågor om oe-
gentligheter och faktum att kommunen redan har bestämt sig utan att ta hänsyn till pri-
vatpersoner/grannar i området. 
Önskar först och främst att processen för ändrad detaljplan avslutas och ängen lämnas 
orörd.   
Om inte detta görs åberopar vi följande med hänvisning till PBL, Kap 2, 9 §1 (bety-
dande olägenhet) samt PBL, kap 2, 6 §, punkt 1 (vid planläggning, ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till; stads‐ och landskapsbilden, natur‐ och kulturvärdena på platsen och in-
tresset av en god helhetsverkan) samt PBL 4 kap. 36§ (skälig hänsyn tas till befintliga 
bebyggelseförhållanden i detaljplaner).  

1. Betydande olägenheter kvarstår   
Anser att planförslaget fortsatt medför betydande olägenheter för oss och övriga sakä-
gare. Anser att följande ska göras:  

I. Färre, lägre samt annan placering av huskroppar   
Plangenomförandet innebär ett mycket ringa tillskott av bostäder. Förtätning i ett äldre 
villaområde är en rännil jämfört med Göteborgs stad totala bostadsbehov. Det finns 
alltså inget självändamål att maximera exploateringen av ängen.   
I syfte med att minska betydande olägenheter i form av insyn i hus, förlorad utsikt för 
sakägare och allmänheten, för att bevara en större del av ängen (natur‐och kulturvärl-
den) samt att större hänsyn till bebyggelseförhållanden ska följande göras:  
‐ Huskroppen ämnad för hospice halveras i storlek (hur motiveras 1700 m3 till 10 
stycken vårdplatser?) för att ta hänsyn till natur‐ och kulturvärden (bevara en större del 
av ängen), ta hänsyn till befintliga bebyggelseförhållanden i detaljplaner samt bety-
dande olägenheter i form av förlorad havsutsikt för sakägare.  
‐ Huskroppen för hospice byggs enbart i ett plan för att minska betydande olägenhet för 
sakägare på Fjordvägen i form av förlorad havsutsikt  
‐ Huskropparna för lägenheterna blir 2 stycken istället för nuvarande 3 stycken för att ta 
hänsyn till natur‐ och kulturvärden (bevara en större del av ängen)  
‐ Huskropparna för lägenheterna tillåts att endast byggas i ett plan för att minska bety-
dande olägenhet för sakägare på Fjordvägen samt Bockhamsvägen i form av förlorad 
havsutsikt och ökad insyn i husen.   
‐ Nuvarande huskroppen i ängens nordvästra hörna ersätts av parkeringsplats (se nedan) 
för att för att ta hänsyn till natur‐ och kulturvärden (bevara en större del av ängen) samt 
minska olägenhet av parkeringsplats utanför husen på Bockhamsvägen (se punkt II).  
‐ Huskropparna placeras på rad norr till söder (i likhet med befintlig bebyggelse på 
ängen) för att minska olägenhet i form av insyn i husen.   

II. Parkeringsplats flyttas till norra sidan av ängen  
Parkeringsplatsen till hospicet samt till de boende är nu placerad längts ängens södra del 
som vätter mot huset på Bockhamnsvägen. En upplyst parkeringsplats, motorljud, samt 
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bilarnas ljus rakt in i huset innebär en betydande olägenhet för oss och våra grannar. Av 
denna anledning anser vi att parkeringsplatsen måste flyttas till ängens norra del istället 
för den huskropp som nu är placerad där (se punkt I ovan)  

2. Ingen hänsyn till rådande trafiksituation  
Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda marken på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö. 
SBK/Trafikkontoret bedömer att ökningen av resor blir 80–100 stycken och att detta 
inte leder till att några förändringar av de nuvarande vägarna behövs.   
Till Miljöförvaltningen svarar SBK/Trafikkontoret att ”cykelväg saknas mellan planom-
rådet och närmaste busshållplats, Hovås Nedre, men att det dock finns en gång och cy-
kelväg utmed Säröbanan till busshållplatsen Askimsbadet”. Vad SBK/Trafikkontoret då 
inte har tagit hänsyn till att förskola, skola och idrottshall ligger just vid Hovås Nedre. 
Det är ju just till Hovås Nedre boende behöver ta sig i vardagen på ett säkert sätt.  
Anser att ingen hänsyn tas till barnperspektivet i den rådande trafiksituation vad gäller 
anpassning i antal lägenheter (mindre trafik i området) samt behov för åtgärder för trot-
toar samt de redan farliga korsningarna Skepparvägen/Fjordvägen och Hovåsvä-
gen/Fjordvägen. Detta till trots de boendes uttryckta oro över den befintliga trafiksituat-
ionens stora brister. SBK har inte uppfyllt kraven PBL, kap 2, 6 §, punkt 6 gällande ut-
formning och placering med lämplig hänsyn till trafikförsörjning och god trafikmiljö.  

3.  Avsaknad av kostnad för sanering av förorenad mark  
Enligt samrådsredogörelsen så behövs en uppdimensionering av dagvattenledningen ut-
anför planområdet (som mynnar ut i Askims fjorden). Uppdimensioneringen utgörs av 
en ny ledning under parkeringsplatsen till småbåtshamnen. Parkeringsplatsen ligger un-
der Grefabs ansvar. Under vinterhalvåret placeras hamnens småbåtar här.  
I samtal med Grefabs vice VD Anders Söderberg (2018‐06‐17) framgår det att marken 
under parkeringsplatsen är stark förorenad. Vi konstaterar att SBK enbart tagit upp 
själva kostnaden för uppdimensioneringen av den dagvattenledningen på en sträcka på 
175 meter och inte saneringskostnaden för förorenad mark.   
Anser att behovet av åtgärder, saneringskostnader och ansvar för saneringen behöver ut-
redas och dokumenteras. Vi kräver att den ekonomiska rimligheten/ samhällsekono-
miska lönsamheten i att ändra detaljplanen i förhållande till kostnaden för sanering av 
förorenad mark tydligt klargörs för allmänheten.   

4. Övrigt  
29 parkeringsplatser är avsedda till hospicet samt 16 lägenheter. Hospicet behöver 
själva 13 platser. Då återstår 16 stycken för lägenheter. Anser SBK att 16 parkeringslä-
genheter kommer att räcka till 16 lägenheter i ett bilberoende område där de flesta hus-
håll har möjlighet/behov för två stycken bilar i hushållet?  
Vi vill också i detta skede påtala att om det skulle visa sig att detaljplanen går genom 
och att vi blir ålagda att vara en del av gemensamhetsanläggningen för dagvatten så har 
vi inget intresse av att stå för kostnaden av en anläggning som skapar rekreation.   
Vi önskar en redogörelse för dialogen med Askims vägförening eftersom oss veterligen 
föreningen inte har varit involverad i planprocessen.   
Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret anser att gällande lagstiftning följs. Under samråd och gransk-
ning av planförslaget ges möjlighet till insyn och påverkan på ett projekt. Både när sam-
rådsförslaget tas fram och efter samrådet görs en sammanvägning av olika intressen och 
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åsikter som framförs. Förslaget bearbetas och anpassas bland annat för att förslaget ska 
visa hänsyn på det sätt som föreskrivs i PBL 2 kap 6§. Möjligheten till insyn och påver-
kan innebär inte att alla synpunkter kan tillgodoses. Efter samrådet ändrades planförsla-
get så att utbyggnadsmöjligheterna blev något mindre flexibla. Bland annat begränsades 
nockhöjden närmast grannfastigheterna i söder. Krav på att det ska vara minst tre bygg-
nadskroppar infördes för att byggnaderna ska bli lite mer småskaliga och kunna ge ett 
mer varierat utseende och för att inte en enda stor bostadsbyggnad ska kunna byggas. 
Utöver en största bruttoarea infördes även en bestämmelse för största byggnadsarea. 
Dessa ändringar infördes för att bättre anknyta i skalan i området och tillmötesgå flera 
av de synpunkter som framförts.  
 

 
Figur 1. Förklaring till höjdsättning och avstånd mellan byggnader  
Blå text = nockhöjderna för de befintliga grannhusen. 
Lila text = nockhöjd enligt planförslag 
Röd text = ungefärliga avstånd från egenskapsgränser för byggrätter och fastighetsgränser el-
ler byggnader. 
Röda streckprickade linjer = lägen för några egenskapsgränser som avgränsar byggrätt med 
olika tillåtna nockhöjder. 

 

Planförslaget är utformat så att utmed grannfastigheterna i söder finns ett 15 meter brett 
stråk som inte får förses med byggnad. Därefter följer ett stråk som är ca 10–12 meter 
brett där högsta nockhöjd för bostäderna satts till + 9,5 meter. Därefter följer ett stråk 
där högsta tillåtna nockhöjd är +12,5 meter. Nockhöjden är angiven över nollplanet.  
Den gällande detaljplanen för de fyra villorna i söder har en begränsning som innebär 
att ett stråk som är 10 meter brett norr om villorna inte får bebyggas. Nockhöjden för 
villorna närmast planområdet har kontrollerats. Villan på Hovås 57:40 har en nockhöjd 
på + 11,88. Nockhöjderna för grannfastigheterna är +12,16 för Hovås 57:43, +12,73 för 
Hovås 57:42 respektive +14,8 för Hovås 57:41. I planbeskrivningen har grannhusens 
nockhöjder angetts på bilden med situationeplanen. 
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Den högsta nockhöjd som föreslås för de nya bostäderna (+12,5) ligger på liknande nivå 
som de tre villorna längst västerut. Den högsta nockhöjden som tillåts för byggnaden 
med vårdändamål (+14,5 meter) ligger på liknande nivå som villan på Bockhamnsvägen 
3 och villan på Skepparevägen 1.  
Att sänka höjderna för att bevara utsikt bedöms innebära en sämre anpassning till områ-
dets karaktär. 
Avståndet mellan villorna och de nya byggnaderna kommer att vara minst 25 meter i 
den del där byggnaderna kan ha en våning. Avståndet till den del av de nya byggna-
derna som kan ha i två våningar blir minst 35 meter. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att byggnadernas placering och höjdsättning har anpas-
sats till befintlig bebyggelse och att det inte finns grund för att den insyn till grannarna 
som kan komma i fråga kommer att vara besvärande.  
Eftersom ett tidigare obebyggt område föreslås bebyggas innebär det att utblickar och 
utsiktsmöjligheter begränsas. Genom planförslaget bevaras utblicksmöjligheter västerut 
främst från gamla Säröbanan och Fjordvägen i norra respektive södra delen av planom-
rådet. I östvästlig riktning finns stråk som inte får bebyggas längs Gamla Säröbanan och 
vid gränsen mellan bostadskvarteret och vårdkvarteret.  
Det är oklart om synpunkten om två byggnader istället för tre innebär att man vill återgå 
till två huskroppar som i samrådsförslaget (men behålla den tillåtna bruttoarean) eller 
om man önskar att en av de tre illustrerade huskropparna ska utgå och bruttoarean 
minska. Stadsbyggnadskontoret anser att kravet på minst tre byggnader bland bostä-
derna var en positiv förändring efter samrådet för att anpassa volymerna bättre till om-
givningen och tillmötesgå grannarna. Beträffande vårdbyggnaden har önskemålet varit 
att kunna bygga maximalt 1700 m² fördelat på två våningsplan. Med en mindre byggrätt 
är det tveksamt om den tänkta hyresgästen, Stiftelsen Änggårdens Hospice, kan bedriva 
sin verksamhet i lokalerna. Byggnaden föreslås byggas med en våning i suterräng. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att hänsyn till omgivande bebyggelse tagits och att ut-
byggnad enligt förslaget inte kommer att leda till betydande olägenhet även om befint-
liga utsiktsmöjlighet begränsas för vissa sakägare.  
I yttrandet framförs flera förslag till förändring för att ”ta hänsyn till natur‐ och kultur-
värden (bevara en större del av ängen)”. Det är svårt att avgöra om ”bevara en större 
del av ängen” innebär att man vill att det fortfarande ska vara allmän plats eller om men 
menar att det ska vara obebyggd mark på tomterna. Stadsbyggnadskontoret har prövat 
möjligheterna att låta delar av ängen finnas kvar som allmän plats/äng och kommit fram 
till att det är svårt att kombinera detta med uppdraget att planera för vård och bostäder 
med goda kvaliteter och samtidigt få en bra anpassning till omgivningen. All mark före-
slås därför bli kvartersmark. Relativt stora delar av kvartersmarken kommer att vara 
obebyggd (ca 25% av marken får bebyggas). De begränsningar som införts av var bygg-
nader får placeras, och hur stora de kan vara bidrar till att upplevelsen av öppenhet och 
utblicksmöjligheter i viss mån kunnat bevaras. Kontoret anser att planförslaget tagit 
hänsyn till natur- och kulturvärden.  
Detaljplanen har hittills inte reglerat var parkeringen ska placeras. Den illustration som 
visas är en möjlig utformning. Det är alltså möjligt att flytta parkeringen norrut vid ut-
byggnaden. Eftersom det är en gemensam infart till båda kvarteren är det lämpligt att 
parkeringen sker i närheten av infarten. En bestämmelse som reglerar att parkering inte 
är tillåten införs i den zon som ska vara tillgänglig för dagvattenhantering. Det innebär 
att parkering inte kommer att vara tillåten närmast grannvillorna. Illustrationen ritas om.  
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. De befintliga förhållandena har 
utretts t ex genom mätning av trafiken vid två tillfällen, kontroll av vägarnas standard 
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mm. I trafikutredningen har också nya bedömningar gjorts gällande den tillkommande 
trafiken. Antalet tillkommande resor bedöms vara 80–90 bilresor. Eftersom det ibland är 
flera personer som reser tillsammans i bilen motsvarar det ca 66–75 bilrörelser. Under 
maxtimmen bedöms ökningen vara 7–8 bilrörelser/timme, vilket ungefär motsvarar en 
tillkommande bilrörelse var åttonde minut. Planbeskrivningen har uppdaterats med de 
nya uppgifterna bland annat gällande tillkommande trafik. 
Utredningen visar på samma sak som tidigare gjorda bedömningar dvs. att trafikök-
ningen, till följd av detaljplanen, inte bedöms leda till att några förändringar av de nuva-
rande vägarna behövs. De befintliga vägarna bedöms ha kapacitet för ytterligare trafik. 
På Fjordvägen och Hovåsvägen kan lastbilar och personbilar mötas. På smalare vägar 
behöver man hitta platser där det är möjligt att köra åt sidan lite för att kunna mötas.  
Framkomligheten bedöms vara god utom under fina sommardagar då Hovåsbadet och 
småbåtshamnen är populära målpunkter. Speciellt om bilar cirkulerar runt i området för 
att leta parkeringsplatser samtidigt som det är många cyklister och fotgängare i rörelse 
kan blandtrafiken ge upphov till en känsla av otrygghet. Dessa dagar är dock inte di-
mensionerande för vägarnas standard. Enligt trafikutredningen är gång- och cykelpassa-
gen över Skepparevägen dåligt anpassad för personer med synnedsättning. Där rekom-
menderas en bättre tillgänglighetsanpassning. Utredningen beskriver också att en gång-
bana utmed Skepparevägen kan öka tillgängligheten. Dessa förslag på åtgärder beror 
inte på den tillkommande exploateringen och behöver inte lösas i planarbetet.  
Behovet av att byta dagvattenledningen som passerar Grefabs område har uppmärksam-
mats när dagvattenutredningen gjordes. Behovet finns redan idag och beror inte på den 
planerade byggnationen enligt planförslaget. Se även kommentar till yttrande 21.  
För att bedöma parkeringsbehovet vid planläggning ska stadens rekommendationer föl-
jas. En mobilitets- och parkeringsutredning har tagits fram enligt de riktlinjer och anvis-
ningar som staden beslutat om under första halvåret 2018. I utredningen framgår att be-
hovet i detta fall bedöms vara en parkering per lägenhet. Utredningen har justerats efter 
granskningen. Parkeringsbehovet vid vårdbyggnaden har sänkts. Parkeringstalen be-
stäms slutligen vid beslut om bygglov.  
Det framgår av planhandlingarna att det kan finnas möjlighet att ansluta fastigheten till 
gemensamhetsanläggningen för dagvatten. Fastigheten kan inte tvingas med om det inte 
är väsentligt att den ingår. 
Underrättelse om granskning har skickats till Askims Vägförening som fått tillfälle att 
yttra sig. Inga synpunkter har kommit från föreningen. Eftersom planförslaget endast 
berör mark som inte används för vägar bedöms det inte ha någon betydelse för utform-
ningen av planen att vägföreningen inte framfört några synpunkter. Adressuppgifterna 
till vägföreningens härstammar från 2003. Det är tveksamt om det finns någon funge-
rande styrelse för vägföreningen för närvarande. Detta innebär dock inte att någon an-
nan kan ta över ansvaret för Askim GA:25. Företrädare för stadsbyggnadskontoret, tra-
fikkontoret och fastighetskontoret har uppmärksammats på att detta kan innebära pro-
blem för underhåll och förbättringar av de vägar som vägföreningen ansvarar för. För att 
få till en fungerande styrelse för vägföreningen kan länsstyrelsen tillsätta en syssloman. 
Kommunen eller någon av de ca 3000 fastighetsägarna i Askim, Hult, Kobbegården, 
Hovås eller Brottkärr som är ansluten till föreningen kan ansöka om detta.  

11. Fastighetsägare, Hovås 35:2, Fjordvägen 16 
Yrkar på att planförslaget ska avslås i sin helhet. Anser inte att synpunkter som fram-
förts under samrådet beaktats i någon större utsträckning eller besvarats tillfredsstäl-
lande. Hänvisar även till den skrivelse som skickades in av Setterwalls som underteck-
nats av flera fastighetsägare. Menar att synpunkterna fortfarande är relevanta. 
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Gällande otillåtet statsstöd anser man att SBK har gjorts medveten om problematiken 
och därför ska ta in kompetens som behövs för att bedöma frågan. Föreslår att ett utlå-
tande från stadsjuristen ska bifogas till det underlag som föreläggs politikerna innan be-
slut i kommunfullmäktige. Tycker också att det skulle vara lämpligt att i detta samman-
hang begära kopior på de avtal som upprättas mellan byggherre och Stiftelsen Änggår-
dens Hospice.  
Anser att behovet av hospice har minskat i Göteborgsregionen. Bedömer att det kommer 
att finnas ett överskott av hospiceplatser då allt mer resurser satsas på den billigare vård-
formen Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASIH). 
Behovet av barnperspektiv har inte kommenterats överhuvudtaget i granskningsrappor-
ten. Framförda synpunkter har inte besvarats. 
De som flyttar in i de planerade lägenheterna kommer sannolikt att ha stora ekonomiska 
resurser. Det är långt till kollektivtrafik. Det är därför rimligt att anta att dessa hushåll 
kommer att ha två bilar per hushåll. Antalet parkeringsplatser behöver justeras till ca 30 
platser för de boende och 15 för anställda och gäster. 
Beskriver att trafiken har ökat under de senaste 20 åren. Argumentet att 100 bilrörelser 
per dygn inte gör någon större skillnad ska ses i relation till att det har varit annan för-
tätning i området och att biltätheten generellt är högre. Anser att en fördjupad trafikut-
redning behöver tas fram i samarbete med Askims Vägförening innan beslut tas om de-
taljplan. Under maj 2018 har det varit omöjligt att komma fram i området då Hovåsba-
dets parkering varit full och hela området blockerats av felparkerade bilar. Det hade va-
rit omöjligt att komma fram med räddningsfordon. 
Tycker inte att planförslaget är förenligt med PBL kap 2.6§ punkt 1 eller PBL 4 kap 
36§. Önskar att SBK och byggnadsnämnden tar ett samlat grepp om den framtida ut-
formningen av Hovås villastad och bjuder in de boende till samråd för att skapa en ge-
mensam vision om vad man vill med området. Det pågår planarbete på flera platser i 
området som skulle kunna påverka karaktären av villastad med mycket stora huskrop-
par. 
Anser att det innebär en betydande olägenhet för de närboende, samt övriga som utnytt-
jar området, att utblickarna mot havet begränsas. Likaså att möjligheten blockeras att ut-
veckla hela området (Hovåsbadet, Hovåsängen och hamnområdet). Skriver att vid be-
dömning av olägenheter enligt 2 kap 9 § PBL ska ske med hänsyn till områdets karaktär 
och bebyggelseförhållanden i övrigt. Byggnadens utformning måste ges tillräcklig upp-
märksamhet så att områdets förutsättningar tas tillvara.  
Bifogar även yttrandet som skickades in vid samrådet. 
Kommentar: 
De synpunkter som framförts under samrådet har kommenterats i samrådsredogörelsen. 
Stadsbyggnadskontoret har bedömt att planen i sig inte innebär otillåtet statsstöd och an-
ser att tillräcklig kompetens för att bedöma detta finns inom kontoret. Planarbetet be-
kostas av exploatören. Kontorets arbete ersätts i enlighet med taxa som är fastställd av 
kommunfullmäktige. Planen innebär ingen försäljning av offentlig egendom eftersom 
marken är privatägd och ska fortsätta vara det. Planen kan inte garantera att någon viss 
person ska bedriva vårdverksamhet eller bygga bostäderna. Avtal mellan byggherre och 
Stiftelsen Änggårdens Hospice kan inte regleras inom planarbetet. Vad som anförts gäl-
lande eventuella oegentligheter har inte föranlett någon ytterligare åtgärd från kontoret. 
Det är inte heller en fråga för kontoret att hantera utan för de rättsvårdande myndighet-
erna. 
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De framförda synpunkterna redovisas i samrådsredogörelse och granskningsutlåtande 
som tillhör de beslutsunderlag som politikerna får.  
Behovet av hospice prövas inte i detaljplanen. Om hospice inte byggs kan någon annan 
vårdverksamhet bedrivas på platsen. 
Fastighetsägaren undrade i sitt yttrande över samrådshandlingen hur barnperspektivet 
beaktats under planarbetet och om det fanns någon barnkonsekvensanalys (BKA). 
Stadsbyggnadskontoret svarade i samrådsredogörelsen att någon separat barnkonse-
kvensanalys inte finns men att resultatet av de diskussioner som förts kring sociala frå-
gor och barnperspektiv har arbetats in i planförslaget och redovisas i planbeskrivningen.  
För att bedöma parkeringsbehovet vid planläggning ska stadens rekommendationer föl-
jas. En mobilitets- och parkeringsutredning har tagits fram enligt de riktlinjer och anvis-
ningar som staden beslutat om under första halvåret 2018. I utredningen framgår att be-
hovet i detta fall bedöms vara en parkering per lägenhet. Parkeringstalen bestäms slutli-
gen vid beslut om bygglov. De riktlinjer och anvisningar som finns utgår ifrån parke-
ringspolicyn och andra styrande dokument som tex klimatstrategiskt program, trafikstra-
tegi och strategi för utbyggnadsplanering. Riktlinjerna ska bidra till att minska både an-
vändning av bil och bilinnehav. Parkeringsbehovet påverkas inte av om man kan för-
vänta sig resursstarka boende. Däremot kan behovet av parkeringar minskas i vissa fall 
beroende på närhet till kollektivtrafik och service. För att minska behovet av bilar och 
parkeringsplatser ytterligare skulle till exempel de som bor i bostäderna kunna genom-
föra mobilitetsåtgärder som att ha en gemensam bilpool. Mobilitets- och parkeringsut-
redningen har reviderats efter granskningen. Parkeringstalet för verksamheten har sänkts 
från 13 till 12 platser.  
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. De befintliga förhållandena har 
utretts och nya bedömningar har gjorts gällande den tillkommande trafiken. Utred-
ningen visar på att trafikökningen, till följd av detaljplanen, inte bedöms leda till att för-
ändringar av de nuvarande vägarna behövs. De befintliga vägarna bedöms ha kapacitet 
för ytterligare trafik. Framkomligheten bedöms vara god utom under fina sommardagar. 
Dessa dagar är dock inte dimensionerande för vägarnas standard. Problem som uppstår 
för att gällande regler inte följs (t ex felparkering), kan inte lösas genom planläggning. 
Planbeskrivningen har uppdaterats med de nya uppgifterna bland annat gällande till-
kommande trafik. För något utförligare kommentar se kommentar till yttrande 10. 
Stadsbyggnadskontoret anser att planförslaget tagits fram i enlighet med plan- och 
bygglagens krav och att hänsyn till omgivande bebyggelse tagits och att utbyggnad en-
ligt förslaget inte kommer att leda till betydande olägenhet även om befintliga utsikts-
möjligheter begränsas för vissa sakägare.  
Önskemålen om att SBK och byggnadsnämnden ska tar ett samlat grepp om den fram-
tida utformningen av Hovås villastad noteras. Det finns för närvarande inga sådana pla-
ner eftersom området till stora delar redan är utbyggt. Fastighetsägarna har möjlighet att 
ansöka om planbesked.  

12. Fastighetsägare, Hovås 57:42, Bockhamnsvägen 5  
Menar att det är nödvändigt att bevara ängen. Hovås förtätas och tomterna minskas. Det 
saknas motivering till varför det är lämpligt att ängen ska bebyggas med hospice och 
flerbostadshus. 
Motsätter sig planförslaget i sin helhet. I synnerhet att flerbostadshusen ska byggas i två 
våningar. Det finns inget skäl till varför det ska vara nödvändigt med bostäder i två 
plan. Att utsikten försvinner, framförallt från de fyra intilliggande fastigheterna på 
Bockhamnsvägen, innebär ett uppenbart men för dessa fastighetsägare. Anser att det är 
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mer angeläget att beakta utsikt för de åretruntboende än för gående och cyklande på 
banvallen. 
Tycker att det är oklart varför det är viktigt att komplettera utbudet av boendeformer i 
Hovås med flerbostadshus. 
Menar att stadsbyggnadskontoret, i samrådsredogörelsen, valt att förringa och bagatelli-
sera välgrundade påståenden från dem som klagat på planen. T ex har fastighetsägarna 
skrivit att ca 1300 nya lägenheter byggs i Nya Hovås. Planarkitekten har reducerat anta-
let till ca 1000. 
Anser att stadsbyggnadskontoret inte har prövat lämpligheten av en byggnation. Det re-
viderade planförslaget innebär inget större hänsynstagande till de kringboende. 
Ifrågasätter att de fyra fastigheterna ska anslutas till en gemensamhetsanläggning för 
dagvatten. Anser att de redan har fungerande dagvattensystem.  
Anser att planförslaget är illa genomtänkt och att argumentationen från planarkitekten är 
undermålig när man väljer att bortse från fakta och att det inte finns någon annan än 
markägaren som anser att det finns ett behov av flerbostadshus. 
Kommentar: 
Efter ansökan från markägaren har byggnadsnämnden gett stadsbyggnadskontoret i upp-
gift att utreda om det är möjligt (och lämpligt) att tillåta byggnation.  
Eftersom ett tidigare obebyggt område föreslås bebyggas innebär det att utblickar och 
utsiktsmöjligheter begränsas. Genom planförslaget bevaras utblicksmöjligheter västerut 
främst från gamla Säröbanan och Fjordvägen i norra respektive södra delen av planom-
rådet. I östvästlig riktning finns stråk som inte får bebyggas längs Gamla Säröbanan och 
vid gränsen mellan bostadskvarteret och vårdkvarteret.  Det allmänna intresset att be-
hålla en del utblicksmöjligheter har bedömts vara stort eftersom det även innebär att en 
del av den nuvarande karaktären behålls.  
Höjderna på husen är anpassade till grannhusen. Att sänka höjderna, så att endast en-
planshus tillåts, bedöms innebära en sämre anpassning till områdets karaktär. Stads-
byggnadskontoret bedömer att byggnadernas placering och höjdsättning har anpassats 
till befintlig bebyggelse och att utbyggnad enligt förslaget inte kommer att leda till bety-
dande olägenhet. Se även figur 1 i kommentaren till yttrande 10. 
Politiskt har det under många år rått enighet i Göteborg om att man ska verka för en 
blandstad med olika upplåtelseformer. I budget för Göteborgs Stad 2017 framhävs att 
det är viktigt med ”en blandning av bostadstyper i alla områden för att möjliggöra byte 
av boendeform inom samma del av staden”. I de områdesvisa inriktningarna i översikts-
planen anges bland annat att bostadsformer ska blandas. 
I sammanfattningen av fastighetsägarens yttrande har stadsbyggnadskontoret valt att 
skriva ”över 1000 lägenheter i Nya Hovås” istället för ”1300 lägenheter” som det stod 
i det inskickade yttrandet. Eftersom det är mycket svårt att kontrollera hur många lägen-
heter det blir i området eftersom utbyggnad pågår har kontoret skrivit en mindre exakt 
siffra. Det är inte en avsikt att förringa eller bagatellisera det fastighetsägarna skrivit.  
Arbetet med detaljplanen innebär en lämplighetsprövning. Eftersom det inom arbetet 
görs avstämning mot PBL och andra lagar, politiska mål mm. Arbetet görs i enlighet 
med de krav på planprocessen som ställs i PBL. 
Det framgår av planhandlingarna att det kan finnas möjlighet att ansluta fastigheten till 
gemensamhetsanläggningen för dagvatten. Fastigheten kan inte tvingas med om det inte 
är väsentligt att den ingår. 



Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande 15(67) 

13. Fastighetsägare 1, Hovås 57:41, Bockhamnsvägen 3 
Kräver avslag för planläggning så att marken i all framtid ska vara allmän plats.  
Undrar varför ingen hänsyn tas till boende i området och varför man inte lyssnar på de-
ras argument angående varför platsen är olämplig att bebygga.  
Ger flera exempel på vad som gör platsen olämplig; bland annat gällande oväsen från 
trafik, festande ungdomar, hejarop från fotbollsplan, bad och annat. Skriver att det peri-
odvis förekommer knarkförsäljning vid Hovåsbadet och grusplanen. Prostitution i bilar 
förekommer också. Flera krogar finns. Det förekommer fyrverkerier och glada männi-
skor som hörs vida omkring när de tar sig hemåt. Ölburkar och tomflaskor ligger kvar 
på gator, trottoarer, i diken och trädgårdar. Många rastar sina hundar i området. 
Beskriver att trafiksituationen är livsfarlig under soliga dagar eller vid aktiviteter. Ga-
torna är undermåliga och trottoar saknas på Skepparevägen. Problemen innebär en fara 
för hälsa och säkerhet. Trafiksituationen innebär en stor olägenhet för närboende och 
allmänheten. Påfyllnad av trafiken och nya utfarter är ohållbart. Undrar hur framkomlig-
het till sjöräddningsstationen, bad, hamn och fotbollsplan ska fungera vid utryckning? 
Likaså varför kommunen hänvisar till Askims vägförening som ansvariga för vissa delar 
när de boende talat om att vägföreningen inte existerar. 
Menar att ängen använts sparsamt för att marken blivit sank. Berättar att barn tidigare 
lekte på ängen när höet bärgats. Under vinterperioden har det gjorts skidspår/pulkåkning 
för mindre barn. Både rådjur och älg förekommer.  
Dikena i Hovås har länge varit ovårdade. Några nya har grävts för att slippa översväm-
ningar men vatten rinner fortfarande över vägen. Hur tänker kommunen när man beskri-
ver att de kan användas som rekreationsområden? Befarar olägenheter för närboende 
och informerar om att villorna vid Bockhamnsvägen är anslutna till dagvattenledningar. 
Anser att de kommer att berövas sin utsikt som under halva året består av uppställda bå-
tar med presenningar men som de tycker om. Anser att detta innebär en förmögenhets-
skada. Undrar varför kommunen definierar begrepp som det passar bäst? Och vem som 
värnar om vad? Varför beskrivs att det blir en trevlig utsikt över havet för vårdenheten. 
Mycket av den utsikten har byggts igen med toalettbyggnad, kiosk och en stor contai-
ner. Varför benämns raden av träd vid gränsen till fotbollsplanen som buskar i handling-
arna? 
Ifrågasätter att arbete med båtar i hamnen ej får ske på helger och kvällar. Ifrågasätter 
även beskrivningen av avstånd till kollektivtrafikhållplats, hänvisning till flextrafik och 
lämpligheten att ta sig till hållplatsen vid Askimsbadet. Undrar om man får ta med cykel 
på bussen.  
Skriver att stiftelsen Änggårdens Hospice blivit erbjudna flera andra tomter för sin verk-
samhet. Undrar varför man accepterar att man tackar nej till dessa samtidigt som ett för-
slag drivs igenom som innebär en så stor förändring av ett gammalt villaområde som 
bör bevaras inför framtiden. 
Undrar om det kommer sättas upp skyltar om ”sjukhusområde” och ”tyst trafik” som 
vid Sahlgrenska. 
Frågar om kommunen inte värnar om villabebyggelse? Misstänker att fastighetsvärdena 
kommer att minska vid omkringliggande hårdexploatering. 
Ni skriver att det inte finns höghus i Askims kommun. Under senare år har Nya Hovås 
byggts. Villor rivs och flerbostadshus planeras. Flera andra exempel ges. Att leva med 
ytterligare ett stort byggprojekt är ohållbart. 
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Det är inte OK med en byggnad med stora fläktar på taket och transporter dygnet runt. 
Det är inte OK att förneka att trafiken kommer att öka väsentligt. Rusta upp badet och 
satsa på rekreationen i Hovås. 
”Vad kommer det sig att ni från början nappade på förslaget att stödja markägaren att 
få tillstånd att bygga flerfamiljshus om han skänker tomten till en privat näringsidkare 
inom vårdsektorn?”  
Platser som är till för alla behöver bevaras. Ta inte bort öppna vyer och gröna områden 
som människor mår bra av. Det utgör en betydande olägenhet för närboende och all-
mänhet. 
Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret anser att planförslaget har utformats med hänsyn till de boende i 
området. Argument som framförts under samrådet har kommenterats i samrådsredogö-
relsen. Det gäller t ex frågan om att det är många olika ljud från fritidsaktiviteter mm 
vilka inte bedömts innebära att den föreslagna markanvändningen är olämplig. Knark-
handel, prostitution, nedskräpning mm hanteras inte genom plan- och bygglagen utan 
genom annan lagstiftning. 
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. De befintliga förhållandena har 
utretts och nya bedömningar har gjorts gällande den tillkommande trafiken. Utred-
ningen visar på att trafikökningen, till följd av detaljplanen, inte bedöms leda till att för-
ändringar av de nuvarande vägarna behövs. De befintliga vägarna bedöms ha kapacitet 
för ytterligare trafik. Framkomligheten bedöms vara god utom under fina sommardagar. 
Dessa dagar är dock inte dimensionerande för vägarnas standard. Problem som uppstår 
för att gällande regler inte följs (t ex felparkering), kan inte lösas genom planläggning. 
Planbeskrivningen har uppdaterats med de nya uppgifterna bland annat gällande till-
kommande trafik. För något utförligare kommentar se kommentar till yttrande 10. 
Underrättelse om granskning har skickats till Askims Vägförening som fått tillfälle att 
yttra sig. Inga synpunkter har kommit från föreningen. Eftersom planförslaget endast 
berör mark som inte används för vägar bedöms det inte ha någon betydelse för utform-
ningen av planen att vägföreningen inte framfört några synpunkter. Adressuppgifterna 
till vägföreningens härstammar från 2003. Det är tveksamt om det finns någon funge-
rande styrelse för vägföreningen för närvarande. Detta innebär dock inte att någon an-
nan kan ta över ansvaret för Askim GA:25. Företrädare för stadsbyggnadskontoret, tra-
fikkontoret och fastighetskontoret har uppmärksammats på att detta kan innebära pro-
blem för underhåll och förbättringar av de vägar som vägföreningen ansvarar för. För att 
få till en fungerande styrelse för vägföreningen kan länsstyrelsen tillsätta en syssloman. 
Kommunen eller någon av de ca 3000 fastighetsägarna i Askim, Hult, Kobbegården, 
Hovås eller Brottkärr som är ansluten till föreningen kan ansöka om detta.  
I dagvattenutredningen som tagits fram i samband med planarbetet finns exempel på hur 
en dagvattenanläggning kan utformas. Genom att bygga om det befintliga diket och 
plantera växter som trivs i miljön kan de rekreativa värdena öka. Zonen där dagvattnet 
ska hanteras kan utgöra en trivsam del av grönytorna på tomterna. Det kan finnas möj-
lighet att ansluta villorna vid Bockhamnsvägen till gemensamhetsanläggningen för dag-
vatten. Men de kan inte tvingas med om det inte är väsentligt att den ingår. 
Planförslaget innebär att utsikten från den aktuella fastigheten begränsas. Genom plan-
förslaget bevaras utblicksmöjligheter västerut främst från gamla Säröbanan och Fjord-
vägen i norra respektive södra delen av planområdet. I östvästlig riktning finns stråk 
som inte får bebyggas längs Gamla Säröbanan och vid gränsen mellan bostadskvarteret 
och vårdkvarteret. Byggrätten för vårdbyggnaden har begränsats så att den inte kan 
byggas närmare bostadshuset på Hovås 57:41 än ca 34 meter. I det illustrerade förslaget 
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är avståndet ännu längre. Att utsikten begränsas för fastighetsägaren bedöms inte inne-
bära någon betydande olägenhet.  
Yttrandet innehåller en mängd frågor som inte hanteras i samband med planarbetet. Det 
gäller t ex om skyltar om tyst trafik ska sättas upp och om man får ta med cykeln på 
bussen. Många är kommentarer på skrivningar i planbeskrivningen. Många av dessa frå-
gor kommenteras ej eftersom de inte rör själva planförslaget. Miljöförvaltningen sköter 
begränsningar av när arbete får ske i småbåtshamnen. Detaljplanen prövar inte heller al-
ternativa placeringar av ett hospice. Erfarenheter från andra områden visar att fastighets-
värden ofta ökar i områden där nya bostäder byggts.  
Enligt statistik från 2016 utgörs största delen av bostäderna i området av småhus (Hovås 
91% och Billdal 80%). Detta beskrivs mer ingående i samrådsredogörelsen. Politiskt har 
det under många år rått enighet i Göteborg om att man ska verka för en blandstad med 
olika upplåtelseformer. I budget för Göteborgs Stad 2017 framhävs att det är viktigt 
med ”en blandning av bostadstyper i alla områden för att möjliggöra byte av boende-
form inom samma del av staden”. I de områdesvisa inriktningarna i översiktsplanen 
anges bland annat att bostadsformer ska blandas. Det är alltså ett uttalat önskemål för 
kommunen att blanda olika typer av bebyggelse. 
Vårdverksamheten bedöms inte innebära några särskilda störningar för omgivningen i 
form av ventilation eller transporter. 
I samband med att planbesked söktes ansåg stadsbyggnadskontoret att planarbete inte 
skulle startas bland annat eftersom området inte angavs som bebyggelseområde i över-
siktsplanen. Av byggnadsnämndens beslut om positivt planbesked framgick att nämn-
den ansåg att det var mycket angeläget med ett hospice och därför sade ja till ansökan. 
Under planarbetet har möjligheterna att bebygga marken och vilka konsekvenser det har 
studerats mer noggrant. Det förslag som tagits fram är ett förslag som anses kunna vara 
genomförbart och där utformningen har studerats för att de negativa konsekvenserna ska 
kunna minskas något. Det är dock politikerna som tar det slutliga ställningstagandet till 
om de anser att planförslaget ska antas.  

14. Fastighetsägare 2, Hovås 57:41, Bockhamnsvägen 3  
Inleder med krav på att yttrandet ska diarieföras och emotser skriftligt svar på deras 
ställningstagande inom tio dagar.  
Påminner tjänstemän och byggnadsnämndens ledamöter om att följande lagar gäller; 
Förvaltningslagen (186:223) 7§, Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 27§, Plan- och 
bygglagen (2010:900) 12 kap 1§ och Plan- och byggförordningen (2011:338) 6 kap 7§. 
Beskriver ingående att felaktig myndighetsutövning kan innebära tjänstefel vilket kan 
vara straffbart att likhet inför lagen skall gälla mm. 
Framhåller att man anser att det är anmärkningsvärt att arbetet med att ändra den gäl-
lande detaljplanen pågår. Anser att den gamla detaljplanen med allmän plats på området 
skall fortsätta gälla. Tycker att det är anmärkningsvärt att tidigare fattade beslut att inte 
bebygga ängen kan frångås. Det var ju stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden 
som tidigare kom fram till att det ska vara allmän plats/natur. Emotser en återgång till 
tidigare fattade beslut. Ifrågasätter motivet för att låta ängen tas i anspråk för två en-
skilda privata aktörers vinstsyfte. Sjukhusaktören har erbjudits alternativa ställen att 
bygga på men tackat nej.  
Anser att det innebär en stor olägenhet att bebygga ängen. Både för dem som investerat 
i villor invid ängen men även på ett grönområde och kulturområde. Befarar bland annat 
att ny byggnation kommer medföra buller från ventilationsanläggningar, tunga transpor-
ter, farligt gods utanför sovrumsfönstret. 
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Har skickat en bilaga som benämns ”faktafel och påståenden att besvara”. Där finns 
hänvisningar till sidor i planbeskrivningen med enskilda ord eller delar av meningar an-
givna. 
Skriver följande synpunkter på granskningshandlingen. Dessa synpunkter har skrivits av 
direkt från yttrandet utan att sammanfattas. 
1. Gällande detaljplan från tidigare gäller och tidigare fattade beslut att inte exploa-

tera ängen gäller. Allmän Platsmark/Naturäng fritidsområde dör rådjur, kids, älgar, 
harar, fåglar och möss finns och har det som viltstråk skall inte försvinna. Naturen 
skall inte påverkas och allmänheten skall ha tillgång och barnen skall ha kvar natur-
upplevelsen av en vacker äng. Allmän platsmark skall inte omvandlas till kvarters-
mark och ingen överordnad politisk ordergivning kan ändra på detta och sätta alla 
lagar och regler ur spel. Att klassad allmän platsmark (Hovåsängen) nu skall om-
vandlas till kvartersmark för privat fastighetsägare är enligt uttalande i GP från 
SBK tjänsteman mycket speciellt och en kontroversiell handling som nu drabbar 
picknicar/barn/förskolebarn samt hundägare och villafastighetsägare med allmän-
heten i närområdet i och med en mycket stor förändring av utsikt/kultur vy. SBK och 
BN har inget tolkningsföreträde. 

2. Syftet med planen i granskningsyttrandet har ändrats från tidigare Byggnadsnämnds 
beslut. Tidigare gällde syftet att det var mycket angeläget för BN att bygga Hospice 
och nu gäller syftet i första hand efter 2 års utredande att bygga flerbostadshus och i 
andra hand Hospice. Området hyser numera inga kända naturvärden som tidigare 
utretts enligt nya granskningsyttrandet. Anmärkningsvärt. 

3. Utsikten från vårt hus 57:40 försvinner över vacker äng och båthamn med ny bebyg-
gelse och flerfamiljstvåvåningshus som tar all sol och ger oss insikt från husen. Pri-
vata företagssjukhuset på ca 40 meter långt och 7,5 meter högt över cykelbanan. 
Lika högt som lyktstolparna på cykelbanan. Den stora privata företagssjukhusfastig-
heten i suterräng tar allt ljus och ger insyn till oss från patienter och anhöriga från 
balkonger och uteplatser som inte är värdigt och förenligt med villakvarter eller 
park/bevarandeområden med riksintresse och kulturarv. Dessutom parkeringar för 
bilar inritade 26 styck och i texten står det 29 samt cykelparkering av 53 cyklar som 
saknas plats för. Stora ventilations aggregat tre styck på tak (högre än byggnaderna) 
sjukhus som brummar med buller (hälsofarligt stomljud) dygnet runt utanför vårt 
sovrum. Också stora krävande ventilationsaggregat på tak flerbostadshus. Tunga 
transporter, farligt gods, post, ambulanser, likbilar, handikappbilar, servicebilar, 
sop- och tvättbilar samt mattransporter utanför vårt sovrum och vardagsrum är inte 
acceptabelt. Det innebär stora betydande olägenheter och stora förändringar i när-
området för hälsa och säkerhet. Förmögenhetsvärdet minskas kraftigt för 57:40 och 
det kommer att krävas skadestånd för det enligt enskilda skadeståndslagen vid plan-
läggning och byggnation. Det kommer också att krävas att en fyra meter hög mur el-
ler plank i öster och norr på exploatören vid eventuell planläggning och byggnation. 

4. Sju stycken öppna vattenterrasser utanför vår mur kommer att utgöra kläckningsytor 
för insekter (mygg) som undviks i villakvarter av hälsoskäl. (Se PBL kap 2 par 9) Det 
innebär mycket mygg och insekter i närområdet och är en betydande olägenhet. 
Dessutom innebär det att 57:40 brandgrind i muren inte kan användas med fara för 
liv. Varför tillåts inte villor i planen utan bara stora hus och gäller det också för den 
privata företagssjukhusdelen att den inte får omvandlas till bostäder eller ålder-
domshem? Finns det misstänksamhet att det ska ske omvandling eftersom det skrivits 
in i planen? 

5. Hela den olämpliga omdömeslösa planläggningen där Hovåskaraktären med gäl-
lande bevarandereglerna försvinner för närboende och allmänheten och som 
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kommer att skapa stora betydande olägenheter för närboende och allmänhet. Den 40 
meter långa, stora höga (högre än lyktstolparna på cykelbanan) sjukhusbyggnaden 
med placering i en femvägskorsning som kommer att utgöra skymd sikt från alla håll 
och innebär medvetet skapad trafiklivsfara av SBK/BN. Framförallt besökande till 
Sjukhus och barn och gående till bad, båthamn, fotbolls, förenings och Sjörädd-
ningsstation med 30 frivilliga sjöräddare varav 15 kvinnor med jour dygnet runt året 
runt. Likaså den nya utfarten på Skepparevägen. Trafikinfarkten mot hamn med Gö-
teborgs ända landbaserade station/Sjöräddningsstation som skall rycka ut inom fem-
ton minuter (jämför brandstation) sjöscouter, fotbollsklubb, och restaurang samt 
Hovåsbadet som idag är ett multikulturellt bad kommer att förvärras av en mycket 
farlig utfart. Det kan innebära att brandbilar, ambulanser, utryckningsfordon, post-
bil, farligt gods-bil till hamnen, sopbil till hamnen, båttransporter tunga omlast-
ningsfordon till grusplan, truckar och personal till sjöräddningsstationen samt 
spelarbussar och publikbussar kommer att hindras med fara för liv i sitt yrkes och 
fritidsutövning. Vid fotbolls och seglarläger för barn särskilt allvarligt. Situationen 
är tillräcklig allvarlig idag och kan inte under några omständigheter förvärras ytter-
ligare. Med ovanstående vetskap, hur kan man göra en bedömning om ingen påver-
kan på trafiksituationen. (Då får man faktiskt ifrågasätta omdömet på utredare?) 
Har miljöaspekten och barnperspektivet utretts? Det föreligger utkörningsförbud i 
nuläget från Hovåsvägen varför? 
Den obefintliga vägföreningen sedan tio år tillbaka när ordförande Daun flyt-
tade/lämnade vägföreningen som ingen av oss efter 50 ås Hovåsboende aldrig hört 
talas om en benämnd vägförening. Det innebär att det inte finns någon att förhandla 
med när det gäller ägandet av vägen/vägarna. Det finns faktiskt svensk lag på att 
vägar skall underhållas och hanteras. 

6. Övergångsställe saknas för Hovåsvägen, Fjordvägen, Arkitektvägen Hovås fasanstig 
och Skepparvägen som även saknar trottoar trots att tusentals personer och barn 
passerar varje dag. En stor livsfara och olägenhet för närboende och allmänhet. In-
gång och utgång direkt ut i cykelbanan till och från privata företagssjukhuset mot cy-
kelbanan är förenat med livsfara för besökande och personal då cykelledens brukare 
ofta kommer i 50 km/tim med el cyklar och cykelbanesopbilen (en stor traktor med 
släp) passerar ett par ggr i veckan. Likaså för flerbostadsboende och allmänhet med 
motsvarande utgång/ingång och entré till cykelbanan i mellanrummet mellan vatten-
anläggning och privata företagssjukhuset. En direkt olägenhet och hälso och säker-
hetsfara för människors hälsa och säkerhet som skall utredas av miljöförvaltningen 
och eventuellt utförda ett föreläggande. 

7. Föreslagen rekreation i sluttande dike tolv meter breda och gröna med höga rekreat-
ionsvärden och dessa skall sopas verkar vara rena fantasier och kan knappast vara 
seriöst eller realistiskt. Återigen omdömet ifrågasätts. Likaså i stort sett bibehållna 
utsiktspunkter och inte någon nämnvärd siktförsämring för närboende och allmän-
heten är ju rena skämtet. Det måste finnas lungor i en stad (se artikel GP Ulf 
Kamne? 
Fortfarande felaktiga skalor på layout exempelvis:57,40 mot cykelbanan är i verklig-
heten högsta nockhöjd 6 meter och företagssjukhuset är i layouten 7,5 meter över cy-
kelbanan men 57,40 framställs som betydligt högre. Trädallén som skymmer utsikten 
mot fotbollsplan är bara visad till hälften av längden. Det täcker hela fotbollsplan i 
verkligheten. Är detta medvetet genomfört plus faktafel är det mycket anmärknings-
värt beteende. 

8. Planförslaget innebär ett beaktande av riksintresse enl. 4 kap MB 25 och nämns inte 
i planen och gäller för hela området. Att översiktsplan och övriga regler / 
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kommunens strategier och svensk lag inte tagits hänsyn till i planarbetet och gransk-
ningsyttrandet avfärdas enbart med text: att det har inte bedömts vara intressant för 
planläggningen eller byggnationen. Enbart utökat förfarande beskrivs och att kom-
munfullmäktige skall ta slutligt beslut motiveras som anledning för avvikelsen vilket 
innebär att då har tjänstemännen gjort sitt jobb vilket är helt felaktigt. Mycket an-
märkningsvärt beteende? 

9. Buller och störningar för hälsa och säkerhet beskrivs som de inte existerade inom 
planområdet. Sanningen är att det privata företagssjukhuset måste placeras 40 meter 
öster om fotbollsplanen på grund av störande ljud. Vid etablering av Kålltorps Hos-
picesjukhus krävdes 40 meters avstånd från fotbollsplan till Hospicebyggnad på 
grund av störande ljud/buller. 50 Dbl motsvarar en radio på högt ljud. Vilket är oer-
hört störande i långa loppet. Se även Växjö dom 2017 där bostadsbyggande av fler-
bostadshus stoppades på grund av störande ljud/buller från fotbollsplan. I gransk-
nings yttrandet finns numera vårdenhet av annat slag, exempelvis typ: ålderdoms-
hem, vårdcentral eller folktandvård vilket innebär större besöksfrekvens och större 
aktivitet av folk och bilar vilket innebär ännu större olägenhet och stor förändring i 
närområdet som måste tagas hänsyn till i planläggningen. En verklig bullermätning 
och analys måste göras på plats under lång tid samt en konsekvensutredning. Se 
PBL. 

10. Busshållplatser för kollektivtrafik hänvisas till ytterligare en hållplats Askimsbadet 
1500 meter bort med en relativt otäck väg vintertid och passage förbi ett flyktingbo-
ende med ca 200-300 boende som skall passera 158 väg och vänta tillsammans vid 
väntkur avsedd för max 8 personer. Beskrives också att man kan cykla dit och vad 
tror ni händer med en cykel som lämnats där. (Driver ni med oss eller menar ni all-
var med granskningsyttrandet? 

11. Förnyad dagvattenledning till Askimsviken. Det är en stor kostnad förenad med 
denna uppgrävning då det är känt att marken är kontaminerad som måste saneras 
Ett utökat utsläpp till bad med blå flagg i Askimsviken innebär störning för kust och 
hav enligt Miljöbalken och problemet med båt-bottnarna (böldpest, bräckt vatten) 
samt störningar i båt upptagningar. En miljöutredning av större format även av ut-
släpp mm måste göras. 
Allmänheten kommer ha stora hälso och säkerhetsproblem samt stora olägenheter 
av detta och måste informeras om utsläppen och grävningen. 

12. Överklagande av planläggningsbeslut och antagande av granskningsyttrande och 
beslut som skett på felaktiga grunder och underlag för beslut i Byggnadsnämnden 
kommer att ske, och om domstolen finner att det finns grund för överklagande/över-
prövning skall ske, så skall antagandet/beslutet upphävas. Även om beslut faststäl-
les kommer överklagandeprocessen fullföljas i alla instanser. 

13. Våra tidigare skrivelser och svarsbrev gäller fortfarande och vi förväntar oss utför-
liga svar och att begärda handlingar översänds eller aviseras för avhämtning samt 
att all begärda utredningar fullgöres. Rättelser i granskningsyttrande och besluts-
underlag samt kommunikationsmaterial utföres och översänds i förnyat skick emot-
ses också. 

Kommentar: 
I yttrande beskrivs vid flera tillfällen hur fastigheten Hovås 57:40 påverkas. Av texten 
framgår dock att det istället verkar gälla den egna fastigheten Hovås 57:41. I kommenta-
rerna utgår vi ifrån att det är Hovås 57:41 som avses. 
Alla synpunkter som skickas in under granskningen diarieförs. Synpunkterna samman-
fattas och kommenteras i detta granskningsutlåtande. Innan byggnadsnämnden ska fatta 
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beslut inför antagande av planen ska underrättelse om granskningsutlåtande skickas till 
alla som lämnat synpunkter senast under granskningstiden och som inte har fått sina 
synpunkter tillgodosedda. Om det är ett stort antal som inte får sina synpunkter tillgodo-
sedda kan underrättelsen om granskningsutlåtandet ske på annat sätt till exempel genom 
kungörelse och annonsering i tidningen. 
Vårdverksamheten bedöms inte innebära några särskilda störningar för omgivningen i 
form av ventilation eller transporter. Kontoret anser att planförslaget har utformats så att 
betydande olägenhet inte uppstår. (Se även kommentar till yttrande 10). 
Kontoret anser inte att det är möjligt att kommentera bilagan ”faktafel och påståenden 
att besvara” eftersom det är oklart vad som menas med det som skrivs. Här följer ett för-
sök att besvara de synpunkter som infördes i sin helhet ovan: 
När genomförandetiden för en detaljplan har gått ut är det möjligt att göra ändringar och 
ta fram en ny detaljplan med annat innehåll. Planhandlingarna innehåller beskrivningar 
av förutsättningar, planens innehåll och konsekvenser. Byggnadsnämnden har gett kon-
toret i uppgift att ta fram ett förslag till ändrad detaljplan och därefter att skicka försla-
get på samråd och granskning. Alla synpunkter som framförts redovisas i samrådsredo-
görelsen och granskningsutlåtandet. Eftersom denna detaljplan innebär avvikelse från 
översiktsplanen är det kommunfullmäktige som ska fatta beslut om planförslaget ska 
antas eller ej. 
Syftet med planen är både att bygga bostäder och en byggnad för vårdändamål. Detta 
har framgått både av samrådshandling och granskningshandling. I vilken ordning de 
olika delarna nämns innebär ingen skillnad i hur de prioriteras. 
Utsikten från Hovås 57:41 kommer att påverkas. Planförslaget bevarar utblicksmöjlig-
heter västerut främst från gamla Säröbanan och Fjordvägen i norra respektive södra de-
len av planområdet. I östvästlig riktning finns stråk som inte får bebyggas längs Gamla 
Säröbanan och vid gränsen mellan bostadskvarteret och vårdkvarteret. Byggrätten för 
vårdbyggnaden har begränsats så att den inte kan byggas närmare bostadshuset på 
Hovås 57:41 än ca 34 meter. I det illustrerade förslaget är avståndet ännu längre. Vård-
byggnaden får enligt planförslaget ha en högsta nockhöjd på +14,5 meter över nollpla-
net. Motsvarande höjd för bostadshuset på Hovås 57:41 är +14,8. Vårdbyggnaden kan 
alltså ha i princip samma höjd som den befintliga villan. Eftersom marknivån vid gamla 
Säröbanan är ca +10 så kommer vårdbyggnaden inte bli högre än ca 4,5 meter över den 
nivån. Se även figur 1 i kommentar till yttrande 10. Stadsbyggnadskontoret bedömer att 
byggnadernas placering och höjdsättning har anpassats till befintlig bebyggelse och att 
det inte finns grund för att den insyn till grannarna som kan komma i fråga kommer att 
vara besvärande. Att utsikten begränsas för fastighetsägaren bedöms inte innebära nå-
gon betydande olägenhet.  
Kontoret känner inte igen det som fastighetsägaren anför angående ventilationsaggregat, 
transporter av farligt gods mm, ej heller om en fyra meter hög mur. Inget av detta ingår i 
planförslaget. Begreppet nockhöjd innebär att enstaka uppstickande delar såsom skor-
stenar, ventilationshuvar, antenner eller motsvarande kan vara högre. 
I de koncepthandlingar som utgjorde byggnadsnämndens beslutsunderlag hade tre p-
platser fallit bort. I illustrationen som hör till granskningsförslaget är 29 p-platser illu-
strerade. Endast en del cykelplatser är illustrerade med det är lite otydligt. Illustrations-
kartan kompletteras med text angående cykelparkeringar. Det bedöms inte vara några 
svårigheter att få plats med all cykelparkering inom kvarteren. 
På illustrationen har vi försökt illustrera en trappning av dagvattenanläggningen för att 
erhålla ökad fördröjning av dagvatten. Det är ett förslag från dagvattenutredningen. I ut-
redningen nämns att anläggningen måste anläggas så att vatten infiltreras på mindre än 
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48 timmar för att garantera att anläggningen blir myggfri. Planen anger att anläggning 
för fördröjning och enklare rening ska finnas. Hur anläggningen slutligen utformas är 
dock ingen planfråga. Anmälan om dagvattenanläggning ska göras till miljöförvalt-
ningen. 
Eftersom det är ett uttalat mål i kommunen att sträva efter att komplettera med boende-
former som saknas i området har det bedömts viktigt med planbestämmelser som inne-
bär att fristående villor inte är möjligt inom planområdet. Vårdbyggnaden kan användas 
till olika typer av vårdändamål.  
Fastighetsägaren nämner en brandgrind i muren. På foton kan anas att fastighetsägaren 
har möjlighet att gå ut från sin tomt mot ängen. Enligt BBR ska utrymningsväg finnas 
från en byggnad till en säker plats, vilket kan vara en plats i det fria där brand och 
brandgaser inte kan påverka utrymmande personer. Säker plats kan exempelvis vara en 
gata i det fria eller terrass, gårdsplan eller liknande under förutsättning att man kan nå 
gata i det fria därifrån. För villan på Hovås 57:41 bör det alltså räcka med att man kom-
mer ut från villan till tomten.  
Stadsbyggnadskontoret anser att planförslaget har utformats med hänsyn till de kulturhi-
storiska intressen som finns och att inga betydande olägenheter skapas, att byggnader-
nas placering inte innebär försämrad sikt vid korsningen till Gamla Säröbanan och inte 
innebär någon större påverkan på de aktiviteter som förekommer i närheten av planom-
rådet. 
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. De befintliga förhållandena har 
utretts och nya bedömningar har gjorts gällande den tillkommande trafiken. Utred-
ningen visar på att trafikökningen, till följd av detaljplanen, inte bedöms leda till att för-
ändringar av de nuvarande vägarna behövs. De befintliga vägarna bedöms ha kapacitet 
för ytterligare trafik. Framkomligheten bedöms vara god utom under fina sommardagar. 
Dessa dagar är dock inte dimensionerande för vägarnas standard. Problem som uppstår 
för att gällande regler inte följs (t ex felparkering), kan inte lösas genom planläggning. 
Planbeskrivningen har uppdaterats med de nya uppgifterna bland annat gällande till-
kommande trafik. För något utförligare kommentar se kommentar till yttrande 10. 
Askims Vägförening verkar inte ha en fungerande verksamhet. Det innebär dock inte att 
kommunen kan ta över deras ansvar. Det finns ca 3000 fastigheter som är anslutna till 
vägföreningen. Se för övrigt kommentar till yttrande 13.   
Utgång till gång- och cykelbanan bedöms inte vara problematisk. Närmast de nya bygg-
naderna ligger den del som är avsedd för gående. Risken för att fotgängare som lämnar 
fastigheten ska kollidera med förbipasserande cyklister bedöms inte vara större än för 
dem som promenerar längs gc-vägen. Det finns inget hinder att ansluta entréer till gc-
banan. Marken ägas av kommunen och förvaltas av trafikkontoret som ska kontaktas 
angående utformningen av anslutningen.   
I dagvattenutredningen som tagits fram i samband med planarbetet finns exempel på hur 
en dagvattenanläggning kan utformas. Genom att bygga om det befintliga diket och 
plantera växter som trivs i miljön kan de rekreativa värdena öka. Zonen där dagvattnet 
ska hanteras kan utgöra en trivsam del av grönytorna på tomterna. Det kan finnas möj-
lighet att ansluta villorna vid Bockhamnsvägen till gemensamhetsanläggningen för dag-
vatten. De kan inte tvingas vara med om det inte är väsentligt att de ingår. 
I de vybilder som finns med i planförslaget har vårdbyggnaden illustrerats med nocken 
mot väster och någon eller några decimeter lägre än vad planbestämmelserna tillåter. 
Bostadshuset på Hovås 57:41 har nocken vänd mot öster. Det kan påverka hur höjderna 
uppfattas på vybilderna. Den högsta tillåtna nockhöjden för vårdbyggnaden är som 
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tidigare beskrivits ungefär densamma som på bostadshuset. Se även figur 1 i kommentar 
till yttrande 10. 
Stadsbyggnadskontoret anser att planförslaget tagits fram i enlighet med gällande lagar. 
Kommunikation angående planförslaget har skett i enlighet med vad Plan- och byggla-
gen kräver. Att riksintresse berörs men inte bedöms påverkas framgår av planbeskriv-
ningen.  
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 si-
tuationer 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 pla-
nen 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 inte påverkar exploateringen.  
Det finns inga indikationer på att verksamheter som kan tillåtas inom kvarteret för vård, 
i den storleksordning som medges, kan innebära störningar som påverkar omgivningen.  
Hållplatsen vid Askimsbadet rekommenderas ofta i Västtrafiks reseplanerare om man 
vill ta sig till/från planområdet. Det blir en lägre sträcka att gå än från Hovås Nedre men 
i gengäld behöver man inte gå utmed en bilväg. Tiden för att ta sig till planområdet blir 
ungefär densamma. Hållplatsen bedöms vara ett alternativ till närmaste hållplats.  
Behovet av att byta dagvattenledningen som passerar Grefabs område har uppmärksam-
mats när dagvattenutredningen gjordes. Behovet finns redan idag och beror inte på den 
planerade byggnationen enligt planförslaget. Se även kommentar till yttrande 21.  
Den som senast under granskningen framfört synpunkter som ej tillgodosetts kan ha rätt 
att överklaga beslutet att anta planen. Planen vinner inte laga kraft förrän eventuella 
överklaganden har behandlats av rättsväsendet. 

15. Fastighetsägare, Hovås 57:112, Fjordvägen 12 
Anser att de synpunkter som lämnades under samrådet kvarstår då detaljplaneförslaget i 
det närmaste är oförändrat efter samrådsprocessen. Fastighetsägaren vill komplettera 
och förtydliga på ett antal punkter och önskar tillfredsställande svar och kommentarer 
från Stadsbyggnadskontorets sida.  

Tjänstefel 
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Tycker att det är märkligt att stadsbyggnadskontoret (SBK) förefaller att ha ändrat 
ståndpunkt och försvara den storskaliga exploateringen mot att tidigare ha rekommende-
rat avslag på begäran om planbesked (tjänsteutlåtande utfärdat 2015-09-24). Framförallt 
då närboende därefter har kompletterat med lokalkunskap, tips och information som 
styrker SBK:s ursprungliga rekommendation. Menar att SBK förminskar eller inte tar 
hänsyn till de risker och olägenheter som närboende lyfter och att man arbetar emot sin 
tidigare analys och tidigare ställningstagande. Ställer sig frågande till hur tidigare identi-
fierade bullerproblem plötsligt kan bli acceptabla, trafik och parkeringsbekymren inte 
längre så allvarliga, normer avseende avstånd till kollektivtrafik något som man inte be-
höver rätta sig efter, eller varför de tidigare värdefulla utblickarna över havet från Särö-
banan nu kan byggas för.  
Fastighetsägaren anser att det borde vara fullt möjligt och förväntat att detaljplanepro-
cessen skulle stärka SBK i sin uppfattning att Hovåsängen borde lämnas orörd och frå-
gar sig vad är det är som har hänt. Om SBK:s tjänstemän och andra remissinstanser upp-
lever sig utsatta för politiskt tryck eller påverkan från markägare att komma till en viss 
slutsats så är det ur medborgarperspektiv allvarligt. Hänvisar till reglerna om tjänstefel 
som är beskrivna på PBL Kunskapsbanken.  

Byggnadsnämnden  
Ifrågasätter om nämndens ledamöter ägnat någon större tid eller uppmärksamhet åt 
ärendet vid beslut om granskning 22 maj 2018 och om de har läst samrådsredogörelsen. 
Anser om så är fallet att det är respektlöst och nonchalant gentemot såväl SBK:s tjänste-
män som den stora mängd medborgare som spenderat mycket tid under samrådsproces-
sen. Undrar om den demokratiska processen fungerar och påpekar att bristande engage-
mang stämmer illa med reglerna om tjänstefel.    

Behovsanalys  
Enligt plan- och bygglagen ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen och 
företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushåll-
ning. Påpekar att det finns många enskilda och allmänna intressen i det här fallet och 
menar att god hushållning bör kunna kopplas till hur såväl marktillgångar som skatte-
medel används. Hovåsängen har bedömts vara en tillgång för staden oexploaterad och 
inte hellre utgöra någon risk eller olägenhet för närboende och allmänhet. Detta ska 
vägas mot behovet av palliativ vård som också bedömts vara viktig för staden och hur 
den bäst organiseras och lokaliseras. 
Skriver att behovet av ny lokalisering av den privata vårdaktören Änggårdens Hospice 
(ÄH) har varit drivande bakom förslaget vilket även angavs som enda skäl i samband 
med att politikerna beviljade planbesked. Det har inte diskuterats några andra vårdbehov 
inom staden eller behovet av bostäder på denna plats. Fastighetsägaren menar därför att 
en behovsanalys bör genomföras inom ramen för detaljplanearbetet. Ifrågasätter behovet 
då ÄH har haft en stadigt sjunkande beläggning vilket delvis orsakas av kranskommu-
ners tillgång till avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Anser att följande frågor bör 
ställas:  

• Med tanke på den stadigt sjunkande beläggningen, hur ser ÄH på framtidsutsik-
terna för sin verksamhet?  

• Finns det några personliga ekonomiska incitament för individer inom ledning 
och styrelse hos ÄH att fortsätta bedriva verksamheten när beläggningen är så-
pass låg? (Stiftelseformen säger att verksamheten skall vara ”icke vinstdrivande” 
men insynen i ekonomin är begränsad.)  
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• Vilka incitament finns för att etablera ÄH:s hospiceverksamhet på Hovåsängen? 
Vem vinner på det, och vad?  

• Hur ser staden på framtiden för den palliativa vården? I vilken utsträckning av-
ser man övergå till ASIH, som t ex Mölndal och Partille gjort?  

• Skulle Kålltorps Hospice och Helhetsvården Bräcke kunna fylla upp tomma 
platser med gäster från ÄH i det fall ÄH avslutar sin verksamhet i Lillhagspar-
ken i december 2018? Hade det i så fall inneburit ett bättre utnyttjande av loka-
ler, personal och skattemedel utan att den palliativa vården i regionen blir li-
dande?  

• Om hospiceverksamheten skall prioriteras, hur ser staden på önskan från Gårds-
tensbostäder att etablera hospice på Kryddhyllan i syfte att utveckla stadsdelen 
och skapa jobbtillfällen lokalt?  

Beläggningen  
Anser att en fråga om beläggningen bör ställas till ÄH och ifrågasätter deras lämnade 
uppgifter och om det finns ekonomi i förslaget. Undrar om de försöker få verksamheten 
att framstå som mindre trafikgenererande än den är.  

Lämplighetsanalys  
Menar att det verkar råda en missuppfattning av vad hospice är och att de som vårdas 
inte är tillräckligt starka för ex. bad vid Hovåsbadet eller promenader på Säröbanan. 
Ifrågasätter om ängen med sitt exponerade läge och den aktivitet som råder runt om-
kring är rätt plats för en sådan känslig verksamhet som hospice. Anser att placeringen 
bör utredas ur ett lämplighetsperspektiv av en kunnig och oberoende part.  

Buller 
Fastighetsägaren informerade i sitt samrådsyttrande att Fyrevikens Förskola på Hovås-
vägen är identifierad som en av stadens 10 mest bullerutsatta förskolor och tycker inte 
att svaret i samrådsredogörelsen är tillfredsställande (s.42). Även om förskolan enligt 
svar i samrådsredogörelsen inte var intresserade av att ta emot stöd för att bullersäkra 
förskolan så kvarstår faktum att barnen och personalen drabbas av bullret. Anser att sta-
den bör vidta andra åtgärder som exempelvis att säkerställa att trafik och buller utmed 
Hovåsvägen inte ökar. Det går inte att hävda att föreslagen exploatering skulle generera 
en trafikökning som är försumbar utan anser att trafiksituationen bör ses i ett större sam-
manhang där man inte bara tittar på varje enskilt exploateringsprojekt.   
Anser att bilden över trafikbuller på sidan 15 i planbeskrivningen ser märklig ut då trafi-
ken ju inte upphör vid korsningen Hovåsvägen/Fjordvägen. Anser att en bullerutredning 
behöver göras för planområdet som då tar hänsyn till ökade trafikmängder av bl.a. mo-
peder under sommarhalvåret.  

Trafiksituationen  
Påpekar att många har tagit upp trafiksituationen i sitt samrådsyttrande. Anser att trafik-
situationen innebär en fara för människors säkerhet och när det är som värst är en bety-
dande olägenhet som drabbar många. Gatorna är smala och det finns t ex ingen separat 
cykelväg utmed Hovåsvägen som många barn använder till/från skolan och andra akti-
viteter. Skepparevägen som leder ner till bad och båthamn saknar trottoar helt och hål-
let. Den 3 juni var trafiksituationen så allvarlig att trafiken stod helt stilla. Polis var på 
plats under eftermiddagen och stoppade all trafik mot bad och båthamn, bifogar bilder. 
Anser att en placering av en bilberoende vårdinrättning och bostäder ”längst in” är up-
penbart olämpligt. Att inte ta hänsyn till detta med de olägenheter och ökade risker för 
människor som den förvärrade trafiksituationen skulle föra med sig bedömer 
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fastighetsägaren vara en underlåtenhet avseende vad som gäller för uppgiften och hänvi-
sar till tjänstefel enligt PBL kunskapsbanken. 

  

  
 

Kollektivtrafik  
Påpekar att avståndet till kollektivtrafik är ca 1 km vilket är över de normer som staden 
tillämpar och skapar bilberoende hushåll och arbetsplatser vilket går tvärs emot stadens 
ambitioner. Ifrågasätter om politikerna är medvetna om detta och det ”icke hållbara” 
prejudikat som skulle skapas.  

Skymd sikt  
Har i sitt samrådsyttrande efterfrågat bilder/skisser som visar vårdbyggnaden ifrån Särö-
banan rakt västerut och anser fortsatt att en sådan illustration vore högst relevant. Detta 
då Stadsbyggnadskontoret tidigare hävdat att ”marken är viktig att bevara som natur så 
att de öppna utblickarna mot havet behålls”. Ifrågasätter det svar som ges i samrådsre-
dogörelsen sidan 42 om att detta inte skulle vara av stort intresse och undrar vem som 
gör den bedömningen. Undrar vad det är man inte vill visa när arkitekten som jobbar för 
markägaren hotade med rättsliga åtgärder om inte skisserna med en vy mot vårdbyggna-
den togs bort ifrån Hovåsängens vänners hemsida.  
Beskrev i sitt yttrande under samrådet primärt om vikten av att bibehålla öppna ut-
blickar mot havet för allmänhetens skull. Kattegattleden/Säröbanan utsågs 2018 till 
”Årets cykelled i Europa”. Ett viktigt skäl till detta var just de vackra omgivningarna 
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och närkontakten med havet. Anser att man inte på någon del av Säröbanans sträckning 
bör bygga för värdefulla utblickar (västra sidan är speciellt värdefull) när det finns an-
nan och bättre mark att ta i anspråk. Det är inte ”god hushållning” med våra gemen-
samma tillgångar. Understryker att denna punkt är mycket viktig. 
Bedömer att den skymda sikt som skulle uppstå utgör en betydande olägenhet för egen 
fastighet. Huset är vänt mot väster med de flesta fönsterna, burspråk, takkupor och säll-
skapsutrymmen. Utsikten åt alla andra väderstreck är begränsad. De tillbringar mest tid i 
den södra delen av trädgården när de är utomhus då det är här de får ”de öppna utblickar 
över havet” som Stadsbyggnadskontoret ansåg vara så värdefulla. Även fastighetsägaren 
att dessa utblickar är mycket värdefulla. Påpekar att det ligger ett stort värde i fastig-
heten, och för dem som bor där, i de fina utblickarna och de långa siktlinjerna. Kan inte 
acceptera denna betydande olägenhet. Framförallt då det finns alternativa lokaliseringar 
av såväl lägenheter och vårdverksamhet som för ändamålen är betydligt lämpligare vil-
ket har påvisats i andra punkter 

Hospice i Gårdsten  
Vill att SBK säkerställer att ingen politiker i Byggnadsnämnden, eller för all del tjänste-
man som jobbar med frågan på SBK, tar ärendet vidare i processen innan han/hon tagit 
del av Chalmers internationella arkitektstudenters arbete ”Hospice i Gårdsten” Gårds-
tensbostäder, 2018. Gårdstensbostäder har riktat ett önskemål till staden om att etablera 
en hospiceverksamhet vid Kryddhyllan. Enligt Gårdstensbostäder skulle hospicet vara 
mångkulturellt och generera arbetstillfällen lokalt samt med en placering som var värdig 
och välkomnande. Lämpligheten i Gårdstensbostäders förslag får andra bedöma. Det in-
tressanta är med vilken kvalitet ett sådant förslag kan utformas när det ligger en seriös 
ambition bakom och inte ett syfte att berika privata exploatörer. 
Kommentar: 
Under samråd och granskning av planförslaget ges möjlighet till insyn och påverkan på 
ett projekt. Både när samrådsförslaget tas fram och efter samrådet görs en sammanväg-
ning av olika intressen och åsikter som framförs. Förslaget bearbetas och anpassas bland 
annat för att förslaget ska visa hänsyn på det sätt som föreskrivs i PBL 2 kap 6§. Möj-
ligheten till insyn och påverkan innebär inte att alla synpunkter kan tillgodoses.  
Stadsbyggnadskontoret bedömde i samband med ansökan om planbesked att området 
inte borde bebyggas då det strider mot gällande översiktsplan och inte är i linje med ut-
byggnadsstrategin. Uppdraget ifrån Byggnadsnämnden innebär att trots avvikelserna ut-
reda och bedöma förslaget inom planprocessen. Politiker har stort handlingsutrymme 
och behöver ej följa tjänstemännens förslag. Arbetet med detaljplanen innebär en lämp-
lighetsprövning enligt PBL och i enlighet med nämndens uppdrag. Stadsbyggnadskon-
toret förutsätter att nämndens ledamöter tar del av beslutsunderlaget. Kontoret anser att 
ärendet handlagts i enlighet med gällande lagstiftning. 
Kontoret gör bedömningen att ingen påtaglig skada sker på natur eller kulturmiljö ge-
nom förslaget utan medför en god hushållning från allmän synpunkt enligt Plan och 
bygglagen 2 kap. och Miljöbalken 3 och 4 kap. Kontoret anser fortfarande att en utred-
ning av behovet av hospice inte ryms inom detaljplanearbetet och att detaljplanen prö-
var lämpligheten av en vårdbyggnad samt bostäder på platsen. Stadsbyggnadskontoret 
gör bedömningen att platsen kan vara lämplig för ändamålet. Mycket handlar om hur 
själva byggnaden utformas vilket hanteras i bygglovet.  
Företrädarna för Stiftelsen Änggårdens Hospice bedömer att platsen är lämplig och me-
nar att de vill ha sin verksamhet ”mitt i livet”. 
Bullersituationen vid Fyrevikens förskola bedöms inte försämras av det tillskott av tra-
fik som planförslaget medför. Se för övrigt kommentar i samrådsredogörelsen. 
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Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. De befintliga förhållandena har 
utretts och nya bedömningar har gjorts gällande den tillkommande trafiken. Utred-
ningen visar på att trafikökningen, till följd av detaljplanen, inte bedöms leda till att för-
ändringar av de nuvarande vägarna behövs. De befintliga vägarna bedöms ha kapacitet 
för ytterligare trafik. Framkomligheten bedöms vara god utom under fina sommardagar. 
Dessa dagar är dock inte dimensionerande för vägarnas standard. Problem som uppstår 
för att gällande regler inte följs (t ex felparkering), kan inte lösas genom planläggning. 
Planbeskrivningen har uppdaterats med de nya uppgifterna bland annat gällande till-
kommande trafik. För något utförligare kommentar se kommentar till yttrande 10. 
Utveckling ska enligt stadens strategier i huvudsak föreslås ske med närhet till befintlig 
service och kollektivtrafik, vilket inte är förenligt med planförslaget. Strategierna syftar 
dock inte till att hindra all utveckling utanför dessa områden.   
Utblickar ifrån Säröbanan är viktiga och detta värde kommer att påverkas vid en exploa-
tering. Planförslaget har därför utformats så att utblickar i viss mån ska kunna bibehållas 
för att begränsa påverkan. Skisserna/vyerna som visas i planbeskrivningen har valt uti-
från syftet att visa hur området påverkas av exploateringen. Det är stadsbyggnadskon-
toret som har gjort bedömningen av vilka skisser som ska ingå i planhandlingarna.  
För er fastighet kommer utsikten att påverkas åt väster över ängen och mot havet. Viss 
utsikt bedöms möjliggöras över taket då er fastighet har en högre nockhöjd (+19,97). Se 
även figur 1 i kommentar till yttrande 10. 
Stadsbyggnadskontoret anser att planförslaget tagits fram i enlighet med plan- och 
bygglagens krav och att hänsyn till omgivande bebyggelse tagits och att utbyggnad en-
ligt förslaget inte kommer att leda till betydande olägenhet även om befintliga utsikts-
möjlighet begränsas för vissa sakägare.  
Om Gårdstensbostäder ansöker om planbesked för att kunna bygga ett hospice kommer 
det att handläggas som ett separat ärende. Det nu aktuella planarbetet innefattar inte att 
utreda alternativa lokaliseringar. 

16. Fastighetsägare, Hovås 57:43, Bockhamnsvägen 9, företrädd av privatperson 
Tycker att det är demokratiskt bekymmersamt på vilka grunder och förfarande som Gö-
teborgs stad fattar beslut. Anser att det visas bristande hänsyn till grannars och närboen-
des synpunkter/önskemål. Formuleringarna som ”avvägningar mellan olika intressen” 
och ”utformning och hänsyn till omgivningen” framstår som ett ”spel för gallerierna”.   
Så pass många synpunkter från privatpersoner och så pass minimala revideringar. In-
trycket är att staden går markägarens intressen till mötes fullo och redan har bestämt sig. 
Detta ska bara genomföras.   
Yrkar i första hand att ängen förblir orörd och att detaljplanprocessen avslutas:   
En för området omfattande exploatering långt från service och kollektivtrafik, innefat-
tande en känslig vårdverksamhet med stora transportbehov, placerad precis intill Särö-
banan – som måste korsas för infart – kan inte anses vara mest lämpligt med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov. (Enligt Plan- och bygglagen, PBL, (kap 2, 6 §, punkt 1) 
skall markområden användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade 
för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov). 
Om planprocessen fortsätter framförs synpunkter rörande byggnadernas placering och 
att exploateringen skall bli mindre omfattande. Anser att planförslaget fortsatt medför 
betydande olägenheter för mig och övriga sakägare. Beskriver ett antal olika föränd-
ringar som behöver göras i syfte att minska betydande olägenheter i form av insyn i hu-
set, förlorad utsikt för sakägare och allmänheten, för att bevara en större del av ängen 
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(natur-och kulturvärlden) samt att större hänsyn till bebyggelseförhållanden. Punkterna 
överensstämmer till stora delar med de synpunkter som framförts i yttrande 10.  Framför 
även synpunkter gällande parkering och Askims Vägförening som överensstämmer med 
yttrande 10.  
När det gäller rådande trafiksituation i området skrivs att ”boende i hela närområdet 
framförde under samrådet starka synpunkter kring riskerna med trafiksituationen och 
den betydande olägenhet som trafiken utgör. Det är med stor besvikelse jag läser hur 
detta negligeras av staden. Inte minst stadens formulering: ”Infrastrukturen dimension-
eras dock inte för dagar med onormalt hög belastning” – det verkar inte finnas förstå-
else för att den höga belastningen är mer än några dagar per år. En råder snarare en 
betydande del av året.”   
Anser att det behövs ett omtag i planprocessen med större hänsyn till den rådande trafik-
situation vad gäller anpassning i antal lägenheter (mindre trafik i området) samt behov 
för åtgärder för trottoar samt de redan farliga korsningarna. På samma sätt som det be-
hövs en uppdimensionering av dagvattenhanteringen måste det ställas krav på anpass-
ningar i trafiksituationen för att detaljplanen ska antas.   
Kommentar: 
Under samråd och granskning av planförslaget ges möjlighet till insyn och påverkan på 
ett projekt. Både när samrådsförslaget tas fram och efter samrådet görs en sammanväg-
ning av olika intressen och åsikter som framförs. Förslaget bearbetas och anpassas bland 
annat för att förslaget ska visa hänsyn på det sätt som föreskrivs i PBL 2 kap 6§. Möj-
ligheten till insyn och påverkan innebär inte att alla synpunkter kan tillgodoses.  
Av planförslaget framgår att placeringen på många sätt avviker från övergripande mål-
sättningar för var ny bebyggelse ska föreslås och att förslaget innebär avvikelser mot 
översiktsplanen.  I utredningen kring om utbyggnad på platsen kan vara lämplig anser 
kontoret att utformningen av planförslaget innebär att förhållanden som skulle ha gjort 
det olämpligt att bebygga har utretts och att förslaget inte innebär någon betydande på-
verkan för de närliggande grannarna och att de konsekvenser förslaget medför är accep-
tabla. 
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. De befintliga förhållandena har 
utretts och nya bedömningar har gjorts gällande den tillkommande trafiken. Utred-
ningen visar på att trafikökningen, till följd av detaljplanen, inte bedöms leda till att för-
ändringar av de nuvarande vägarna behövs. De befintliga vägarna bedöms ha kapacitet 
för ytterligare trafik. Framkomligheten bedöms vara god utom under fina sommardagar. 
Dessa dagar är dock inte dimensionerande för vägarnas standard. Problem som uppstår 
för att gällande regler inte följs (t ex felparkering), kan inte lösas genom planläggning. 
Planbeskrivningen har uppdaterats med de nya uppgifterna bland annat gällande till-
kommande trafik. 
Se för övrigt kommentar till yttrande 10. 

17. Fastighetsägare, Hovås 57:192 & 57:105, Fjordvägen 14 
Har skickat in ett yttrande som förutom en del formuleringar är identiskt med yttrande 
10 (Fastighetsägare till Hovås 57:40). 
Kommentar: 
Se kommentar till yttrande 10.  

18. Fastighetsägare, Hovås 3:348, Skepparevägen 1 
Motsätter sig planerna på byggnation av ett hospice samt flerbostadshus på Hovåsängen. 
De främsta anledningarna till att vi motsätter oss detta är brist på infrastruktur med 
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uppenbara säkerhetsrisker, oåterkallelig avlägsnande av en öppen äng samt de inskränk-
ningarna byggnationerna medför oss grannar. Inskränkningar både vad gäller utsikt från 
vår tomt samt hur vi kan utnyttja vår tomt i framtiden.  
Utöver detta ser vi det som en uppenbar skandal att kommunen överväger att återigen 
tar emot mutor, denna gång i form av mark, för att sedan ge markägaren bygglov till 
flerbostadshus i gengäld. 

Infrastrukturen 
Väg 158 och Hovåsavfarten är överbelastade med långa köer och stora risker för 
olyckor som följd. Dessutom är Hovåsvägen, korsningen Fjordvägen/Skepparevägen 
samt själva Skepparevägen även de problematiska ur trafik och säkerhetssynpunkt. Att 
belasta dessa vägar ytterligare är oförsvarbart. Speciellt i den omfattningen som detta 
planförslag innebär. Den betydande ökning av trafiken om bygget skulle bli av ser vi 
som en stor säkerhetsrisk och högst olämpligt. Att dessutom skapa en till avfart längs 
med Skepparevägen utöver den befintliga ökar olägenheten samt risken för olyckor yt-
terligare. 
Hovåsvägen, områdets enda tillfartsväg, är starkt belastad och under varma sommarda-
gar knappt framkomlig när Hovåsbadet samt Kallbadhuset lockar. Dessutom saknar den 
ordentliga trottoarer samt cykelväg vilket gör den farlig för samtliga trafikanter och inte 
minst barn i området. 
Korsningen Fjordvägen/Skepparevägen över Säröbanan är en högrisk-korsning med 
ständiga konflikter och olyckstillbud mellan gående/cyklister/bilister. Att begränsa sik-
ten ytterligare med en byggnad i den korsningen gör korsningen än mer trafikfarlig. Vi 
ser det som en betydande olägenhet att skapa ytterligare skymd sikt i en redan farlig 
korsning. Att bevara fri sikt i den korsningen ser vi som högst prioriterat. 
Skepparevägen är tyvärr en väg där många anser sig ha fri hastighet. Vi har därför an-
sökt att om att få ställa ut blomlådor eller få till stånd en byggnation av vägbulor. Skep-
parevägen har ingen trottoar och vägen är mycket smal. Gående och cyklister skall sam-
sas med bilar och lastbilar med transporter till hamnen. Lägg där till det trafik och par-
keringskaos som råder under varma sommardagar då många vill bada och parkerings-
platserna inte räcker till.  

Privata inskränkningar 
Att i yttersta mån se till att visa hänsyn till grannar och närboende ser vi som en själv-
klarhet. Vi vill kunna fortsätta leka och ha gäster i vår trädgård utan att känna att vi stör 
och inkräktar på en familj som vårdar och tar farväl av en familjemedlem.  
Vi som familj känner att våra möjligheter att leva och vistas fritt i vår trädgård samt i 
vårt hus kommer att reduceras i och med en byggnation av ett hospice. Vi vill inte ris-
kera att orsaka att en familj inte får det fina avslut som de vill ha. Att ta bort eller flytta 
studsmatta, skottramp och begränsa möjligheterna att bada och leka i trädgården är en 
trolig konsekvens av en hospicebyggnation. Det är något vi och våra tre barn inte vill. 
Vi hjälper gärna till med att ta fram alternativ på lugna fina plaster där ett hospice kan 
uppföras utan inskränkningar för befintliga grannar. 
Vi har svårt att se en sämre plats att placera ett hospice på. Trafikkaos, mängder av bad-
gäster, diverse aktiviteter på fotbollsplanen samt raggarbilar som kör racing på gruspar-
keringen. Detta är allt annat en lugn plats. Lägg där till en lång tillfartsväg som redan är 
högt belastad i form av Hovåsvägen där det inte går att hasta fram i nödlägen.  
Skymd sikt 



Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande 31(67) 

En genomförd byggnation enligt föreslagen plan skulle ge oss en skymd sikt mot fot-
bollsplanen och havet samt den fina skogen på kullen, detta är något som vi värdesätter 
mycket. Om den fina vyn och utsikten mot den öppna ängen försvinner skulle det vara 
en stor förlust för oss, för området, samt dess besökare. 

Bevara en öppen äng 
Att färdas längs med Säröbanan, gående eller med cykel, är en naturupplevelse som 
både boende och mer långväga besökare utnyttjar under hela året. Vi anser precis som 
Naturskyddsföreningen att Hovåsängen och den lilla del av ursprungliga naturmiljön 
som finns kvar skall bevaras. Då får även sträckningen utmed Säröbanan behålla den 
fria utsikten mot havet. På många ställen utmed Säröbanan har byggnationer hindrat och 
försvårat närheten och öppenheten till havet. 
Kommentar: 
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram med fokus att beskriva och be-
döma de befintliga förhållandena samt att beskriva den påverkan som utbyggnad enligt 
planförslaget kan innebära. Utredningen visar på samma sak som tidigare gjorda be-
dömningar dvs. att trafikökningen inte bedöms leda till att förändringar av de nuvarande 
vägarna behövs till följd av detaljplanen. Hovåsvägen bedöms ha kapacitet för ytterli-
gare trafik. Byggnaden närmast gång- och cykelvägen ligger tillräckligt långt ifrån kors-
ningen för att erforderliga sikttrianglar ska klaras. Trafikutredningen bedömer dock att 
det skulle vara bra att förbättra korsningen Fjordvägen/Skepparevägen och att anlägga 
en gångbana vid Skepparevägen. Det är dock inte beroende på planförslaget.  
Utbyggnad enligt planförslaget bedöms inte innebära några inskränkningar på privatli-
vet för grannarna (utom normal hänsyn). Företrädarna för Stiftelsen Änggårdens Hos-
pice bedömer att platsen är lämplig och menar att de vill ha sin verksamhet ”mitt i li-
vet”. 
Eftersom ett tidigare obebyggt område föreslås bebyggas innebär det att utblickar och 
utsiktsmöjligheter begränsas. Genom planförslaget bevaras utblicksmöjligheter västerut 
främst från gamla Säröbanan och Fjordvägen i norra respektive södra delen av planom-
rådet. I östvästlig riktning finns stråk som inte får bebyggas längs Gamla Säröbanan och 
vid gränsen mellan bostadskvarteret och vårdkvarteret.  
Avståndet till den nya vårdbyggnaden från östra delen av bostadsbyggnaden på Hovås 
3:348 är minst 29 meter. Den västra delen av Hovås 3:348 ligger mitt för det stråk vid 
gränsen mellan bostadskvarteret och bostadskvarteret som inte får bebyggas.  
Stadsbyggnadskontoret bedömer att byggnadernas placering och höjdsättning har anpas-
sats till befintlig bebyggelse och att det varken kommer att leda till besvärande insyn el-
ler att betydande olägenhet uppstår.  
Naturupplevelsen längs Säröbanan blir annorlunda. Det finns dock andra sträckor, både 
norrut och söderut, där kontakten med havet fortfarande är mer öppen.  
Stadsbyggnadskontoret anser att planarbetet hanterats med stöd i gällande lagstiftning. 
Markägaren har ansökt om planbesked för bostäder och hospice och byggnadsnämnden 
har beslutat om planläggning. Marken som berörs är privatägd och kommer så att förbli. 
Vad som anförts gällande eventuella oegentligheter har inte föranlett någon ytterligare 
åtgärd från kontoret. Det är inte heller en fråga för kontoret att hantera utan för de rätts-
vårdande myndigheterna. 

19. Blivande fastighetsägare, Hovås 3:440, Fjordvägen 10 
Motsätter sig byggnation av vårdlokaler och bostäder vid Fjordvägen eftersom detta 
kommer att kraftigt försämra boendemiljön och utgöra en fara för hälsa och säkerhet. 
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Trafiksituationen i korsningen Skepparevägen/Fjordvägen är i nuläget väldigt besvärlig 
med mycket bilar som korsar Säröbanan med gående och cyklister varav många barn. 
Sommartid är situationen kaotisk när väldigt många bilar ska ner till Hovåsbadet och 
hamnen. Polis fick dirigera trafiken den 2-3 juni. Vägarna är smala och saknar trottoar. 
En byggnation enligt förslaget kommer även att innebära en stor ökning av bil- och tung 
trafik på Hovåsvägen som redan är väldigt hårt trafikerad och olycksdrabbad. Ökad tra-
fik innebär en försämrad miljö och ökade risker för Furuvikens förskola. Byggnationen 
enligt förslaget innebär försämrad utsikt och miljö för boende och besökare i området.  
Kommentar: 
Den som skickat in yttrandet har skickat in ett köpekontrakt från den 3 maj 2018 gäl-
lande köp av fastigheten Hovås 3:440. Tillträdesdagen är först i augusti. Det vill säga att 
under granskningen är personen ännu inte lagfaren ägare. Stadsbyggnadskontoret anser 
att det inte är självklart att betrakta personen som sakägare, men har ändå valt att skriva 
in yttrandet under denna rubrik. Vid ett eventuellt överklagande bör det prövas om så är 
fallet. 
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram med fokus att beskriva och be-
döma de befintliga förhållandena samt att beskriva den påverkan som utbyggnad enligt 
planförslaget kan innebära. Utredningen visar på samma sak som tidigare gjorda be-
dömningar dvs. att trafikökningen inte bedöms leda till att några förändringar av de nu-
varande vägarna behövs till följd av detaljplanen. Problem som uppstår för att gällande 
regler inte följs (t ex felparkering), kan inte lösas genom planläggning av mark.  
Eftersom ett tidigare obebyggt område föreslås bebyggas innebär det att utblickar och 
utsiktsmöjligheter begränsas. Genom planförslaget bevaras vissa utblicksmöjligheter. 
Kontoret bedömer att förslaget inte kommer att leda till försämrad miljö för de boende i 
närområdet.  

Övriga 

Som övriga räknas bland annat föreningar och de som inte är fastighetsägare enligt fas-
tighetsförteckningen och inte bedöms vara besvärsberättigade. Personnamn anges inte. 

20. Ellevio  
Informerar om att det inom aktuellt område finns befintliga jordkabelledningar för hög-
spänning 10kV och lågspänning 0,4 kV. Om befintlig anläggning måste flyttas eller 
ändras tillfälligt, får den som begär ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader. 
För att de ska kunna genomföra en eventuell flytt måste de få tillgång till ny lämplig 
placering samt erhålla nödvändiga tillstånd. 
För uppgift om befintliga ledningars läge vänligen använd Ledningskollen. Det är en 
kostnadsfri webbtjänst för ledningsanvisning som nås via www.ledningskollen.se. 
De önskar i god tid bli kontaktade av exploatören för eventuell samordning och samför-
läggning i området.  
För övrigt har de inte något att erinra mot det upprättade planförslaget.  
Kommentar: 
Informationen delges exploatör. Inget u-område bedöms behövas för ledningen väster 
om planområdet. Detta har stämts av med Ellevio. Vid infarten till planområdet finns ett 
u-område fram till den planerade nätstationen. 

http://www.ledningskollen.se/
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21. GREFAB  
Då det gäller arbeten i mark som planeras utföras inom Grefabs område vill Grefab på-
tala att de massor som grävs upp under arbetet är att betrakta som farligt avfall och skall 
deponeras. Marken har använts för båtförvaring sedan länge och under perioden har det 
varit tillåtet att bottenmåla med färg som innehållit starka biocider. Arbeten som skall 
utföras skall planeras så att det inte påverkar Grefabs verksamhet och möjlighet att för-
vara båtar på avsedd plats. Arbetet kan därmed bara utföras under sommaren från juni 
till september. Övrig tid står båtar på parkeringsytan. Ytan runt kranen kan inte heller 
grävas upp under perioden september till december och april till maj då verksamheten 
kräver möjlighet att transportera båtar till och från kranen. 
Kommentar: 
Behovet av en uppdimensionering av dagvattenledningen är inte beroende av planens 
genomförande utan av att dagens ledning inte klarar befintliga förhållanden. Fortsatt 
hantering av ärendet ligger utanför planarbetet och hanteras av Kretslopp och vatten i 
samråd med Miljöförvaltningen. 
Kretslopp och vatten har tagit del av synpunkterna från Grefab och kommer i samband 
med uppdimensionering/omläggning av den befintliga dagvattenledningen som ligger i 
småbåtshamnens parkeringsplats att ta hänsyn till Grefabs verksamhet så att störningen 
blir så liten som möjligt. Kretslopp och vatten ska kontakta Grefab i god tid innan led-
ningsarbetet planeras. Då risken är stor för markföroreningar ska en miljöteknisk under-
sökning göras i samråd med Miljöförvaltningen. Om markarbeten ska ske i förorenad 
mark ska kretslopp och vatten anmäla detta till Miljöförvaltningen för granskning. 

22. Hovås Askims båtklubb  
Ställer ett antal frågor om bl.a. ökad risk för osmos, definitionen av "störande verksam-
heter" på båtuppläggningsplanen samt om trafiksituationen i området.  
Redogör för hamnen och båtklubbens historia. Anser att med bakgrund i historien och 
att ett stort antal engagerade medborgare har sitt stora friluftsintresse i hamnen är det 
angeläget att hamnen får fortsätta att utgöra en bas för ett fortsatt positivt båtliv över ge-
nerationsgränserna. 
Synpunkter och frågeställningar; Klubben har av flera av sina 400 medlemmar blivit 
uppmärksammade om två frågor som kan komma att påverka HABKs verksamhet om 
planerna på vård- och bostäder vid Fjordvägen realiseras – och som de gärna vill ha 
SBKs svar på innan ärendet når nästa utrednings- eller beslutsinstans; 

1. Enligt Granskningshandlingen skall det inte få förekomma något ”störande ar-
bete kvällar och helger” i hamnen eller på uppställningsplatsen för vinterförva-
rade båtar. Eftersom de allra flesta arbetar med sina båtar just kvällar och helger 
undrar vi om ni har specificerat ”störande arbete” och hur det skulle fungera att 
förbjuda detta i en småbåtshamn med tillhörande båtuppställningsplan? Ingår det 
i ert fortsatta planarbete förslag att på något sätt begränsa verksamheten i Hovås 
båthamn? 

2. Enligt samma Granskningshandling skall utsläppet av dagvattnet från den plane-
rade bebyggelsen kraftigt ökas och en ny 175 meter lång och betydligt grövre 
ledning grävas tvärs över parkeringen/båtuppställningsplanen för att släppas ut 
vid mastkranen. Kommer det att genomföras någon Miljökonsekvensutredning 
som belyser hur ekosystemet i Askimsviken, badplatserna eller hur den kontami-
nerade marken på parkeringen/båtuppställningsplatserna påverkas? Kommer nå-
gon utredning att initieras som belyser hur den ökade mängden sötvatten påver-
kar risken för böldpest på de båtar som ligger i Hovås hamnen? För de båtar som 
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ligger närmast det kraftigt utökade dagvattenutsläppet kan osmosförloppet att bli 
besvärande på kort tid medan för övriga båtar i hamnen det kan ta en betydligt 
längre tid. 

Slutligen vill båtklubben påminna SBK att en planerad utbyggnad av Hovås Småbåts-
hamn för ett antal år sedan lär ha stoppats eftersom gatusystemet inte ansågs kunna 
svälja en utökad trafikmängd om och när en utbyggnad realiserades. Vi har i vår och 
sommar, tack vare det vackra vädret, upplevt vad som närmast kan betraktas som trafik-
kaos under helgerna när det kunde ta upp till en halvtimma att lämna eller köra ner till 
hamnen. Och vad som kunde ha hänt om det var ett utryckningsfordon som snabbt 
måste komma ner till hamnen är ett scenario man helst inte vill tänka på. Har det gjorts 
någon beräkning på hur mycket ytterligare trafik den planerade bebyggelsen kommer att 
generera? 
Kommentar: 
Miljöförvaltningen hanterar begränsningar av när arbete får ske i småbåtshamnen och 
uppgifterna om när störande arbete inte får förekomma kommer ifrån dem utifrån da-
gens situation. Detaljplanearbetet innefattar inte att reglera verksamheten i Hovås båt-
hamn.  
Kretslopp och vatten har tagit del av synpunkterna och beskriver att uppdimensioner-
ingen av dagvattenledningen är oberoende av exploateringen. Kapaciteten på befintlig 
dagvattenledning i småbåtshamnens parkeringsplats anses enligt dagvattenutredningen 
vara underdimensionerad och har inte tillräcklig med kapacitet för att avvattna planerad 
och befintlig bebyggelse. För framtida förhållanden med en klimatfaktor på 1,25 bör 
dagvattenledningen ersättas med en större diameter. Se även dagvattenutredningen date-
rad 2018-03-19. 
Behovet av en uppdimensionering av dagvattenledningen är alltså inte beroende av pla-
nens genomförande. Fortsatt hantering av ärendet ligger utanför planarbetet och hante-
ras av Kretslopp och vatten i samråd med Miljöförvaltningen. 
Inom planområdet ställs krav på fördröjning och enklare rening av dagvattnet för att re-
cipienten inte ska påverkas negativt av byggnationen. Dagvattenutredningen beskriver 
detta mer ingående.  
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. De befintliga förhållandena har 
utretts och nya bedömningar har gjorts gällande den tillkommande trafiken. Utred-
ningen visar på att trafikökningen, till följd av detaljplanen, inte bedöms leda till att för-
ändringar av de nuvarande vägarna behövs. De befintliga vägarna bedöms ha kapacitet 
för ytterligare trafik. Framkomligheten bedöms vara god utom under fina sommardagar. 
Dessa dagar är dock inte dimensionerande för vägarnas standard. Problem som uppstår 
för att gällande regler inte följs (t ex felparkering), kan inte lösas genom planläggning. 
Planbeskrivningen har uppdaterats med de nya uppgifterna bland annat gällande till-
kommande trafik. För något utförligare kommentar se kommentar till yttrande 10. 

23. Askims Hembygdsförening  
Skriver att deras synpunkter i stort sammanfaller med Naturskyddsföreningens i 
Göteborg lämnade synpunkter under samrådet angående Hovåsängens framtida utveckl-
ing. Det vill säga understöd ängsmarksbildning. Detta är också i linje med SBKs tjänste-
utlåtande.  
Kommentar: 
Möjligheten att aktivt stärka området som naturområde, även om den inte exploateras, 
bedöms vara begränsad eftersom marken är privatägd. 
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24. Boende på Söndrevägen 
Anser att alla områden i Göteborg ska få behålla sin ursprungskaraktär. Hus och bygg-
nader bör passa in i miljön och dess historia. Samtliga planerade hyreshus skall inte vara 
högre än grannhusen (inte sticka upp). Höga hus passar bra i nya Hovås där alla hus är 
höga. Tycker också att stadsplaneringen bör ta hänsyn till miljön och behålla grönområ-
den. Det är trevligt för både människor och djur.  
Kommentar: 
Höjderna på bostadsbyggnader och vårdbyggnader är anpassade till omgivande bebyg-
gelse. De bostadsbyggnader som kan byggas i två våningar har en högsta nockhöjd som 
motsvarar nockhöjden på tre av villorna på norra delen av Bockhamnsvägen. Vårdbygg-
nadens högsta tillåtna nockhöjd överensstämmer med både den befintliga villan norr om 
Skepparevägen och villan i korsningen mellan Fjordvägen och Bockhamnsvägen. Bygg-
naderna blir inte högre än grannhusen. 
Synpunkten att naturen bör bevaras noteras. Byggnadsnämnden bestämde vid beslut om 
positivt planbesked att byggnation på platsen ska prövas. Planhandlingarna innehåller 
beskrivningar av förutsättningar, planens innehåll i och konsekvenser. Byggnadsnämn-
den har gett kontoret i uppgift att ta fram på ändrad detaljplan och därefter skicka försla-
get på samråd och granskning. Alla synpunkter som framförts redovisas i samrådsredo-
görelsen och granskningsutlåtandet. När planhandlingarna är klara ska kommunfullmäk-
tige fatta beslut om planförslaget ska antas eller ej. 

25. Boende på Åsstigen 23 B  
Anser att byggande av ett hospice på Hovåsängen är ett utmärkt förslag som snarast bör 
förverkligas. Om bostäder är ett villkor för tillkomsten av hospice må det vara hänt.  
Kommentar: 
Noteras. 

26. Boende på Smedvägen 3  
Anser att granskningsförslaget till sitt innehåll är nästan oförändrat. Står därför fast vid 
de invändningar som framfördes under samrådet.  
Kommentar: 
De invändningar som framfördes under samrådet har kommenterats i samrådsredogörel-
sen.  

27. Boende på Golfbanevägen 10   
Överklagan kvarstår: 

• Trafiken vid Fjordvägen är redan kaos. 

• 16 bostäder är mycket ogenomtänkt på den sanka ängen. 

• Vårdbyggnaden skulle vara godtagbar på tomten. Men någon lugn och ro för pa-
tienterna kommer det inte att bli med fotbollsplan och bad som närmaste gran-
nar. 

Kommentar: 
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. De befintliga vägarna bedöms ha 
kapacitet för ytterligare trafik. Framkomligheten bedöms vara god utom under fina som-
mardagar. För något utförligare kommentar se kommentar till yttrande 10. 
För att kunna bygga bostäderna krävs en utbyggnad av dagvattenanläggning och en 
lägsta nivå för grundläggning. Vissa uppfyllnader av marken kommer därför att behö-
vas.  
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Företrädarna för Stiftelsen Änggårdens Hospice bedömer att platsen är lämplig och me-
nar att de vill ha sin verksamhet ”mitt i livet”. Inga särskilda krav på lugn miljö finns. 

28. Boende på Doktorsvägen 5   
Anser att det för granskning utställda planförslaget är till sitt innehåll i det närmaste 
oförändrat. Finner att invändningar inte har beaktats och därför kvarstår oförändrade. 
Motsätter sig förslaget på tidigare anförda grunder.  
Redogör för att trafikproblematiken i området förvärrats under våren. Det har varit högt 
tryck och stundtals kaos kring Hovåsängen, Hovåsbadet, hamnen, Fjordvägen samt ned-
farten genom området via Hovåsvägen. Hovås villastad är inte dimensionerat för denna 
typ av intensiv trafik. Under vissa helger hade det varit omöjligt för utryckningsfordon 
att kunna ta sig ner vid eventuella tillbud nere vid Hovåsbadet. Sjöräddningen inte kun-
nat rycka ut akut för att ta sig fram till sin station i Hovåshamnen. Har fått promenera i 
diket med sin hund för att inte bli påkörd av alla bilar som ska trängas på de trånga 
vägarna i området.  
Byggnadsnämnden har i utlåtande hänvisat till att det inte är tillräckligt god infrastruk-
tur i området och motsatt sig förslaget om exploatering av Hovåsängen, samt enligt 
Plan- och bygglagen (PBL) ska byggnation inte lokaliseras och placeras så att den inne-
bär fara för människors hälsa och säkerhet. Detta är något som överhuvudtaget inte ta-
gits hänsyn till. 
Kommentar: 
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. Utredningen visar på att trafikök-
ningen, till följd av detaljplanen, inte bedöms leda till att förändringar av de nuvarande 
vägarna behövs. De befintliga vägarna bedöms ha kapacitet för ytterligare trafik. Fram-
komligheten bedöms vara god utom under fina sommardagar. Dessa dagar är dock inte 
dimensionerande för vägarnas standard. Problem som uppstår för att gällande regler inte 
följs (t ex felparkering), kan inte lösas genom planläggning. Planbeskrivningen har upp-
daterats med de nya uppgifterna bland annat gällande tillkommande trafik. För något ut-
förligare kommentar se kommentar till yttrande 10. 
De invändningar som framfördes under samrådet har kommenterats i samrådsredogörel-
sen.  
Planförslaget bedöms inte medföra fara för människors hälsa och säkerhet. 

29. Boende på Hovåsvägen 11  
Har inget att erinra mot eventuell byggnation. Problemet är tillfartsvägen.  Hovåsvägen 
är idag enda lämpliga väg för alla transporter in i Hovåsområdet. Här sker transporter 
till byggnationer/ underhåll, till golfbana, badplats, idrottsplats, båthamn, restauranger 
samt icke minst hemväg för alla boende. Detta är idag en 30 km väg.  Det bör finnas EU 
direktiv kring vägar o trafiksituation. 
Anser att det måste anordnas ny tillfartsväg som avlastar Hovåsvägen. Trafiksituationen 
är idag direkt farlig mht till familjer, barn, skolväg etc. Min hemställan är därför att ett 
lämpligt alternativ måste utredas och byggas i samband med mer byggnation i området. 
Kommentar: 
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram med fokus att beskriva och be-
döma de befintliga förhållandena samt att beskriva den påverkan som utbyggnad enligt 
planförslaget kan innebära. Utredningen visar på samma sak som tidigare gjorda be-
dömningar dvs. att trafikökningen inte bedöms leda till att några förändringar av de nu-
varande vägarna behövs till följd av detaljplanen. De befintliga vägarna bedöms ha ka-
pacitet för ytterligare trafik. 
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30. Boende på Fjordvägen 4 B  
Versionen som ska bemötas skiljer sig knappt från den tidigare: Delprojektet bostäder 
på Hovåsängen har SBK tidigare avslagit 2005. Om naturvärdet längs med Säröbanan 
har minskat måste detta motiveras. Hospicefrågan borde nog först behovsprövas och om 
det inte skulle föreligga något naturvärde för ängen trots Naturvårdsverket påpekande, 
borde ett byggande placeras så att det inte stör allmänhetens intresse längs med cykelba-
nan, dvs i anslutning till fotbollsplanen och till badets parkeringsplats.  
Har en längre tid följt webbplatsen https://hovasangen.se/ och det är oerhört starka an-
klagelser om tjänster och gentjänster som framförs mot främst Per Davidson och Gbg:s 
kommun. Detta måste synas och i varje fall bemötas offentligt, inte minst i en stad som 
Göteborg. Här har SBK och BN ett stort ansvar för oss medborgare i staden.  
Kommentar: 
Mellan samråd och granskning gjordes en del mindre justeringar av förslaget och en hel 
del kompletteringar av planbeskrivningen. Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnads-
kontoret i uppgift arbeta med ett planförslag för att se om bebyggelse är möjlig på plat-
sen. Park- och naturförvaltningen och Miljöförvaltningen gjorde tidigt bedömningen att 
ingen särskild naturutredning behövdes för att naturvärdena inte var höga. Kontoret an-
ser att planförslaget utformats med hänsyn till omgivningen och de allmänna intressen 
som finns. 
Stadsbyggnadskontoret menar att arbetet med detaljplanen och byggnadsnämndens be-
slut följer PBL. Kontoret har ingen kännedom om ifall några oegentligheter har före-
kommit.  

31. Boende på Hovåsvägen 7b 
Om man tagit ett beslut att ett område ska vara park- och naturområde, då har vi svårt 
att förstå att man plötsligt ska riva upp ett sådant beslut för att en privat person presente-
rar ett förslag som gör att han gör en vinst på 50-70 miljoner. Ett fint grönområde för-
svinner för kommunens invånare. 
Det inträffade kaos av bilar i maj när alla ville ner till badet i Hovås med bilar som par-
kerade överallt. Kommunen borde hitta en lösning för fler parkeringsplatser innan man 
bebygger den sista ytan som finns kvar. Med tanke på det förslag att inget arbete från 
hamnen ska vara tillåtet under lördagar och söndagar, ska man då stänga av även parke-
ringen till badet? 
Att leda ut dagvatten genom ett 400 mm rör, hur kommer det att påverka vattens kvalité 
i hamnen och våra två badplatser i Askimsviken? 
Kommentar: 
När genomförandetiden för en detaljplan har gått ut är det möjligt att göra ändringar och 
ta fram en ny detaljplan med annat innehåll. Byggnadsnämnden bestämde vid beslut om 
positivt planbesked att byggnation av hospice och bostäder ska prövas på platsen ef-
tersom man bedömde att hospiceverksamheten är av stort värde för Göteborg. Planhand-
lingarna innehåller beskrivningar av förutsättningar, planens innehåll och konsekvenser. 
Alla synpunkter som framförts redovisas i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtan-
det. När planhandlingarna är klara ska kommunfullmäktige fatta beslut om planförslaget 
ska antas eller ej. 
Den föreslagna bebyggelsen ska klara sin parkering på kvartersmarken. Den bedöms 
inte påverka parkeringsmöjligheterna runt området. Planförslaget innebär inga föränd-
ringar av när arbete får ske i småbåtshamnen eller om när parkeringen vid badet är öp-
pen.  
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Dagvattnet leds redan idag ut till hamnen genom en smalare ledning. I samband med att 
dagvattenutredningen togs fram uppmärksammades att ledningen behöver bytas ut mot 
en större. Detta beror inte på planförslaget. Hur dagvattenhanteringen vid planområdet 
ska ske för att inte medföra negativa konsekvenser har utretts i dagvattenutredningen 
och beskrivs i planbeskrivningen. 

32. Boende på Lövviksvägen 28 
Vidhåller sin tidigare skrivelse i samband med samrådet. Ber granskningsnämnden kon-
takta polisen, trafiknämnden och parkeringsbolaget då det under årets varma säsong va-
rit kaotiskt på vägen ner till Hovåsbadet. Föreslår att en gång- och cykelbana ordnas in-
nan någon olycka händer. Den bör gå ända från det gamla kommunalhuset i Hovås.  
Kommentar: 
De invändningar som framfördes under samrådet har kommenterats i samrådsredogörel-
sen.  
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. Utredningen visar på att trafikök-
ningen, till följd av detaljplanen, inte bedöms leda till att förändringar av de nuvarande 
vägarna behövs. De befintliga vägarna bedöms ha kapacitet för ytterligare trafik. Fram-
komligheten bedöms vara god utom under fina sommardagar. Dessa dagar är dock inte 
dimensionerande för vägarnas standard. Problem som uppstår för att gällande regler inte 
följs (t ex felparkering), kan inte lösas genom planläggning. Planbeskrivningen har upp-
daterats med de nya uppgifterna bland annat gällande tillkommande trafik. För något ut-
förligare kommentar se kommentar till yttrande 10. 

33. Boende på Hovås Bautastensväg 10B 
Tycker att förslaget är en väldigt dålig idé och önskar så att Hovås kan få behålla en 
enda gräsmatta som allmänheten kan få njuta av. Ängen på väg ned till Hovåsbadet är 
en oas, inte bara för oss som bor i närheten utan också för alla andra göteborgare som 
väljer att komma hit, ofta per cykel. Promenader, grillning, bad, sol – mycket som kan 
betraktas som livskvalitet. Ängen ger ett andrum i en f ö numera mycket förtätad stads-
del och ligger så vackert på väg ned mot havet. Det räcker med att svänga av cykelba-
nan och ned mot havet för att känna att man tog ett steg ut i naturen. Det hade varit ljuv-
ligt att få behålla denna känsla. Är det verkligen nödvändigt att nu också exploatera 
detta grönområde? Det hade varit så värdefullt att få behålla ”luften” på denna plats, för 
oss alla att njuta av!  
Verksamheten som är tänkt att bedrivas kan egentligen placeras ”var som helst” och be-
höver inte vara väldigt nära hav och natur. Har dessvärre själv erfarenhet av hospice då 
anhörig vistades på ett i slutskedet av hennes liv. Det är den fantastiska personalen på 
dessa boenden som gör skillnaden, inte havsutsikten. 
Kommentar: 
Synpunkten att naturen bör bevaras noteras. Byggnadsnämnden har gett kontoret i upp-
gift att ta fram ändrad detaljplan för att pröva bebyggelse på platsen och därefter skicka 
förslaget på samråd och granskning. Alla synpunkter som framförts redovisas i samråds-
redogörelsen och granskningsutlåtandet. Planhandlingarna innehåller beskrivningar av 
förutsättningar, planens innehåll och konsekvenser. När planhandlingarna är klara ska 
kommunfullmäktige fatta beslut om planförslaget ska antas eller ej. 
Det ingår inte i planuppdraget att utreda alternativa platser för verksamheten. 
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34. Boende 1 på Hovås Arkitektväg 7 
Det för granskning utställda planförslaget är till sitt innehåll i det närmaste oförändrat. 
Då jag finner att mina invändningar inte har beaktats, kvarstår invändningarna oföränd-
rade och jag motsätter mig förslaget på tidigare anförda grunder. 
Kommentar: 
Se kommentarer i samrådsredogörelsen. 

35. Boende 2 på Hovås Arkitektväg 7 
Menar att det är för mycket trafik redan. Under de varma dagarna i maj var det nästan 
omöjligt att komma fram med bil. Det finns ingen trottoar och bilarna parkerade hur 
som helst o det var inte möjligt att komma fram med tex Brandkår.  
Det är en äng som så många som passerar på cykelbanan njuter av att titta på. Varför 
ska 2 personer tjäna pengar på att förstöra en sådan vacker äng? Undrar vad som menas 
med 1- 2 våningshus och hur högt ett 2 våningshus är. Behövs dessa verkligen o hur 
skulle vanliga inkomsttagare alt pensionärer ha råd att köpa en bostad där? De som ska 
arbeta där har mycket långt till affärer. Hur ska alla kunna parkera o hur trevligt är det 
för patienterna att alla på cykelbanan att ha så lite natur runt sig. Jag är för ett hospice 
men helt emot de andra husen.  
Kommentar: 
Problem som uppstår för att gällande regler inte följs (t ex felparkering), kan inte lösas 
genom planläggning av mark. Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. Ut-
redningen visar på samma sak som tidigare gjorda bedömningar dvs. att trafikökningen 
inte bedöms leda till att några förändringar av de nuvarande vägarna behövs till följd av 
detaljplanen. Se även kommentar till yttrande 10. 
En våning i ett bostadshus brukar vara ca 3 meter inklusive bjälklag. Av planhandling-
arna framgår hur höga byggnaderna kan bli. Höjderna har angivits över stadens nollplan 
(havsnivån). Bostäderna tillåts ha en nockhöjd på +9,5 respektive +12,0 meter. Motsva-
rande höjd för vårdbyggnaden är +14,5 meter. Vårdbyggnaden får då ungefär samma 
nockhöjd som byggnaderna på Bockhamnsvägen 3 och Skepparevägen 1. Bostadsbygg-
nadernas högsta nockhöjd blir ungefär samma som villorna på Bockhamnsvägen 5-9. 

36. Boende på Hovås Arkitektväg 12 
Skriver att det för granskning utställda planförslaget är till sitt innehåll i det närmaste 
oförändrat. Invändningarna har inte beaktats därför kvarstår invändningarna oföränd-
rade.  
Bifogar synpunkter som framfördes i samband med att byggnadsnämnden föreslogs 
fatta beslut om att planarbetes start skulle tidigareläggas. Dessa synpunkter framfördes i 
även samband med samrådet. 
Kommentar: 
Se kommentarer i samrådsredogörelsen. 

37. Boende på Hovåsvägen 23 
Det för granskning utställda planförslaget är till sitt innehåll i det närmaste oförändrat. 
Då vi finner att våra invändningar inte har beaktats, kvarstår invändningarna oföränd-
rade och vi motsätter oss förslaget på tidigare anförda grunder. 
Kräver att det görs en ny trafikutredning och/eller att man beaktar det faktum att gräns-
värdena på Hovåsvägen redan överskridits. Trafiksituationen har under senaste tiden va-
rit ohållbar och det är uppenbar fara för framförallt barn längs vägen om denna belastas 
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ytterligare. Vi anser att det krävs en detaljplan för området innan ytterligare bebyggelse 
tillåts. Vägnätet är inte dimensionerat för den trafiksituation som råder! 
Kommentar: 
Synpunkter under samrådsskedet har kommenterats i samrådsredogörelsen. 
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. Utredningen visar inte på att tra-
fiksituationen på befintliga vägar skulle vara ohållbar. Vägarna bedöms ha tillräcklig 
kapacitet för att klara tillkommande trafik. Trafikökningen inte bedöms leda till att 
några förändringar av de nuvarande vägarna behövs till följd av detaljplanen. 

38. Boende på Sommargårdsvägen 4 
Mot bakgrund av att Ekskogen söder om Hovåsängen är skyddad mot byggnation, borde 
även ängen vara skyddad. I området finns ett rikt djurliv med ugglor, fasaner, harar rå-
djur m.fl. och för några år sedan var den västra delen av ängen (planvallen) en våtmark 
fyllt med djurliv innan den fylldes med schaktmassor. Utöver ovan skrivna har jag inget 
att tillägga det för granskningen utställda planförslaget då det är till sitt innehåll i det 
närmaste oförändrat. Då jag finner att mina invändningar inte har beaktats, kvarstår in-
vändningarna och jag motsätter mig förslaget på tidigare anförda grunder 
Kommentar: 
De invändningar som framfördes under samrådet har kommenterats i samrådsredogörel-
sen.  
Ängen har hittills varit skyddad som allmän plats NATUR. Under arbetet med att utreda 
om den kan bebyggas har den inte bedömts ha höga naturvärden. 

39. Boende på Järneksvägen 5, Mölnlycke 
Ängen vid Fjordvägen fyller idag inget syfte, och ser mest ovårdad ut, hade gärna sett 
att Göteborgs stad som idag har ett behov av hospiceplatser utvecklade området med ett 
hospice samt bostäder. Har förstått att det idag finns starka åsikter i området om att det 
inte ska ligga ett hospice vid Fjordvägen, men när behovet finns och området kommer 
att bli så mycket finare med nya byggnader så ser jag inte varför man inte ska exploa-
tera. Känner väl till området då min son har kompisar där samt att han utövar idrott i 
närheten.  
Kommentar: 
Noteras. 

40. Boende på Sjövägen 9 
Anser att Hovåsängen inte ska exploateras. Påpekar att även SBK ansåg detta när ansö-
kan om planbesked behandlades, i september 2015. Då konstaterade SBK i skrivelse att 
förslaget att exploatera Hovåsängen: ”inte är förenligt med gällande översiktsplan… att 
marken är viktig att bevara som natur så att de öppna utblickarna mot havet behålls… 
att ny bebyggelse ska lokaliseras i anslutning till kollektivtrafik…” 
Anser att dessa konstateranden kvarstår oförändrade. Översiktsplanen har inte ändrats. 
Öppna utblickar mot havet beskärs alltmer sedan nu ytterligare ett stycke natur, 
Amundö Äng, strax söder om Hovås, kommer att bebyggas med 14 småhus i två vå-
ningsplan. Närmaste busshållplats ligger ca 1 km bort från Hovåsängen; en eventuell 
bebyggelse där blir alltså inte lokaliserad i anslutning till kollektivtrafik. 
Skriver att det finns fler goda skäl att inte bebygga Hovåsängen;  

• Hovåsvägen är den enda förbindelsen mellan Ängen och väg 158, som leder 
till/från Göteborg. Den är smal och med skymd sikt. Framkomligheten är redan nu 
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dålig och skulle allvarligt försämras av att betjäna 16 nya bostäder samt all den per-
sonal som fordras för en vårdenhet om 1700 m2. Har SBK räknat på hur mycket 
personal och därmed ökad biltrafik det blir fråga om? Hur mycket ökad biltrafik 
följer med 16 nya småhus? Hovåsvägen har inte kapacitet för mer trafik. 

• Parkeringsplatsen vid badet, nedanför Ängen, räcker inte till och många badande 
parkerar därför på Hovåsvägen, ofta oaktsamt och trafikfarligt. Detta innebär en 
klar risk för människors säkerhet inte minst för barn och personal på den förskola 
som ligger i vägens östra del. 

• Med hänsyn till den bristande kollektivtrafiken i området och särskilt som den sista 
delen av vägen är helt öppen för regn och blåst är det rimligt att räkna med att alla 
som ska till bostäder och vårdinrättning, både boende, besökare och anställd perso-
nal, måste komma med bil på Hovåsvägen. 

Tycker att det är konstigt att stadsbyggnadskontoret nu tagit fram ett planförslag där 
man ”kör över sig själv” utan motivering till sitt ändrade ställningstagande. Det måste ju 
ha kommit fram nya faktorer, som gör SBK:s handlingssätt möjligt. Men om vilka fak-
torer det är fråga sägs ingenting. Fältet lämnas öppet för spekulationer. 
Kommentar: 
Byggnadsnämnden har gett kontoret i uppgift att ta fram ändrad detaljplan för att pröva 
bebyggelse på platsen. Att det nya planförslaget inte stämmer med ÖP och att det är 
långt till kollektivtrafik framgår av planhandlingarna som innehåller både beskrivningar 
av förutsättningar, planens innehåll och konsekvenser.   
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. Utredningen visar att trafikök-
ningen inte bedöms leda till att några förändringar av de nuvarande vägarna behövs till 
följd av detaljplanen. De befintliga vägarna bedöms ha kapacitet för ytterligare trafik. 
Enligt utredningen bedöms den föreslagna bebyggelsen medföra en ökning av trafiken 
med ca 80-90 bilresor per dygn vilket motsvarar ca 66-75 bilrörelser per dygn. Planbe-
skrivningen har uppdaterats med de nya uppgifterna bland annat gällande tillkommande 
trafik. För något utförligare kommentar se kommentar till yttrande 10. 

41. Boende på Hovåsvägen 22 
Framför kritik mot planförslaget och är inte nöjd med att svar på deras synpunkter under 
samrådet besvarats med generella kommentarer. Anser att kommentarerna till deras tidi-
gare yttrande är otillräckliga och alltför summariska, varför ytterligare kommentarer 
kommer att krävas. Till exempel gällde synpunkterna kring trafik och buller inte bara 
förskolan utan hela situationen längs Hovåsvägen och Fjordvägen! 
Beskriver att de två aspekter som framförs som skäl till att bevilja detaljplanen (ett akut 
behov av hospice- och vårdplatser samt behov av lägenheter i Hovås) bör kunna lösas 
på annat sätt utan att planlägga.  

• behovet av hospice- och vårdplatser kan tillfredsställas enklare, effektivare och 
snabbare genom lokalisering till Gårdsten.  

• de tilltänkta 16 lägenheterna har endast marginell inverkan på tillgången av lägen-
heter i området och de negativa konsekvenserna av exploateringen överstiger vida 
de eventuella positiva effekterna. 

Framför flera aspekter på varför de anser att lokaliseringen av ett hospice just här är 
olämplig. Argumentationen förs främst ur vårdtagarnas perspektiv. Menar att en så 
känslig verksamhet med krav på lugn och ro inte ska läggas inom ett livligt frekventerat 
aktivitetsområde som tidvis snarast påminner om Liseberg. Anser att det tyder på bris-
tande omtanke om vårdnadstagarna. Synpunkterna framfördes även vid samrådet. 
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Ifrågasätter att stadsbyggnadskontoret angivit att en vårdbyggnad inte är mer känslig för 
störande ljud än bostäder. Hur har detta framkommit och hur är det belagt och redovi-
sat? Ifrågasätter även hänvisningarna till att Stiftelsen Änggårdens Hospice bedömt att 
lokaliseringen är lämplig och undrar om de varit i området vid högsäsong? ”Vi har 
framfört ett antal skäl till att den föreslagna platsen inte är lämplig för hospice ur vård-
tagarnas och de anhörigas synpunkt. Synpunkterna bygger på erfarenheter inom sjuk-
vården och kan sammanfattas med att det är viktigt att kunna erbjuda en lugn och stilla 
miljö vid palliativ vård.”  
Anser att det finns alternativa och bra platser för lokalisering av hospice. Änggårdens 
hospice har tidigare erbjudits etablering i Änggården! Dessutom har Gårdsten på senare 
tid pekats ut som en lämplig plats där byggandet kan planeras omedelbart. Detta innebär 
att behovet av att snabbt skaffa plats för hospice i Hovås bortfaller! Ett väl underbyggt 
förslag till hospice i Gårdsten har framarbetats mellan arkitektstudenter vid Chalmers 
och Gårdstensbostäder. Ett hospice i Gårdsten ger vårdmöjligheter på nära håll med bra 
kommunikationer. Dessutom skapas nya arbetstillfällen såväl under byggtiden som se-
nare i själva verksamheten. Gårdsten ligger dessutom nära Änggårdens nuvarande verk-
samhet i Lillhagsparken vilket torde underlätta för de anställda att fortsätta sin verksam-
het vid hospicet. Även själva byggverksamheten blir betydligt enklare när det gäller till-
fartsvägar och störningar.  
SBK påpekar att ingen analys av alternativa lokaliseringar har gjorts i samband med 
planarbetet. Av byggnadsnämndens besked om positivt planbesked framgår att man an-
ser det vara mycket angeläget med ett hospice och att det är därför man tar beslutet att 
säga ja till ansökan som gäller bostäder och hospice. Byggnadsnämnden måste då rim-
ligtvis ha tagit ställning till alternativa lokaliseringar och gjort en analys och studie av 
tänkbara möjligheter. Det är därför absolut nödvändigt att få klara besked om varför 
man inte beaktat möjligheterna till lokalisering varken i Änggården eller nu i Gårdsten. 
Varför är Hovåsalternativet överlägset Gårdsten? 
Skriver att det är viktigt att belysa hur trafik-, miljö-, hälsa- och säkerhetsproblematiken 
påverkas. Göteborgs Stad säger att den hållbara staden ska byggas inifrån och ut och 
nära kollektivtrafik. Exploateringen av Hovåsängen uppfyller inget av dessa krav. Av-
ståndet till hållplats är ca 1 km, vilket innebär en ökad trafikbelastning inom staden och 
inte minst på småvägarna i Hovås och utmed 158:an. Har i samband med samrådet på-
pekat att den tilltänkta bebyggelsen strider mot översiktsplanen. 
Anser att en byggnation på Hovåsängen skulle försvåra den redan nu kaosartade trafik-
situationen på Hovåsvägen, speciellt under byggtiden men också i ett fortvarighetstill-
stånd. Menar att Hovåsvägen är ett mycket stort problem ur hälso- och säkerhetssyn-
punkt. Trafiken är mycket tät vilket leder till säkerhetsproblem för alla typer av trafikan-
ter och miljöproblem med buller och avgaser.  
Under den senaste värmeböljan var det omöjligt att ta sig ut på Hovåsvägen från fastig-
heterna utan att ha någon som stoppade trafiken! Det blev dessutom vid upprepade till-
fällen tvärstopp i trafiken och långa köer. Inga transporter kunde ta sig fram! Polis fick 
tillkallas för att reda ut problemen. Man frågar sig hur eventuella utryckningsfordon och 
andra nödsituationer skulle kunna hanteras på ett säkert sätt när det händer igen? Den 
kaosartade parkeringssituationen finns beskriven i Göteborg Direkt den 16-22/6 2018. 
Trafiksituationen och de återkommande problemen med framkomlighet visar klart på att 
läget vid Hovåsängen är mycket olämpligt för en vårdanläggning med behov av snabba 
och effektiva transporter. 
Beskrev redan i sina synpunkter på samrådshandlingen hur kaosartad situationen är på 
Hovåsvägen och pekade på att det är nödvändigt att göra en trafik- och bullerutredning. 
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Är inte nöjda med det svar som gavs i samrådsredogörelsen. Önskar mer konkreta svar 
på sina frågor. Tycker att det är upprörande att alla synpunkter som inkommit till SBK 
gällande trafiksituationen på Hovåsvägen är som bortblåsta i samrådshandlingen. Hur är 
det möjligt att komma fram till att det inte blir någon nämnvärd ökning av trafiken på 
Hovåsvägen? Vi som bor längs vägen ser och hör en kontinuerlig ökning som ofta leder 
till kaosartade situationer. Tycker inte kommunen att trafik- och bullersituationen över-
huvudtaget är problematisk eftersom den avfärdas så lätt? Har SBK överhuvudtaget haft 
kontakt med Trafikkontoret om trafik- och bullerproblem på Hovåsvägen? Att enkelt 
avfärda detta genom att säga att trafik- och bullerutredning inte behövs är minst sagt 
uppseendeväckande.  
Setterwalls inlaga vid samrådet (rubricerad som punkt 22) visar klart att det inte fram-
kommit några sakskäl till att SBKs tidigare avslag skulle frångås. Vi stödjer denna slut-
sats och yrkar på att ansökan avslås.  
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. Expertis och sakkunskap pe-
kas alltså ut som viktiga ingredienser i beslutsfattandet. Det är därför anmärkningsvärt 
att byggnadsnämnden valt att frångå experternas rekommendationer och även bortse 
från synpunkter från bland annat Länsstyrelsen och Miljö- och klimatnämnden. Menar 
att när Byggnadsnämnden väljer att frångå sina egna tidigare beslut och rekommendat-
ioner, att bortse från SBKs tidigare klara avslag, Miljönämndens och Länsstyrelsens ytt-
randen och den väldokumenterade och konkreta kritik som kommer från sakägare och 
närboende så måste det ligga en gedigen och väl genomtänkt analys bakom beslutet. 
Kräver att få ta del av denna analys och få alla sakskälen bakom bedömningen klart och 
entydigt redovisad. Inga flummiga, generella uttalanden om behovet av hospice och 
flerbostadsfastigheter i Hovås kan accepteras. ”Varför och av vilka skäl har Byggnads-
nämnden valt att bevilja utredning om detaljplaneförslag trots SBKs ursprungliga av-
styrkan, trots egna, tidigare avslag, trots välmotiverade motiveringar till avslag från 
sakägare och närboende med djup och bred kunskap om förhållandena och trots tunga 
inlägg från Länsstyrelsen och Miljö- och klimatnämnden. Hur kommer deras krav att 
tillgodoses innan beslut fattas?” 
Planen får inte innebära betydande olägenheter för omgivningen och ingen fara för 
hälsa och säkerhet. Detta är viktiga grundförutsättningar för ett demokratiskt och opar-
tiskt beslutsfattande. Anser att det inte är någon tvekan om att den planerade byggnat-
ionen innebär betydande olägenheter för omgivningen. Sakägarnas och kringboendes in-
lagor ger klara bevis för detta. Hur kan man på ett så nonchalant sätt vifta bort detta?  
Beskriver en del av de synpunkter på planförslaget som länsstyrelsen framförde under 
samrådet bland annat gällande hälsa och säkerhet samt riksintresse enligt Miljöbalken 
4 kap (2-8 §§). Nämner även att Miljö och klimatnämnden ville ha förtydliganden av 
konsekvenserna för naturmiljön.  
Undrar varför staden arbetar kontinuerligt och konsekvent för förtätning och avskaf-
fande av grönområden. Samtidigt som det vid många tillfällen påpekats att grönska och 
fria ytor bidrar till en bra miljö och livskvalitet. Varför ska då sådana ytor till varje pris 
försvinna i attraktiva områden som t ex Hovås? Vikten av att bevara grönområden och 
öppna ytor har framförts i många sammanhang. Hänvisar till tidningsartiklar kring frå-
geställningen. I GP den 7 juni 2018 skriver t ex Miljöpartiets Ulf Kamne att ”Träd ska 
skydda mot värmeböljor”. Han betonar att man skyndsamt måste få till fler träd ur mil-
jösynpunkt! I en artikel i GP den 29 april betonar ett antal forskare att det gäller att be-
vara öppna ytor och grönskan när staden växer och förtätas. Långt driven förtätning kan 
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skapa en rad nya problem genom att grönområdena blir mindre, färre eller helt försvin-
ner. Anser att miljön och atmosfären har förändrats avsevärt genom förtätning i Hovås.  
Ekosystemtjänster är produkter och tjänster från naturen som bidrar till mänskligt välbe-
finnande, till exempel genom förbättrat lokalklimat, hantering av nederbörd, rekreation 
med mera. Grönska bidrar också till att minska luftföroreningar och buller. Mätningar 
visar att växtligheten har en bullerdämpande verkan. Ökad förtätning leder till att luft-
kvaliteten, ljudmiljön och lokalklimatet försämras. Träd och grönska bidrar till att 
minska översvämningsrisken. Forskarna påpekar också att naturljud som fågelsång är 
viktiga. Beskriver att svenska myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att senast 
2018 inkludera värdet av ekosystemtjänster i beslutsunderlaget för planering. Detta 
måste beaktas i den fortsatta planeringsprocessen! 
Kommentar: 
Eftersom flera yttranden som skickats in under samrådet innehöll liknande synpunkter 
valde stadsbyggnadskontoret att samla en mängd synpunkter och kommentarer under 
rubriken generella kommentarer. Stadsbyggnadskontoret ansåg att kommentarerna på 
detta sätt kunde bli mer lättförståeliga och sammanhängande. Det var också ett sätt att 
inte behöva upprepa liknande kommentarer gång på gång vilket hade gjort samrådsredo-
görelsen betydligt längre. Kontoret bedömde att förutom synpunkter kring bullersituat-
ionen vid förskolan besvarades samtliga de synpunkter som fastighetsägarna framfört 
det ca 11 sidor långa avsnitt som de generella kommentarerna utgjorde (sidan 3-14 i 
samrådsredogörelsen). Kommentaren angående bullret vid förskolan fanns inte med i de 
generella kommentarerna och angavs därför specifikt som kommentar till yttrande 45. 
Kan det vara så att fastighetsägaren inte hittat svaren vid de generella kommentarerna? 
Politiskt har det under många år rått enighet i Göteborg om att man ska verka för en 
blandstad med olika upplåtelseformer. I budget för Göteborgs Stad 2017 framhävs att 
det är viktigt med ”en blandning av bostadstyper i alla områden för att möjliggöra byte 
av boendeform inom samma del av staden”. I de områdesvisa inriktningarna i översikts-
planen anges bland annat att bostadsformer ska blandas. Det är alltså ett uttalat önske-
mål för kommunen att blanda olika typer av bebyggelse. Stadsbyggnadskontoret har be-
dömt att det inte skulle vara lämpligt med större bostadshus för att öka antalet lägen-
heter men anser att även ett mindre tillskott av lägenheter kan vara positivt.  
I samband med att planbesked söktes ansåg stadsbyggnadskontoret att planarbete inte 
skulle startas bland annat eftersom området inte angavs som bebyggelseområde i över-
siktsplanen. Av byggnadsnämndens beslut om positivt planbesked framgick att nämn-
den ansåg att det var mycket angeläget med ett hospice och därför sade ja till ansökan. 
Några andra skäl till varför nämnden ville pröva frågan har inte angetts. Under planar-
betet har möjligheterna att bebygga marken och vilka konsekvenser det har studerats 
mer noggrant. Det ingår inte i planarbetet att studera andra lokaliseringar. Det förslag 
som tagits fram är ett förslag som anses kunna vara genomförbart och där utformningen 
har studerats för att de negativa konsekvenserna ska kunna minskas något. Det är dock 
politikerna som tar det slutliga ställningstagandet till om de anser att planförslaget ska 
antas.  
Planen reglerar att marken kan användas för vårdändamål. Det innebär inga särskilda 
krav på omgivningen. Att det pågår aktiviteter och ljud i omgivningen bedöms inte in-
nebära att den föreslagna markanvändningen är olämplig. Företrädarna för Stiftelsen 
Änggårdens Hospice bedömer att platsen är lämplig och menar att de vill ha sin verk-
samhet ”mitt i livet”. Inga särskilda krav på lugn miljö finns. 
Planarbetet innefattar inte att utreda alternativa lokaliseringar för verksamheten (som 
t ex i Gårdsten). Synpunkten noteras.   
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De synpunkter som framfördes av Länsstyrelsen och Miljö- och klimatnämnden under 
samrådet har kommenterats i samrådsredogörelsen. Där framgår att synpunkterna kun-
nat tillgodoses genom kompletteringar i planbeskrivningen och genom att en noggrann-
nare geoteknisk utredning togs fram. Länsstyrelsen anger i sitt granskningsyttrande att 
ingen fara för hälsa och säkerhet befaras (se yttrande 9). 
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. Utredningen visar inte på att tra-
fiksituationen på befintliga vägar skulle vara ohållbar. Vägarna bedöms ha tillräcklig 
kapacitet för att klara tillkommande trafik. Trafikökningen bedöms inte leda till att 
några förändringar av de nuvarande vägarna behövs till följd av detaljplanen. Problem 
som uppstår för att gällande regler inte följs (t ex felparkering), kan inte lösas genom 
planläggning av mark. Planbeskrivningen har uppdaterats med de nya uppgifterna bland 
annat gällande tillkommande trafik. För något utförligare kommentar se kommentar till 
yttrande 10. 
Bland stadens övergripande strategier finns bland annat ”Grönstrategi för en tät och 
grön stad”. Den innehåller bland annat rekommendationer om god tillgänglighet till par-
ker och naturområden. Bland målen i Grönstrategin nämns att de offentliga platserna 
ska bidra till ett rikt och hälsosamt stadsliv. Göteborg ska även vara en tät och grön stad 
med ett rikt växt- och djurliv och där ekosystemens tjänster tas tillvara. I planbeskriv-
ningen beskrivs att planen innebär att ett område som idag är planlagt som allmän plats 
tas i anspråk. Tillgången till angränsande områden kring Hovåsbadet och Hovåsvallen 
kvarstår men att övrig mark i Hovås är privatägd. På lite längre avstånd finns Askimsba-
det som ligger ca 1,3 km från planområdet. Delar av Sandsjöbacka ligger drygt 2 km 
bort och Amundön ligger ca 3 km bort. För att stärka skyddet av naturområdet vid 
Amundön har kommunen nyligen bildat ett kommunalt naturreservat ”Stora Amundö 
och Billdals skärgård”. Planen uppfyller inte målen i Grönstrategin om att bostadsnära 
park eller naturområde om minst 0,2 ha ska finnas inom 300 meter från bostad. Eller att 
en stadsdelspark om minst 2 ha ska finnas inom 1 km från bostad. 

42. Boende på Hovås Arkitektväg 1 
Önskar att processen för ändrad detaljplan avslutas och att Hovåsängen lämnas orörd. 
Anser att förslaget ska ogillas för att det inte stämmer med översiktsplanen, det är för 
långt avstånd till kollektivtrafik, de föreslagna 16 lägenheterna inte kommer att innebära 
den eftersträvade blandningen av olika bostadstyper (bland annat eftersom de ligger för 
långt ifrån service och kollektivtrafik). Anser att hospiceverksamhet kräver förutsätt-
ningar som går utöver gällande föreskrifter för riktvärden för buller. Vid en jämförelse 
mot nuvarande lokalisering i Lillhagen framstår Hovåsängen som direkt olämplig. Be-
skriver att man uppfattar granskningshandlingarna som att BN/SBK går fastighetsäga-
ren och exploatören helt och hållet till mötes.  
Anser att planförslaget medför betydande olägenhet genom att den enda utblicken mot 
äng och hav från fastigheten starkt reduceras. Menar att förslaget inte stämmer med 
plan- och bygglagen, PBL. Redovisar bilder som illustrerar hur utsikten från fastigheten 
kommer att förändras. Av fig 1 framgår vår fastighets läge och den utblickskorridor som 
allvarligt begränsas av placering vårdbyggnad. Av fig 2 och 3 framgår att all utsikt över 
äng, Askimsviken och Näset raderas ut fullständigt. Som framgår av bild 4 och 5, fram-
går att all utsikt över äng, Askimsviken och merparten av Näset försvinner.  
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 Fig 2 & 3. Utsikt från terrass före respektive efter uppförande av vårdbyggnad  
 
Med hänvisning till PBL Kap 2 § 9 kräver vi att eventuell byggnation begränsas i om-
fattning och utbredning på så sätt att kvarvarande delar av äng, hela utblicken över 
Askimsviken samt Näset bibehålls från såväl vårt vardagsrum (där vi vistas hela året) 
som vår terrass (där vi vistas mer än halva året).  
För att infria ovan begränsning behöver följande göras;  

• Huskroppen för hospice byggs enbart i ett plan för att minska betydande olägenhet 
för sakägare på Fjordvägen i form av förlorad havsutsikt  

• Huskropparna för lägenheterna blir 2 stycken istället för nuvarande 3 stycken för att 
ta hänsyn till natur- och kulturvärden (bevara en större del av ängen)  
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• Huskropparna för lägenheterna tillåts att endast byggas i ett plan för att minska be-
tydande olägenhet för sakägare på Fjordvägen samt Bockhamsvägen i form av för-
lorad havsutsikt och ökad insyn i husen.   

• Nuvarande huskroppen i ängens nordvästra hörna ersätts av parkeringsplats för att 
för att ta hänsyn till natur- och kulturvärden (bevara en större del av ängen) samt 
minska olägenhet av parkeringsplats utanför husen på Bockhamsvägen  

Kan detta inte infrias, kräver vi att aktuellt Planförslag ogillas i sin helhet samt att 
Stadsbyggnadskontorets tidigare rekommendation om att ängen ska bevaras i sin nuva-
rande form hörsammas. 

   
Fig 4 Utsikt från vardagsrum innan vårdbyggnad  

  
Fig 5 Utsikt från vardagsrum efter uppförande vårdbyggnad  
Kommentar: 
Synpunkten att ängen ska bevaras och inte bebyggas noteras. Att planförslaget inte 
stämmer med översiktsplanen och att det är långt till kollektivtrafik och service framgår 
av planhandlingarna som innehåller både beskrivningar av förutsättningar, planens inne-
håll och konsekvenser. Eftersom området domineras av en bostadsform (småhus) be-
döms lägenheter ge ett komplement som kan svara upp mot behov utifrån olika livssitu-
ationer. Det kan bidra till att området blir mindre ensartat och kan ge något större social 
blandning. Planen reglera inte vilken typ av bostäder det blir. 
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Planen reglerar att marken kan användas för vårdändamål. Det innebär inga särskilda 
krav på omgivningen. Att det pågår aktiviteter och ljud i omgivningen bedöms inte in-
nebära att den föreslagna markanvändningen är olämplig. Företrädarna för Stiftelsen 
Änggårdens Hospice bedömer att platsen är lämplig och menar att de vill ha sin verk-
samhet ”mitt i livet”. Inga särskilda krav på lugn miljö finns. 
Inför granskningen ritades bostadskvarteret om för att försöka tillmötesgå en del av de 
synpunkter som grannarna framförde och för att visa större hänsyn till omgivningen. 
Exploatörens önskemål har vägts av mot andra intressen. En stor del av det arbetet gjor-
des inför samrådet då fastighetsägaren fick göra avkall på en del av sina idéer för att en 
bättre anpassning till omgivningen skulle göras.  
Stadsbyggnadskontoret menar att förslaget har arbetats fram i överensstämmelse med 
PBL.  
De bilder som bifogats visar schematiskt hur fastighetsägaren bedömer att utsikten från 
vardagsrummet och terrassen kan påverkas av utbyggnaden. Avståndet från huvudbygg-
naden på Hovås 57:34 till byggrätten är ca 65 meter (se figur 1 i kommentar till yttrande 
10). Enligt bygglovsritningar för huvudbyggnaden på Hovås 57:34 ligger golvnivån i 
vardagsrummet på +14,65 vilket är högre än högsta tillåtna nockhöjd för vårdbyggna-
den (+14,5 meter). Från vardagsrummet bör man alltså kunna se över den nya byggna-
den. Avståndet ner till stranden vid Hovåsbadet är närmare 500 meter. Kontorets be-
dömning är att utsikten kommer att begränsas. Det kommer bli svårt att se havet i fram-
tiden – men delar av Näset bör kunna synas även i fortsättningen. Vårdbyggnaden kom-
mer när den är färdig ha olika material och detaljer som fönster, takfot mm och taket 
kommer troligen att vara ett grästak vänt mot fastighetsägaren. Det gör att intrycket be-
döms bli bättre än på den schematiska bilden. På bilderna syns att förutom byggnader 
kan även träd och buskar i närmiljön begränsa utsikten från en tomt. Det finns inget som 
hindrar de närmaste grannarna att plantera något som skymmer utsikten. Vårdbyggna-
dens placering har påverkats av möjligheterna att ta hand om dagvatten, utblickar från 
gamla Säröbanan, närhet till grannar och anpassning till omgivande bebyggelse. Höj-
derna på husen är anpassade till grannhusen. Att endast tillåta envåningshus bedöms in-
nebära en sämre anpassning till områdets karaktär. Stadsbyggnadskontoret anser att 
planförslaget har anpassats till befintlig bebyggelse och att den minskade utblicken för 
fastighetsägaren inte kan anses vara en betydande olägenhet.  
Se även kommentar till yttrande 10. 

43. Boende på Hovåsvägen 16 
Vi motsätter oss förslaget i sin helhet och anser inte att ängarna ska bebyggas och för-
störa den speciella naturen och utsikten mot havet och hamnen som alla uppskattar och 
vill bevara. Det reviderade förslaget har dessutom inte tagit hänsyn till trafiksituationen 
på Hovåsvägen vilken stundtals är hårt belastad. Någon trafikmätning har inte heller ge-
nomförts. Det är redan idag svårt att köra ut från vår fastighet vid Hovåsvägen. Behovet 
av blandad bebyggelse är inte relevant då det i närområdet finns stora lägenhetskomplex 
(Nya Hovås, Brottkärr samt Askimsvikens byggmoduler). Den befintliga infrastrukturen 
för vatten och avlopp är med största sannolikhet inte dimensionerad för detta ändamål.  
Kommentar: 
Synpunkten att ängen ska bevaras och inte bebyggas noteras.  
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. Utredningen visar inte på att tra-
fiksituationen på befintliga vägar skulle vara ohållbar. Vägarna bedöms ha tillräcklig 
kapacitet för att klara tillkommande trafik. Trafikökningen bedöms inte leda till att 
några förändringar av de nuvarande vägarna behövs till följd av detaljplanen. Problem 
som uppstår för att gällande regler inte följs (t ex felparkering), kan inte lösas genom 
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planläggning av mark. Planbeskrivningen har uppdaterats med de nya uppgifterna bland 
annat gällande tillkommande trafik. För något utförligare kommentar se kommentar till 
yttrande 10. 
På ängen föreslås ett mindre tillskott av bostäder – men de utgör trots allt ett komple-
ment till småhusen som dominerar i området. Enligt statistik från 2016 utgörs största 
delen av bostäderna i området av småhus (Hovås 91% och Billdal 80%). Detta beskrivs 
mer ingående i samrådsredogörelsen. Politiskt har det under många år rått enighet i Gö-
teborg om att man ska verka för en blandstad med olika upplåtelseformer.  
Infrastrukturen för vatten och avlopp bedöms klara anslutning av nya byggnader enligt 
förslaget. 

44. Boende på Hovåsvägen 5 
Motsätter sig förslaget. Hänvisar till tidigare insänd skrivelse under samrådet. Syn-
punkterna har på inget sätt ändrats utan snarare förstärkts p.g.a. den rådande trafiksituat-
ionen på Hovåsvägen. Trafikintensiteten har under våren och försommaren ökat väsent-
ligt med byggtrafik, leveranser till äldreboende och restauranger samt trafik till rekreat-
ionsanläggningar inkl. golfbana, båthamn, idrottsanläggning, badplatser etc. Antalet bil-
burna badgäster har ökat dramatiskt under året vilket dels beror på att boende i Nya 
Hovås söker sig allt mer till Hovåsbadet med bil samt att det reducerade antalet parke-
ringsplatser vid Askimsbadet har gjort att de som inte får plats där i stället åker vidare 
till Hovåsbadet. Dessa fakta verkar inte någon av de ansvariga för trafiksituationen i 
området ha tagit hänsyn till eller ens kunnat förutse. Återigen, hur ser konsekvensana-
lysen ut i detta avseende? Vi har alla kaoset vid Hovåsbadets parkering första helgen i 
juni i färskt minne.   
När det gäller bullersituationen vid vår fastighet så har inget hänt. Trots insända syn-
punker till Trafikkontoret så får vi inga besked. Vi har fått avslag på att placera ut has-
tighetssänkande blomlådor på Hovåsvägen vilket gör att hastigheterna bara ökar och 
ökar utanför vår fastighet. Som tidigare påpekats ligger Hovåsvägen på underlag av lera 
(gammal sjöbotten) vilket bidrar till omfattande vibrationer med sättningsskador i vår 
fastighet. Vi har fortfarande inte hört av Trafikkontoret ang. detta och lider fortfarande 
av dessa omständigheter. Ni måste ta våra synpunkter på allvar. Det är vi som bor här 
24/7 vilket betyder att det är vi som mår dåligt och inte någon annan. Vi kan inte längre 
sitta på vår uteplats en varm sommardag, ej heller titta på TV i vårt vardagsrum med 
fönstren öppna en vanlig dag. Glöm inte bort att alla fordon som har ärende till Gamla 
Hovås Villastad de facto passerar Hovåsvägen minst en gång och troligtvis två gånger 
per ärende.  
Detta är en betydande fara för människors hälsa och säkerhet inte bara för vår familj 
utan också för andra familjer i området inkl. förskolebarnen på Hovåsvägen 1. Oavsett 
om Hovåsängen mot all förmodan bebyggs eller inte, så kan inte den ohållbara trafiksi-
tuationen på Hovåsvägen nonchaleras längre. Vi kan inte acceptera att Hovåsvägen från 
Kommunalhuset ner till Fjordvägen används som fartsträcka för att snabbt komma fram. 
Hastighetsbegränsningen måste omedelbart sänkas till 30 km/tim gärna kompletterad 
med chikaner och en fartkamera. Snart händer det en olycka i någon av korsningarna 
p.g.a. skymd sikt och vem vill ta det ansvaret? Hovåsvägen är ingen huvudled utan hö-
gerregeln gäller lika mycket i vårt område som på alla andra ställen i landet!  
Kommentar: 
Tidigare framförda synpunkter kommenterades i Samrådsredogörelsen.   
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. Utredningen visar inte på att tra-
fiksituationen på befintliga vägar skulle vara ohållbar. Vägarna bedöms ha tillräcklig 
kapacitet för att klara tillkommande trafik. Trafikökningen bedöms inte leda till att 
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några förändringar av de nuvarande vägarna behövs till följd av detaljplanen. Problem 
som uppstår för att gällande regler inte följs (t ex felparkering), kan inte lösas genom 
planläggning av mark. Planbeskrivningen har uppdaterats med de nya uppgifterna bland 
annat gällande tillkommande trafik. För något utförligare kommentar se kommentar till 
yttrande 10. 
Synpunkterna gällande befintlig trafiksituation har vidarebefordrats till trafikkontoret.  

45. Boende 1 på Hovås Arkitektväg 2 
Vidhåller de synpunkter som lämnades vid samrådet.  
Har bosatt sig i området för att tillfredsställa ett stort behov av att ha natur och öppna 
grönområden för mitt välbefinnande. Att det enda grönområdet i detta villaområde plan-
eras bebyggas innebär att naturmiljön går om intet och boendemiljön försämras. Områ-
dets karaktär förändras för all framtid.  
Vår fria utsikt mot ängen försvinner. Istället får vi titta på en lång och hög tegelvägg på 
7-8 meter samt minst 16 st bostäder.  
Skriver att bebyggelsen innebär avsevärt ökad tung trafik. Det innebär en sämre livs-
miljö och betydande olägenhet för mig och min familj.  
Infarten till vårdinrättningen och bostäderna planeras ligga på Skepparevägen. Den går 
ner till hamnen och badet och är så smal att knappt 2 fordon kan mötas (dessutom ingen 
gångväg). Bifogar en bild som visar en vanlig sommardag på Skepparevägen då folk 
även parkerar längs Skepparevägen och Fjordvägen 

 
Bild från Skepparevägen 
Stundtals är det en kraftig och kaosartad fordonstrafik till Hovåsbadet och båthamnen 
under våren, sommaren och en bit in på hösten. Dessutom en fotbollsplan bredvid. För 
ett ev hospice innebär det en stökig miljö större delen av året fråntaget vintern.  
I Göteborgs Stads mål och inriktningsdokument för 2018 står det att läsa: "Att skapa 
hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer är ett centralt fokusområde som ska priorite-
ras”. Hur ska jag som medborgare kunna lita på att min kommun talar sanning och har 
för avsikt att ”skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer”??? 
Ifrågasätter hur en före detta ledamot i Byggnadsnämnden tänker beträffande planen ef-
tersom innehållet enligt fastighetsägaren är tvärtemot de åsikter som uttrycks i andra 
sammanhang (t ex i en blogg). Varför bygga bort grönområdet för att skapa lyxboenden 
och en stor vårdinrättning? Det är just ängen, detta vackra grönområde som gör att man 
kan andas, som gör området till en naturskön, hälsofrämjande plats. 
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Följ naturskyddsförenings rekommendation och låt ängen vara ett naturområde, en rik 
ängsmark med stor biologisk mångfald av blommor, insikter och örter. En upplevelserik 
närnatur för området både för barn och vuxna. 
Kommentar: 
Synpunkten att naturen bör bevaras för att bevara områdets karaktär noteras. Även om 
planen inte ändras bedöms möjligheterna att aktivt stärka området som naturområde 
vara begränsade eftersom marken är privatägd.  
De synpunkter som lämnades i samrådet har kommenterats i Samrådsredogörelsen.  
Byggrätten för den föreslagna vårdbyggnaden ligger mer än 50 meter ifrån bostads-
byggnaden på Hovås 57:33. Högsta tillåtna nockhöjd +14,5 meter innebär ungefär 
samma höjd som förrådet vid egna parkeringen. Nockhöjden på villan på 57:33 är ca 
+ 18,5 meter. Stadsbyggnadskontoret anser att hänsyn till omgivande bebyggelse tagits 
och att utbyggnad enligt förslaget inte kommer att leda till betydande olägenhet även 
om befintlig utsiktsmöjlighet begränsas.  
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. Utredningen visar inte på att tra-
fiksituationen på befintliga vägar skulle vara ohållbar. Vägarna bedöms ha tillräcklig 
kapacitet för att klara tillkommande trafik. Trafikökningen bedöms inte leda till att 
några förändringar av de nuvarande vägarna behövs till följd av detaljplanen. Problem 
som uppstår för att gällande regler inte följs (t ex felparkering), kan inte lösas genom 
planläggning av mark. Planbeskrivningen har uppdaterats med de nya uppgifterna bland 
annat gällande tillkommande trafik. För något utförligare kommentar se kommentar till 
yttrande 10. 
Såväl vid utformningen av planförslaget som vid beslut är avvägningar mellan olika in-
tressen en viktig fråga. Kompromisser mellan olika viktiga frågor kan bli följden. Upp-
draget ifrån Byggnadsnämnden innebär att bedöma förslaget inom planprocessen trots 
att det avviker från översiktsplanen och flera strategiska inriktningar.  

46. Boende 2 på Hovås Arkitektväg 2 
Vidhåller tidigare lämnade synpunkter och kompletterar med ytterligare fakta. Känner 
ledsamhet över att bli utsatt för en situation där stadens politiker agerar utan dialog och 
helt nonchalerar närboendes lokalkännedom. Detta medför att staden och dess medbor-
gare går miste om den viktigaste källan för att skapa positiva lösningar med hög accep-
tans och nytta för alla parter.  
Att exploatera Hovåsängen skulle innebära att mycket stora värden går förlorade både 
för intilliggande fastighetsägare och allmänheten. För all framtid. Detta kan omöjligt 
uppvägas genom att en handfull vårdplatser och några exklusiva lägenheter/radhus till-
skapas långt från allmänna kommunikationer. Det är ett förslag som går stick i stäv med 
den politiska inriktningen i staden. 
Avbryt därför planarbetet nu och erbjud Änggårdens Hospice ett nytt, värdigt alternativ, 
gärna i vår stadsdel. Varför inte utöka Granlidens lokaler för ändamålet? 

Betydande olägenheter 
Beskriver att den fria utsikten som var avgörande för beslutet att förvärva fastigheten 
2004. Kontrollerade noga att Hovåsängen inte skulle bebyggas och konstaterade att en 
uppgörelse träffats några år tidigare kring nyttjande och skötsel.  
Har idag fri och vid utsikt över Hovåsängen från fasader mot sydväst och väst. Om pla-
nerna skulle realiseras blir denna utsikt totalt utraderad vilket medför en kraftig olägen-
het för oss och en betydande värdeminskning för vår fastighet. Istället för utsikten över 
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en vacker äng skulle vi få ett malplacerat sjukvårdskomplex, med en 7-8 meter hög 
stenmur som gavel mot norr, framför våra fönster. 
Anser att planförslaget innebär flera störande faktorer i form av ljus och oljud från både 
byggnader och trafik. Även detta skulle innebära en avsevärd olägenhet för mig och min 
familj. 
En ytterligare orsak till vårt boende är att Hovås Villastad ingår i det bevarandeprogram 
som är framtaget av Göteborgs Stadsmuseum och Stadsbyggnadskontoret. Detta pro-
gram fastslår Hovås Villastad som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Göteborg. 
Hovåsängen är väsentlig del av denna miljö och att då exploatera den förefaller obegrip-
ligt. 

Miljö 
Den föreslagna byggnationen och vårdverksamhet både dygnet och året runt medför en 
kraftig ökning av både tung och lättare trafik. Dessutom innebär förslaget negativa kon-
sekvenser för hanteringen av dagvattnet. Området är redan hårt belastat och måste han-
teras varsamt för att karaktären av rekreationsområde ska bibehållas. Tung trafik passar 
definitivt inte in i denna miljö. Den förorenar den på många sätt. 

Säkerhet 
Klimatförändringar är nu ett faktum i vår vardag. Den gångna våren och innevarande 
sommaren ger oss ett tydligt exempel på den nya verklighet vi måste anpassa oss till. 
Långa perioder med hög värme innebär maximal belastning på våra badplatser och en 
av de allra mest frekventerade är Hovåsbadet. Den är särskilt populär bland bilburna pga 
av dess parkeringsmöjligheter i direkt anslutning till stranden. Under veckor i sträck är 
det fullständigt trafikkaos på Skepparevägen, Fjordvägen, Hovås Arkitektväg, Bock-
hamnsvägen, Hovåsvägen, Hovås Fasanstig m fl gator. Bild bifogas. (Att över huvud ta-
get tänka tanken att bygga ett hospice i denna miljö är helt ofattbart. Ska ett hospice 
hålla stängt när det är värmebölja, fotbollsmatch eller veckorna innan det är dags för 
sjösättning av 250 båtar med allt vad det innebär av oljud från vårutrustning och trans-
porter? Eller ska regeln vara att patienter och anhöriga ska stanna inomhus, med stängda 
fönster, under merparten av sommarhalvåret för att få en någorlunda värdig miljö med 
lugn och ro?) 
Trafikkaoset innebär att den allmänna räddningstjänsten inte kommer fram i området. 
Inte heller sjöräddningspersonalen kommer fram till sina båtar i hamnen för utryckning. 
Avsaknad av gång- och cykelbanor på flera ställen medför en trafikfarlig situation för 
allmänheten. Den föreslagna byggnationen skulle ytterligare förvärra trafiksituationen 
och därmed försämra säkerheten i området. Och den befintliga situationen i området är 
även en säkerhetsrisk för den planerade byggnationen. 
Kommentar: 
Tidigare framförda synpunkter har kommenterats i Samrådsredogörelsen.  
En gällande detaljplan kan efter genomförandetidens slut ersättas med en annan detalj-
plan.  
I plan- och bygglagen regleras hur möjlighet till insyn och påverkan ska ske i samband 
med samråd och granskning av ett planförslag. Både när planförslaget tas fram och efter 
samråd och granskning görs en sammanvägning av olika intressen och åsikter som 
framförs. Möjligheten till insyn och påverkan i ett planarbete innebär inte att alla syn-
punkter kan tillgodoses. Politikernas beslut framgår av nämndprotokoll. Byggnads-
nämnden har gett kontoret i uppgift att ta pröva bebyggelse på platsen. Att det nya plan-
förslaget inte stämmer med ÖP och att det är långt till kollektivtrafik framgår av plan-
handlingarna som innehåller både beskrivningar av förutsättningar, planens innehåll och 
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konsekvenser. När planhandlingarna är klara ska kommunfullmäktige fatta beslut om 
planförslaget ska antas eller ej.  
Byggrätten för den föreslagna vårdbyggnaden ligger mer än 50 meter ifrån bostads-
byggnaden på Hovås 57:33. Högsta tillåtna nockhöjd +14,5 meter innebär ungefär 
samma höjd som förrådet vid egna parkeringen. Stadsbyggnadskontoret anser att hänsyn 
till omgivande bebyggelse tagits och att utbyggnad enligt förslaget inte kommer att leda 
till betydande olägenhet även om befintliga utsiktsmöjlighet begränsas. Ljus och ljud 
från tillkommande trafik och under byggtiden bedöms inte heller utgöra någon bety-
dande olägenhet. 
Stadsbyggnadskontoret anser att planförslaget har utformats med hänsyn till de kulturhi-
storiska intressen som finns. Frågan har även stämts av med kulturförvaltningen. 
Hovåsängen ingår inte i de delar som är beskrivet som kulturhistoriskt intressant miljö. 
(Se karta i planbeskrivningen). 
Dagvattnet ska fördröjas och enklare rening ska utföras inom planområdet. Planen be-
döms därför inte innebära negativa konsekvenser för dagvattenhanteringen.  
Vårdverksamhet av den storlek som föreslås i planen bedöms inte innebära störningar 
eller kraftiga ökningar av trafik.  
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. Utredningen visar inte på att tra-
fiksituationen på befintliga vägar skulle vara ohållbar. Vägarna bedöms ha tillräcklig 
kapacitet för att klara tillkommande trafik. Trafikökningen bedöms inte leda till att 
några förändringar av de nuvarande vägarna behövs till följd av detaljplanen. Problem 
som uppstår för att gällande regler inte följs (t ex felparkering), kan inte lösas genom 
planläggning av mark. Planbeskrivningen har uppdaterats med de nya uppgifterna bland 
annat gällande tillkommande trafik. För något utförligare kommentar se kommentar till 
yttrande 10. 
Bilden som bifogades påminde om bilder i yttrande 45 och i yttrande 15. 

47. Boende på Fjordvägen 20 
För det fall att en byggnad för stadigvarande hospiceverksamhet faktiskt uppföres, bör 
den placeras så långt västerut som möjligt och så lågt belägen som möjligt. Detta för att 
inte störa den fria vidden från Säröbanan mer än absolut nödvändigt. Mindre ändringar i 
byggnadens utformning, återgång till den initialt begärda byggnadsytan samt alternativ 
förläggning av tillfart och entré, medförande lägre takhöjd över mark, skulle göra stor 
skillnad i utblick från Säröbanan, utan att inkräkta på Stiftelsens möjlighet att bedriva 
hospiceverksamhet. 
Som jag uppfattar Stadsbyggnadskontorets kompetensområde, har inte Sbk att värdera 
omständigheter som kan influera huruvida hospicebyggnad, för Stiftelsens stadigva-
rande verksamhet, faktiskt kommer att uppföras eller ej. Är det rätt uppfattat? 
Kommentar: 
Eftersom ett tidigare obebyggt område föreslås bebyggas innebär det att utblickar och 
utsiktsmöjligheter begränsas. Genom planförslaget bevaras vissa utsiktsmöjligheter. 
Höjderna på byggnaderna har anpassats till omgivande bebyggelse för att passa in i om-
rådets karaktär.  
Detaljplanen möjliggör att en byggnad för vårdändamål uppförs. Planen är inte tving-
ande. En detaljplan reglerar endast hur marken kan användas inte vem som äger eller 
hyr en byggnad. Det rätt uppfattat att vårdbyggnaden kan användas av andra verksam-
heter än Stiftelsen Änggårdens Hospice. 
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48. Boende på Hovås Arkitektväg 8 
Det för granskning utställda planförslaget är till sitt innehåll i det närmaste oförändrat. 
Då jag finner att mina invändningar inte har beaktats, kvarstår invändningarna oföränd-
rade och jag motsätter mig förslaget på tidigare anförda grunder. 
Bifogar bild från tidningen Göteborg Direkt som hade en artikel om parkeringskaoset 
vid Hovåsbadet i början av sommaren. Innan något beslut tas om att få bebygga 
Hovåsängen måste en trafikutredning göras samt en utredning göras om VA-situationen 
klarar en så stor påverkan. Den erfarenheten jag upplevt vid flertal tillfällen är att när in-
grepp görs på ett ställe går VA-ledningar sönder i närheten med avstängning av gator, 
uppgrävda hål i vägen som följd då både vägar och VA-nätet är gammalt. 

 
Bifogad bild från artikel i Göteborg Direkt 
Kommentar: 
De synpunkter som framfördes under samrådet har kommenterats i Samrådsredogörel-
sen.  
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. Vägarna bedöms ha tillräcklig ka-
pacitet för att klara tillkommande trafik. Trafikökningen bedöms inte leda till att några 
förändringar av de nuvarande vägarna behövs till följd av detaljplanen. Problem som 
uppstår för att gällande regler inte följs (t ex felparkering), kan inte lösas genom plan-
läggning av mark. Planbeskrivningen har uppdaterats med de nya uppgifterna bland an-
nat gällande tillkommande trafik. För något utförligare kommentar se kommentar till 
yttrande 10. 
Kretslopp och vatten har deltagit i planarbetet och fått ärendet på remiss. De bevakar 
bland annat frågor om va-nätet. Det finns va-ledningar att ansluta till i Skepparevägen. 

49. Boende på Hovåsvägen 2 
Vi emotsätter oss utbyggnad av Hovåsängen då det stänger igen och tätar till den enda 
öppna ytan mot havet. Ytterligare bostäder och hospice, innebär utökad trafik på en re-
dan alldeles för trafikerad gata i ett bostadsområde (Hovåsvägen). Anser att en dylik 
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vårdanrättning har sin rätta placering på en lugn och fridfull plats. Utöka snarare Bräcke 
Östergård. Hovåsängen har fotbollsplan, trafik till fritidsbåtar samt badplatsbesökare, 
idag, vid fint väder, står bilar parkerade överallt där det finns möjlighet att parkera och 
all denna trafik gagnar knappast lugn och ro som ett hospice bör ha. 
Kommentar: 
Att man är emot planförslaget noteras. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att 
platsen kan vara lämplig för den föreslagna markanvändningen.  
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. Vägarna bedöms ha tillräcklig ka-
pacitet för att klara tillkommande trafik. Trafikökningen bedöms inte leda till att några 
förändringar av de nuvarande vägarna behövs till följd av detaljplanen. Planbeskriv-
ningen har uppdaterats med de nya uppgifterna bland annat gällande tillkommande tra-
fik. För något utförligare kommentar se kommentar till yttrande 10. 

50. Boende på Hovåsvägen 3 
Har inga större problem med att man gör något med Hovåsängen. Det vore trevligare 
med ett bibehållet grönområde än tät bebyggelse. Varför inte ett daghem eller en plats 
för ungdomar att under sommarlov m.m. spela boll och leka? 
Anser att det är ett problem med den kraftigt ökade trafikbelastningen på Hovåsvägen. 
Redan nu, med förtätning och flera större byggprojekt, är det stora problem med fram-
komligheten. Känner inte till något annat område med bara en tillfartsväg. ”Under fina 
sommardagar är det så mycket kö att jag knappt kommer ut med bilen från min tomt”. 
Menar att transportproblemen till och från byggen, Hovåsbadet och båthamn måste lö-
sas innan beslut om att bebygga ängen fattas.  Annars kommer läget på Hovåsvägen bli 
akut ohållbart. 
Ytterligare ett stort problem är att området vilar på gammal sjöbotten. När det nu byggs 
mycket i området skakar mitt hus betänkligt varje gång tyngre trafik kör över farthind-
ren. Att farthindren behövs är självklart.  
Det verkar helt vansinnigt att ge tillstånd till en verksamhet (hospice) som är den sista 
humana platsen före döden där det med största sannolikhet kommer att vara väldigt 
många sjuktransporter och familjemedlemmar som vill vara närvarande mest hela tiden 
i ett område som bara har en väg in. Det är mycket folk och ofta stökigt och rörigt i om-
rådet på sommaren då folk vallfärdar till Hovåsbadet. Många ungdomar tillbringar även 
kvällar på badet. Det känns definitivt inte som den lugna och trygga miljö ett hospice 
behöver. 
Kommentar: 
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. Utredningen visar inte på att tra-
fiksituationen på befintliga vägar skulle vara ohållbar. Vägarna bedöms ha tillräcklig 
kapacitet för att klara tillkommande trafik. Trafikökningen bedöms inte leda till att 
några förändringar av de nuvarande vägarna behövs till följd av detaljplanen. Planbe-
skrivningen har uppdaterats med de nya uppgifterna bland annat gällande tillkommande 
trafik. För något utförligare kommentar se kommentar till yttrande 10. 
Problem med vibrationer pga trafik på Hovåsvägen kan inte lösas inom ramen för plan-
arbetet.  
Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att platsen kan vara lämplig för den föreslagna 
markanvändningen. Lämpligheten bedöms inte påverkas av att det är många olika ljud 
från fritidsaktiviteter mm.  
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51. Boende på Granlidsvägen 18 
Undertecknad protesterar mot förslaget att lägga hospice och lägenheter på en av få 
ängar i Hovås. Placeringen av hospice är synnerligen illa vald. Bredvid en fotbollsplan 
och en båthamn samt badplats, med stor trafik och högljudd plan. Hovåsvägen är inte 
byggd för denna ytterligare belastning. Denna äng har hitintills varit byggförbud på. 
Vad är det som ändrar detta förbud? Säljaren ägnar sej åt kohandel, om han får bygga så 
får kommunen marken. Ett program för uppdrag granskning kanske avskräcker?  
Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att platsen kan vara lämplig för den föreslagna 
markanvändningen. Lämpligheten bedöms inte påverkas av att det är många olika ljud 
från fritidsaktiviteter mm.  
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. Vägarna bedöms ha tillräcklig ka-
pacitet för att klara tillkommande trafik. Trafikökningen bedöms inte leda till att några 
förändringar av de nuvarande vägarna behövs till följd av detaljplanen. Planbeskriv-
ningen har uppdaterats med de nya uppgifterna bland annat gällande tillkommande tra-
fik. För något utförligare kommentar se kommentar till yttrande 10. 
Syftet med planarbetet är att ändra markanvändningen så att den allmänna platsen er-
sätts med kvartersmark som får bebyggas. Marken kommer fortsätta vara privatägd. 

52. Skrivelse utan angiven adress   
Under fina sommardagar eller som under maj månad i år, är det ett oerhört tryck på 
Hovåsvägen. Vid vissa tider kan man inte köra till hamnen eller badet på grund av att 
det är helt stopp på vägen och vid de små korsningarna vid Fjordvägen. Det står parke-
rade bilar överallt och det är omöjligt att mötas. Om olyckan är framme, så finns det 
ingen möjlighet för utryckningsfordon att ta sig till de nedre delarna av Hovås. Till dess 
kommunen har löst en ny infart till de nedre delarna av Hovås, så anser jag att det är 
mycket oansvarigt att godkänna planen för Hovåsängen och därmed ytterligare öka till-
strömningen av trafik till badet/hamnen. Att inte ta hänsyn till allmänhetens säkerhet 
och först lösa trafikfrågan är mycket olikt SBK.  
Kommentar: 
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. Utredningen visar inte på att tra-
fiksituationen på befintliga vägar skulle vara ohållbar. Vägarna bedöms ha tillräcklig 
kapacitet för att klara tillkommande trafik. Trafikökningen bedöms inte leda till att 
några förändringar av de nuvarande vägarna behövs till följd av detaljplanen. Problem 
som uppstår för att gällande regler inte följs (t ex felparkering), kan inte lösas genom 
planläggning av mark. Planbeskrivningen har uppdaterats med de nya uppgifterna bland 
annat gällande tillkommande trafik. För något utförligare kommentar se kommentar till 
yttrande 10. 

53. Boende på Hovåsvägen 24 
Skriver att familjen, och många andra i Göteborg, som nyttjar naturmiljön på och runt 
Hovåsängen är emot det planerade projektet. Befarar att nybyggnation kommer att få 
långtgående negativa effekter på såväl natur-, boende- och trafikmiljön i området. Anser 
att en plan för försämring av boendemiljön och människor är en osund utveckling - och 
inte förenlig med tidsandan vi lever i. En plan för utveckling av fritids- och naturmiljö 
är en sund utveckling. Hovåsängen utgör del av ett aktivt fritidsområde med omedelbar 
närhet till Askimsviken och badplatser.  
Det finns bättre och lugnare miljöer för hospiceverksamhet och boende. Hovåsängen är 
enligt sakkunniga en mycket olämplig placering för ytterligare boende samt hospice-
verksamhet m h t befintlig omgivning och rådande trafikomständigheter. Olika 
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evenemang genomförs ofta i anslutning fotboll, cirkus, konsert mm. Därtill trafik under 
vårsäsongen. Parkeringen har blivit ett tillhåll för ungdomsgäng och vi utsätts för ett 
ökat antal oprovocerade möten under 2017 med ungdomsgäng i bilar med hotfullt bete-
ende mot min familj. Förhållandet har meddelats polismyndigheten. 
Befintlig gångbana är smal med flertal utfarter från befintliga fastigheter medför osäker 
trafikmiljö. Trafikmängden, hastigheter och buller och andra kvalitativa olägenheter har 
ökat kraftigt sedan 2016. Vägen är smal, med mycket trånga möten. Det medför ofta 
kraftigt ökade risker för gående och boende utmed Hovåsvägen.  
Under byggtiden kommer vägen att vara kraftigt belastad av tung genomfartstrafik som 
är mycket olämplig för väg-, trafik-, och boendemiljön. Det är oacceptabelt och uppse-
endeväckande att ingen åtgärdsplan har presenterats för att undvika risker och negativa 
effekter såsom skador mm på närliggande fastigheter p g a ovanstående. 
Kommentar: 
Synpunkten att naturen bör bevaras noteras. Byggnadsnämnden bestämde vid beslut om 
positivt planbesked att byggnation på platsen ska prövas. Planhandlingarna innehåller 
beskrivningar av förutsättningar, planens innehåll i och dess konsekvenser. Alla syn-
punkter som framförts redovisas i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet. När 
planhandlingarna är klara ska kommunfullmäktige fatta beslut om planförslaget ska an-
tas eller ej. 
Att området kring Hovåsängen har betydelse för rekreation och aktiviteter av olika slag 
beskrivs i planbeskrivningen. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att pågående 
verksamheter i närheten av planområdet ska kunna fortgå under förutsättning att de 
eventuelle restriktioner som finns för verksamheterna följs. Ljud ifrån idrottsplatsen bör 
kunna accepteras och inte påverka exploateringen. Att det är många olika ljud från fri-
tidsaktiviteter mm bedöms inte innebära att den föreslagna markanvändningen är 
olämplig.  
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. Vägarna bedöms ha tillräcklig ka-
pacitet för att klara tillkommande trafik. Trafikökningen bedöms inte leda till att några 
förändringar av de nuvarande vägarna behövs till följd av detaljplanen. Planbeskriv-
ningen har uppdaterats med de nya uppgifterna bland annat gällande tillkommande tra-
fik. För något utförligare kommentar se kommentar till yttrande 10. 
Eventuell påverkan under byggtiden regleras med andra regelverk och inte genom de-
taljplanen.  

54. Boende på Karlaplan 19a, Stockholm 
Skriver att "Hospis" byggsten är bland annat strävan efter:  

• Fysiskt, psykiskt, socialt och andligt välbefinnande för den svårt sjuke.  

• Att den svårt sjuke får bästa möjliga smärt- och symtomlindring.  

• Att den svårt sjuke och dennes anhöriga ges psykologiskt stöd under sjukdomstiden 
och i sorgen.  

• Att den svårt sjuke - ung som gammal - får hjälp med att leva ett så aktivt liv som 
möjligt ända till livets slut, väl medveten om att döden är nära.  

• Att de anhöriga uppmuntras att vara delaktiga i vården.  
Platsen/det geografiska område, med närhet till hav och natur, människor I olika ålders-
kategorier, som inte används till något fyller ett stort värde för palliativ vård för såväl 
ung som gammal patient och deras anhöriga. Huskropparna ser trevliga ut och smälter 
in i miljön. Mot denna bakgrund ställer jag mig mycket positiv till utvecklingen av 
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området och utseendet på byggnationerna. Vore trist om kommunen beslutar för annat 
då svårt sjuka människor inte prioriteras idag samt att dess anhöriga ska bära med sig 
sorg och stämning lång tid därefter. Ser fram emot hospiset!  
Kommentar: 
Noteras. 

55. Boende på Rödgårdsvägen 19 
Göteborg, som övriga Sverige, kommer att få en befolkning med många fler äldre. Gö-
teborg saknar plats för människor ”i livets slut”. Detta är ett stort problem för både den 
sjuke och de anhöriga. Nu finns möjlighet att bygga ett hospice i Askim. Byggförslaget 
MÅSTE tillstyrkas. Tack!  
Kommentar: 
Noteras. 

56. Boende på Askims Kyrkåsväg 10 
Har inga synpunkter på bostädernas utformning men ser starkt behovet av ett hospice i 
Askim. Härligt läge för svårt sjuka personer att vistas i. En bra miljö att som anhörig be-
söka, kunna gå en sväng till havet före eller efter besöket för att samla kraft.  
Jag hoppas att detta blir av inom en snar framtid.  
Kommentar: 
Noteras. 

57. Boende på Ekedalsgatan 45C 
Anser att det är en utmärkt plats att lägga hospice på.  
Kommentar: 
Noteras. 

58. Boende 1 på Kofferdalsvägen 48 
Stödjer förslaget till detaljplan. Ängen som inte fyller något som helst syfte idag är en 
mycket passande plats för ett hospice. Staden behöver hospiceplatser och det gäller att 
ta vara på lugna och vackra platser för den här typen av byggnation.  
Kommentar: 
Noteras. 

59. Boende 2 på Kofferdalsvägen 48 
Anser att ängen inte fyller någon funktion och att det lugna vackra läget är en utmörkt 
plats för ett hospice. Stödjer förslaget. 
Kommentar: 
Noteras. 

60. Boende på Brännemysten 38 
Tycker att ängen är en utmärkt plats för ett hospice och att staden behöver fler hospice-
platser.  
Kommentar: 
Noteras. 
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61. Boende på Askims Svedjeväg 28 
Behovet av hospiceplatser är redan i dag stort och förväntas snabbt bli större. Att kunna 
erbjuda hospiceplats är ett synnerligen angeläget stöd för patient och anhöriga. Den här 
föreslagna platsen är extremt lämplig, med vackra och lugna omgivningar med närhet 
till hav och natur. Undertecknad är distriktsläkare och har mångårig erfarenhet av vård i 
livets slutskede. Är därför förtrogen med vikten av palliativ vård för hårt drabbade män-
niskor för sjuka att vårdas i hemmet men samtidigt färdigbehandlade vad avser sjuk-
vård. Hospice innebär en hemlik miljö, med möjlighet för anhöriga att vistas nära på ett 
mer villkorsfritt sätt, t ex fria besökstider och närvaro av ett husdjur.  
Kommentar: 
Noteras. 

62. Boende på Wendels Väg 8 
Opponerar sig å det bestämdaste mot reviderat planförslag! Av alla tänkbara platser har 
man valt den absolut sämsta! Mitt i ett gammalt befintligt område – en gammal by, som 
i Askims kommun funnits längre än Göteborg som stad – har man valt, att bebygga en 
stackars liten sista reminiscens av grönområde i mitten av byn! Det är skamligt! Och 
oförståeligt – det är helt fel och måste stoppas! 
Spekulerar i hur ärendet hade hanterats om Askim fortsatt att vara en egen kommun.  
Askim/Hovås är redan så förtätat, att platserna och byarna egentligen har förlorat allt de 
en gång hade. I ett land där det inte råder brist på mark, väljer man att till bristnings-
gränsen exploatera befintlig bebyggelse – antagligen av sparsamhetsskäl för, att inte be-
höva bygga nya vägar. Anser att man ska bygga nya vägar först och sedan bygga husen.  
De befintliga vägarna är redan överbelastade och tål ingen mer bebyggelse. Horder av 
badande forsar fram sommartid på Hovåsvägen! Vägnätet är inte avpassat för denna tra-
fik. Bifogar ett brev som sänts till trafikkontoret och polisen angående trafikkaos i ham-
nen härom veckan samt det svar som trafikkontoret skickat. Av svaret från trafikkon-
toret framgår att både Skepparvägen och Fjordvägen är privata vägar. Hur kommer det 
sig då, att man har någon talan från kommunalt håll?!? Man kan ju inte bebygga en 
tomt, vars tillfart är begränsad av privat ägande, utan att först få klartecken från ägaren 
= Vägföreningen. Detta måste belysas på kommunal juridisk nivå och utredas! Även om 
vägföreningen inte är aktiv idag kan den förvisso bli det alldeles raskt och snart!! 
Jag förstår, att man som privat ägare vill sälja, men så köp då in marken för evinnerliga 
tider och skapa, som i England en Green mitt i samhället! Det om något skulle ge trev-
nad, samhörighet, hemkänsla och uppskattning!!! 
Kommentar: 
Synpunkten att naturen bör bevaras noteras. Byggnadsnämnden bestämde vid beslut om 
positivt planbesked att byggnation på platsen ska prövas. Planhandlingarna innehåller 
beskrivningar av förutsättningar, planens innehåll i och konsekvenser. Byggnadsnämn-
den har gett kontoret i uppgift att ta fram på ändrad detaljplan och därefter skicka försla-
get på samråd och granskning. Alla synpunkter som framförts redovisas i samrådsredo-
görelsen och granskningsutlåtandet. När planhandlingarna är klara ska kommunfullmäk-
tige fatta beslut om planförslaget ska antas eller ej. 
Att bygga i anslutning till befintliga bebyggelse och där infrastruktur finns utbyggd 
överensstämmer med kommunens mål för en hållbar utveckling. 
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. Vägarna bedöms ha tillräcklig ka-
pacitet för att klara tillkommande trafik. Problem som uppstår för att gällande regler inte 
följs (t ex felparkering), kan inte lösas genom planläggning av mark. Planbeskrivningen 
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har uppdaterats med de nya uppgifterna bland annat gällande tillkommande trafik. För 
något utförligare kommentar se kommentar till yttrande 10. 
Askims vägförening är väghållare och ska stå för beslut i regleringsfrågor. Föreningen 
verkar inte ha en fungerande verksamhet. Eftersom planförslaget endast berör mark som 
inte används för vägar, och tillskottet av trafik är begränsat bedöms det inte ha någon 
betydelse för utformningen av planen att vägföreningen inte framfört några synpunkter. 
Se för övrigt kommentar till yttrande 13.  
När den gällande planen togs fram och marken planlades som allmän plats valdes att 
teckna ett 25 årigt nyttjanderättsavtal istället för att lösa in marken. Marken förblev där-
för i privat ägo. 

63. Boende på Askims Kyrkåsväg 1 
När jag fick höra om detta blev jag varm i hjärtat! Det görs på tok för lite för de äldre i 
vår stad. Fick höra att de finns folk som inte tycker det är lämpligt med ett hospice där. 
kan inte vara mer perfekt än på en tråkig äng men dock så fantastisk underbar för de 
som vill tillbringa sin sista stund i livet. efter ett hårt och arbetsamt liv för att bygga upp 
vårt samhälle. självklart ska de få njuta denna sista tid i livet.  
Kommentar: 
Att personen är positiv till planförslaget noteras. Hospice vänder sig till personer i olika 
åldrar som är i livets slutskede. 

64. Boende på Färgfabriksgatan 14 lgh 1502 
Det finns få ställen i Göteborg som lämpar sig så väl för ett hospice. Planen ansluter väl 
och kompletterar omkringliggande bebyggelse på ett föredömligt sätt. Det som skulle 
kunna lyfta planen ytterligare är mer fokus på vacker byggnation i klassisk västkustsk 
tradition.  
Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret har inte bedömts att ytterligare planbestämmelser för att reglera 
byggnadernas utformning varit motiverade. Plan- och bygglagen ger numera begränsade 
möjligheter att reglera materialval mm genom planbestämmelser. 

65. Boende på Skogsslingan 7, Danderyd 
Har besökt Hovås flera ggr och blivit intresserad av planerna för hospicebygge vid 
Fjordvägen. Ett utmärkt och mkt angeläget initiativ som nu kan bli verklighet. Denna 
typ av vård i livets slutskede är mycket viktig och nödvändig för en befolkning i allmän-
het, men i synnerhet då befolkningspyramiden och vår medellivslängd är under stadig 
förändring sen flera år. Detta betyder att vi blir allt fler invånare som blir äldre och äldre 
på ett sätt som ej tidigare varit möjligt. Vårdens kapacitet och möjligheter gör för visso 
att så kan ske men ännu kan inte alla sjukdomar botas. Därför kommer fler och fler per-
soner att få kroniska och obotbara sjukdomar just pga av att dessa ofta kommer som en 
följd av degeneration och ålderprocess i en gammal kropp. Vi ska inte bara vara duktiga 
att bota. Vi ska också då ingen definitiv bot finns att ge kunna lindra, trösta, stötta och 
allmänt och humant på ett respektabelt sätt göra den sista perioden av livet så drägligt 
och värdig som vi bara förmår. Vem av oss skulle inte instämma i det? Alla blir vi äldre 
och äldre även om vi kanske vill slå ifrån oss den tanken eller över huvud taget tankar 
på sjukdomar och död. Barn har ett mycket naturligare förhållande till död och det är 
inte hos dom problemet ligger. Det är vi vuxna medborgare som på diverse olika sätt 
förhåller oss till detta med hospiceverksamhet och motsvarande insatser på ett ofta 
världs-och humanfrånvänt sätt. Ev invändningar har oftast mkt egoistiskt ursprung.  
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Kommentar: 
Noteras. 

66. Boende på Letsegårdsvägen 13 
Tycker att vår stad är i akut behov av ett nytt hospice och läget på den här ängen är opti-
malt. Här är vackert och rofyllt och kan ge gästerna precis det avslut de behöver   
Kommentar: 
Synpunkten noteras. 

67. Boende på Eldaregatan 8 
Anser att det är en god placering för både vård och bostäder. Med ökat behov av 
hocpiceplatser inför framtiden framförallt i Göteborg när staden växer. Det är viktigt att 
boende och deras närstående har nära till varandra. Dessutom finns goda förutsättningar 
att kunna ta sig med publika medel och med cykel till platsen. Det är ingen bullrig eller 
störande verksamhet mer än för dem som störs av att döden finns. Behovet av en vacker 
miljö för hocpiceboende och deras nära är stort och viktigt. Därför lämpar sig platsen 
mycket bra för framförallt hocpice.  
Kommentar: 
Synpunkten noteras. 

68. Boende på Miraallén 41 lgh 1303 
Göteborg med omnejd är i stort behov av hospice och i denna del av staden saknad det 
helt! Placeringen är på ett område där ingen aktivitet sker så BYGG!  
Kommentar: 
Synpunkten noteras. 

69. Boende på Kofferdalsvägen 31 B 
Staden behöver fler hospiceplatser!! Idag tvingas många i livets slutskede att tom lämna 
sin plats för att de är för friska, hur man nu kan vara för frisk när man t.ex. är cancersjuk 
och bara har en kort tid kvar i livet. Långa köer är det också!! Ängen vi pratar om skulle 
passa alldeles ypperligt till ett sådant hem. De gamla prioriteras inte i tillräcklig ut-
sträckning, och vi får inte glömma att vi själva en dag också önskar oss ett värdigt av-
slut på livet. Hoppas att platsen vi pratar om verkligen kommer att användas på ett rätt-
vist sätt.  
Kommentar: 
Noteras. 

70. Boende på Hovås Herrgårdsväg 9 
Ett utmärkt tillfälle att få ett hospice i Hovås samt lägenheter. Det finns sedan tidigare 
ett äldreboende, Granliden, som uppskattas av alla som kan få vara kvar i sin invanda 
miljö, samt andra vårdtagare, när behovet finns. Det samma kommer att gälla om man 
behöver ett hospice den sista tiden i livet. Lägenheter behövs för alla åldrar.   
Kommentar: 
Noteras. 

71. Boende på Olivedalsgatan 27 
Behovet av hospiceplatser är stort i Göteborg och den föreslagna anläggningen skulle 
ligga väl placerad. Den pedagogiska poängen i att synliggöra en sån här verksamhet lite 
mer ska inte heller underskattas. 
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Kommentar: 
Noteras. 

72. Boende på Wendels Väg 16 
Anser att bygget är för stort för den miljö den hamnar i. Det ändrar hela samhällets ka-
raktär till det sämre genom ökad biltrafik, buller och belastning på närmiljön. Framför 
allt kommer ett bygglov i detta ärende vara ledande för liknade stora byggnationer som 
det söks bygglov för i Hovås och havsnära i andra områden. Detta behöver avslås för att 
ej fler naturområden nära stadsmiljö ska bebyggas med flerfamiljshus och således öde-
lägga möjligheterna för ett lugnt och lagom trafikerat boende. Hovåsvägen är redan 
dagsläget underdimensionerad den fordonstrafik som kör på den i ett villasamhälle med 
en förskola precis bredvid. 
Kommentar: 
Byggnadernas placering, storlek mm har studerats under planarbetet och begränsningar 
har införts beträffande var marken får bebyggas mm. Stadsbyggnadskontoret bedömer 
att byggnationen kan tillåtas. En detaljplan på ett ställe innebär inte att liknande byggna-
der kan få bygglov på andra ställen utan planprövning. 
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. Trafikökningen bedöms inte leda 
till att några förändringar av de nuvarande vägarna behövs. Befintliga vägar bedöms ha 
tillräcklig kapacitet. 

73. Boende på Hovåsvägen 6A 
En byggnation på ängen i Hovås kommer att medföra en ökad belastning på Hovåsvä-
gen. Hovåsvägen är redan idag en katastrof med en stor mängd personbilar, tunga lastbi-
lar och budbilar. Hastigheten på fordonen är väldigt hög. Budbilar och lastbilar mm har 
alltid ett pressat schema som gör att hastigheten ökar. På den lilla trottoaren ska små 
skolbarn gå själva till skolan, cykla till simhall och innebandyhall. Föräldrar promenerar 
med barnvagnar till förskolan. Förskolan som ligger granne med denna redan hårt trafi-
kerade väg. På sommaren kommer alla med bussen som ska promenera ner till havet. 
Badgäster med bil parkerar överallt så att framkomligheten för ambulans, polis och 
brandbil redan nu är under all kritik detta medför fara för boende i området och för bad 
och båtgäster. Hovåsvägen måste avlastas med fler nerfarter redan som trafiksituationen 
ser ut idag. Nerfarter som matar trafik till olika delar av Hovås. Nerfarter från tex Läns-
mansvägen och Grinnekärrsvägen. Vid ev. hospicebygge så undrar man varför det 
måste byggas bostäder på ängen. Låt det vara ett naturskönt och lugnt område runt hos-
picet inte ett myller av bilar.  
Kommentar: 
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. Trafikökningen bedöms inte leda 
till att några förändringar av de nuvarande vägarna behövs. Befintliga vägar bedöms ha 
tillräcklig kapacitet. Planbeskrivningen har uppdaterats med de nya uppgifterna. För nå-
got utförligare kommentar se kommentar till yttrande 10. 
Önskemålen om utbyggnad har gällt både bostäder och vård. Stadsbyggnadskontoret har 
bedömt att båda användningarna kan vara möjliga att kombinera. 

74. Boende på Eriksbergstorget 3 
Har nyligen förlorat anhörig och hoppats han skulle få sina sista dagar på hospice men 
det hela gick så fort. Hospice hade varit den värdiga avslutning vi hade önskat. När jag 
nyligen var med mitt barnbarn på en avslutning med sjöscouter i Hovås besökte vi också 
Hovåsbadet och passerade då platsen där det planeras ett hospice. En mycket lämplig 
plats med läge som bör prioriteras för människor i sitt slutskede. Vid besöket på badet 
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hörde vi att det fanns negativa synpunkter kring projektet och många häpnade över de 
negativa synpunkter som framförts. Platsen och läget får anses ytterst lämplig för sådan 
verksamhet och bör prioriteras före andra intressen. Här gäller att prioritera rätt saker. 
Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 

75. Boende på Hökåsvägen 3 
Det är kaos så här års vad gäller trafiken på Hovåsvägen och hela vägen ner till Hovås-
badet. Trafiken står tidvis stilla. Sedan är det mycket tråkigt att bygga igen den öppna 
ytan mellan havet och Cykelbanan/gångbanan. Blir lite som en lång "mur" som spärrar 
av utsikten mot havet. Det borde göras en plan för hela Hovås vad gäller trafik, typ av 
byggnader och var olika typer av byggnad ska ligga i förhållande till de andra.   
Kommentar: 
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. Trafikökningen bedöms inte leda 
till att några förändringar av de nuvarande vägarna behövs. Befintliga vägar bedöms ha 
tillräcklig kapacitet. Problem som uppstår för att gällande regler inte följs (t ex felparke-
ring), kan inte lösas genom planläggning av mark. Planbeskrivningen har uppdaterats 
med de nya uppgifterna. För något utförligare kommentar se kommentar till yttrande 10. 
Planförslaget har utformats för att viss utsikt ska finnas kvar. 
Enligt plan- och bygglagen behövs detaljplan för att pröva ett mark- eller vattenområdes 
lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utform-
ning för bland anat: 

• en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen 
av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen, 

• en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang, 

Stora delar av Hovås saknar detaljplan som reglerar markanvändningen, utformning 
mm. När det gäller befintlig bebyggelse och enstaka tillkommande byggnader (inte ny 
samlad bebyggelse) finns ofta möjlighet att ge bygglov utan detaljplan. För dem som 
önskar planläggning finns  möjlighet att ansöka om planbesked så att kommunen kan 
avgöra om planläggning kan vara lämpligt. 

76. Boende på Hovås Fasanstig 10 
Skriver att Hovåsängen är en del av de grönområden som används av hela Göteborg. 
Anser att Göteborg stad hellre ska förstärka området Hovåsängen samt området därom-
kring för rekreation. Föreslår att en park byggs i anslutning till fotboll, badplatser och 
för besökare till vackra och kulturhistoriskt intressanta Hovås. Undvik att inkräkta på 
rekreationsområdet med många facetter, som är etablerat och som redan finns här idag. 
Om man ändock skall godkänna byggnation på Hovåsängen föreslås att denna planeras 
under siktlinjen från gång- och cykelbanan till Hovåsvallens fotbollsplan samt att bostä-
derna tas bort ur detaljplanen. 

Infrastruktur  
Vägar, gångbanor och cykelbanor är dåligt anpassade för ytterligare utbyggnad i områ-
det. Redan i nuläget är problemen stora i området och det finns ingen lösning på hur den 
ökade trafiken i området skall hanteras.  
Befarar att antalet resor kommer öka med mer än 100 per dygn. Tror att många boende 
kommer att ha två bilar per hushåll.  
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• Ingen större utbyggnad i området bör godkännas innan Hovåsmotet på 158 är 
färdigbyggt med påfart och avfart söderifrån. Ytterligare utbyggnad i Hovås in-
nebär fortsatt alldeles för mycket trafik på Klåvavägen. en väg med bl a mycket 
cykeltrafik.   

• Hovåsvägen är den huvudsakliga infarten till området. Gatan används i mycket 
hög grad av cyklister som bor i området Klåvavägen-Skalldalen-Nya Hovås och 
som skall ansluta till cykelbanan vid Hovåsängen. Det finns inget utrymme att 
bygga cykelväg på Hovåsvägen. Hovåsvägen är också en gångväg från hållplat-
sen Nedre Hovås till rekreationsområdet kring Hovåsbadet. Den är också en vik-
tig väg till skolan för ungdomarna i Hovås. Idag finns en dålig lutande trottoar 
som skall hantera all den gångtrafiken. Hovåsvägen tål inte mer trafik idag och 
ett större bygge i området skapar icke acceptabla risker för dödliga olyckor un-
der byggtiden. Den ökande trafiken på Hovåsvägen kommer att bli farligare för 
nyttjarna.  

• Parkering i anslutning till rekreationsområdet Hovåsbadet. Så som det visades i 
maj 2018 är behovet stort av parkering i anslutning till rekreationsområdet kring 
Hovåsbadet. Med bländande tydlighet visade det attraktionskraften i området för 
rekreation. Men också att parkeringsproblematiken är tydlig. Gamla Säröbanans 
gång och cykelväg är starkt utnyttjad under helger och sommarperioden. Mellan 
Askimsbadet och Billdal är Fjordvägen den enda punkt där det är lätt att ansluta 
för användare av gång och cykelbanan. Detta är väldigt tydligt på helger och 
kvällar året om, då området används för parkering.   

Barnkonsekvenser  
En viktig fråga i detaljplanearbetet är barnkonsekvensanalysen. I förslaget till detaljplan 
har inga sådana aspekter tagits med. Fotbollsverksamheten är en av våra viktigaste verk-
samheter för ungdomar och barn i dagens Sverige. Saknar beskrivning av vilka konse-
kvenser byggande får på fotbollen och på andra verksamheter i området.  
Säröbanan och Hovåsvägen nyttas av barn och ungdomar för att ta sig till skolan, men 
även för rekreation efter skolan, Hovåsängen är en populär samlingspunkt för ungdomar 
efter skoltid. Hur skall en möjlighet till oplanerad utomhus-verksamhetstid kunna till-
säkras våra ungdomar när populära samlingsplatser omvandlas till hårda ytor för olika 
verksamheter?   
Undrar om barnkonsekvensanalysen är tillräcklig eller ens korrekt gjord. Har föreningar 
i området fått möjlighet att utvärdera konsekvenserna av en bebyggelse i området? De 
befolkningsökningar som sker i Askim Hovås ställer krav på en barnanknuten verksam-
het i sina närområden och att det finns säkra vägar till verksamheter och skola.  Dessa 
konsekvenser har överhuvudettaget inte belysts. Säkerhetsaspekten för vår ungdoms-
verksamhet har inte identifierats i detaljplanearbetet.   

Rekreation  
Området kring Hovåsängen är en populär utflyktsort för många göteborgare. Under 
sommarmånaderna besöks badplatsen av köande besökare, varav många kommer vand-
rande från busshållplatsen. Fotbollsplanen är en viktig resurs för att våra föreningar 
skall ha en plats att utöva sina intressen. Den skulle antagligen kunna utnyttjas ännu 
mer. Gång- och cykelbanan på gamla Säröbanan är ett populärt gångstråk utefter havet i 
södra Göteborg. Den används också alla dagar i veckan för cykelpendling och motion 
(löpning, rullskidor, cykelträning, inlines etc.)  

• Befarar att fotbollsplanerna kommer att störa boenden i den planerade bebyggelsen. 
Och är orolig för att de nya bostäderna i framtiden kan innebära restriktioner för 
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nyttjandet av anläggningarna. Kommer det efter några år vara de boende som priori-
teras före utnyttjandet av fotbollsplanen? speciellt då hög ljudvolym är en självklar-
het vid matcher och träning.  

• Fotbollen är en viktig rekreation.  

• Hovåsbadet är mycket välbesökt undersommarmånaderna. Skepparvägen är hårt be-
lastad från maj-september för badande och andra besökare till Hovåsbadet. Vad hän-
der när de boende upplever för mycket störande trafik på Skepparvägen? Helst borde 
inte större bostäder anläggas vid området.  

• Hovåshamnen och hamnplanen används av båtägare i Västra Göteborg. I hamnen 
verkar två båtklubbar (Hovås Yacht Club och Hovås Askims Båtklubb), Hovås Sjö-
scoutkår samt Svenska Sjöräddningssällskapet. Man har tillstånd att bygga nya bygg-
nader för att kunna utöka verksamheten i hamnen. Återigen så behöver området re-
serveras för rekreation som tillkommer mångas behov.   

• Med den utbyggnad av bostäder som skett i Nya Hovås måste detta balanseras med 
rekreationsytor i närområdet. Hovåsbadet är den närmaste badplatsen för de nyinflyt-
tade i området.  

• Utbyggnaden av vårdinrättningen blockerar kontakten med rekreationsområdet och 
havet. Från att idag vara en öppning på 150 meter med utsikt, omgiven av två 
300meters passager utan utsikt, så kommer gående ha en sträcka på 800 meter utan 
kontakt med havet. Just det som lockar flanörer, rastande hundar och promenerande 
barnfamiljer till att besöka Hovås.  

Naturvärden  
Beskriver att Hovåsängen är hem för ett rikt djurliv.  Rådjur och enstaka älgar betar 
ängen på tidiga morgnar och sena kvällar. Både hare och kanin lever i gräset. Räven kan 
jaga småvilt och många fåglar lever på ängen.  
Anser att ett grönare Göteborg måste innebära att vi vårdar de öppna gröna ytor som 
finns kvar i Göteborg, det kan inte bara vara förtätning som skapar välstånd. Vi invånare 
måste ha kvar områden för avkoppling i alla delar av staden.  Bevara grönytorna och gör 
dem tillgängligare för alla.  

Övrigt  
Karaktären i Hovås är villabebyggelse som växt fram sedan slutet av 1800-talet.  Under 
de senaste 30 åren har det skett en betydande förtätning i området, men karaktären har 
bevarats med småhus och villor i 1–1½ plan inbäddade i Grönska. Byggandet av en 
vårdinrättning mitt i detta området innebär en betydande förändring av områdets karak-
tär och användning. Hovås villastad behöver i själva verket skyddas för att bevara den 
karaktär som även bedöms vara kulturhistoriskt intressant.  
Klubbhuset/Hovås strandbar är en populär plats att besöka för besökarna till promenad 
och bad. Verksamheten är beroende av att kunna arrangera fester i klubbhuset. Detta har 
alltid varit en populär plats för kalas, inte minst för att det inte stör så många närboende. 
Nya bostäder på Hovåsängen kommer sannolikt störas av glada högtidsdagar, bröllop, 
examinationer, sommarlovsdisko mm. Vilka garantier finns för att denna verksamhet 
skall kunna fortsätta. Vilka kommer att sättas först om klagomål inkommer?  
Kommentar: 
Tankarna kring att anlägga en park noteras. Den befintliga planen anger att området ska 
bevaras som NATUR/äng. Även om planen inte ändras bedöms möjligheterna att aktivt 
stärka området som park eller naturområde vara begränsade eftersom marken är 
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privatägd. Stadsbyggnadskontoret bedömer att områdets värde som natur- och rekreat-
ionsområde minskar om marken bebyggs. Detta framgår av planhandlingarna som inne-
håller beskrivningar av förutsättningar, planens innehåll i och konsekvenser. Alla syn-
punkter som framförts redovisas också i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtan-
det. När planhandlingarna är klara ska kommunfullmäktige fatta beslut om planförslaget 
ska antas eller ej. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att om platsen ska bebyggas kan den föreslagna ut-
formningen vara lämplig och att tillräcklig hänsyn tagits till siktförhållanden och öppen-
het vid Gamla Säröbanan. Bebyggelsen i Hovås har tillkommit under ca 100-års tid. De 
ståtliga villorna i nationalromantisk stil har fått sällskap av villor som kan vara typiska 
för den tid då de byggdes. Delar av Hovås framhålls i ”Kulturhistoriskt värdefull bebyg-
gelse”. Detta finns beskrivet i planbeskrivningen. Höjderna på husen är anpassade till 
grannhusen. Att sänka höjderna på byggnaderna bedöms innebära en sämre anpassning 
till områdets karaktär. Att nockhöjd valts i stället för byggnadshöjd och att våningsantal 
inte anges som bestämmelse i detaljplanen beror på erfarenheter av rättsfall kring hur 
bestämmelser tolkas, fastighetsägarens önskemål om byggnadsutformning samt dagens 
stilideal. 
Efter granskningen har en trafikutredning tagits fram. De befintliga förhållandena har 
utretts och nya bedömningar har gjorts gällande den tillkommande trafiken. Utred-
ningen visar på att trafikökningen, till följd av detaljplanen, inte bedöms leda till att för-
ändringar av de nuvarande vägarna behövs. De befintliga vägarna bedöms ha kapacitet 
för ytterligare trafik. Framkomligheten bedöms vara god utom under fina sommardagar. 
Dessa dagar är dock inte dimensionerande för vägarnas standard. Problem som uppstår 
för att gällande regler inte följs (t ex felparkering), kan inte lösas genom planläggning. 
Trafikökningen bedöms vara så begränsad att det inte blir några problem vid Hovåsmo-
tet. Planbeskrivningen har uppdaterats med de nya uppgifterna bland annat gällande till-
kommande trafik. För något utförligare kommentar se kommentar till yttrande 10. 
Att ängen bebyggs bedöms inte påverka tillgången till parkering till omkringliggande 
områden eftersom parkering för de nya byggnadernas behov ska lösas inom kvarters-
marken. 
Barnkonsekvensanlayser är ett verktyg som kan användas vid planering. De kan ibland 
resultera i en särskild rapport. Göteborgs stad har under senare år arbetat fram metoder 
och rekommendationer för när och i vilken omfattning analyserna ska göras. 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. Resultatet har arbe-
tats in i planförslaget och redovisas i planbeskrivningen. Det finns ingen separat barn-
konsekvensanalys.  
Att området kring Hovåsängen har betydelse för rekreation och aktiviteter av olika slag 
beskrivs i planbeskrivningen. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att pågående 
verksamheter i närheten av planområdet ska kunna fortgå under förutsättning att de 
eventuelle restriktioner som finns för verksamheterna följs. (Gällande ”buller” från fot-
bollsplan se mer utförligt svar i kommentar till yttrande 3 i Samrådsredogörelsen). Den 
utbyggnad som planeras förutsätts inte heller innebära några restriktioner för hur befint-
liga vägar i området utnyttjas. 

  



Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande 67(67) 

Revideringar  
Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att:  

• En bestämmelse n2, som reglerar att parkering inte är tillåten, införs i det område 
där dagvattenanläggning ska finnas.  

• En förklaring till användningen E – teknisk anläggning har lagts till bland plan-
bestämmelserna. På granskningshandlingen fanns den endast med på plankartan 
men förklaring av beteckningen saknades.  

• Bestämmelsen om höjdsättning av marken har justerats så att lutningen skall 
vara minst 2%. Tidigare angavs ett intervall om 2-5% vilket bedömts vara en allt 
för oklar planbestämmelse.  

• Upplysning angående anmälan av dagvattenanläggning lagts till. 

• Illustrationen ritas om så att parkeringarna inte ligger i det område där det inte är 
tillåtet och så att utfarten inte illustreras inom området för teknisk anläggning.  

• Mobilitets- och parkeringsutredningen har reviderats och parkeringstalet för 
verksamheten har sänkts.  

• En trafikutredning har tagits fram som underlag för planen. 

• Komplettering/justering av texter och bilder i planbeskrivningen i avsnittet om 
planens syfte och förutsättningar under rubriken trafik, parkering, tillgänglighet 
och service, i avsnittet om detaljplanens innebörd och genomförande under ru-
brikerna Bostäder (B), Trafik och parkering, Teknisk försörjning samt Anlägg-
ningar utanför planområdet samt i avsnittet överväganden och konsekvenser un-
der rubriken Trafik och buller. 

Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen inte in-
nebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny granskning 
 
 
 
 
Mari Tastare 
Planchef 
 

Maria Gränsbo 
Planarkitekt 
 

 



Stadsbyggnadskontoret Besöksadress: Köpmansgatan 20 Telefon: 031-365 00 00 
Box 2554 Hemsida: www.goteborg.se Telefax: 031-711 45 21  
403 17 Göteborg e-post: sbk@sbk.goteborg.se 

Sändlista  
 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden/kontoret 
Idrotts- och föreningsnämnden/förvalt-
ningen 
Kretslopp och Vatten 
Kulturnämnden/förvaltningen 
Lokalsekretariatet 
Miljö- och klimatnämnden/Miljöförvalt-
ningen 
Namnberedningen 
Park- och naturnämnden/förvaltningen 
Räddningstjänsten  
Stadsdelsnämnden/förvaltning i Askim-
Frölunda-Högsbo 
Trafiknämnden/kontoret 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten 
Länsstyrelsen  
Skanova Nätplanering D3N 

Sakägare 

De som tidigare yttrat sig i ärendet; 
Fastighetsägare Hovås 57:40  
Fastighetsägare Hovås 2:158  
Fastighetsägare Hovås 35:2  
Fastighetsägare Hovås 57:42  
Fastighetsägare Hovås 57:41  
Fastighetsägare Hovås 57:112   
Representant för fastighetsägare Hovås 
57:43  
Fastighetsägare Hovås 57:192 o 57:105  
 
samt  
Setterwalls för Hovåsängens vänner  
och övriga sakägare enligt fastighetsför-
teckningen 
 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, 
boende 

De som tidigare yttrat sig i ärendet; 
Hyresgästföreningen Frölundaföreningen 
 
samt  
Boende på Hovås 57:43 

Övriga 

De som tidigare yttrat sig i ärendet;  
Ellevio 
Naturskyddsföreningen 
Boende på Åsstigen 23B  
Boende på Smedvägen 3  
Boende på Golfbanevägen 10  
Boende på Doktorsvägen 5  
Boende på Hovåsvägen 11  
Boende på Golfstigen 6  
Boende på Fjordvägen 4B  
Boende på Hovåsvägen 7b  
Boende på Järkholmsvägen 22  
Boende på Lövviksvägen 28  
Boende på Igelkottstigen 7  
Boende på Hovås Bautastensväg 10B  
Boende 1 på Hovås Arkitektväg 7  
Boende 2 på Hovås Arkitektväg 7  
Boende på Hovås Arkitektväg 12  
Boende på Hovås Bronsåldersväg 3  
Boende på Hovåsvägen 23  
Boende på Sommargårdsvägen 4  
Boende på Hovås Bronsåldersväg 2  
Boende på Sjövägen 9  
Boende 1 på Hovåsvägen 22  
Boende 2 på Hovåsvägen 22 
Boende på Golfstigen 16  
Boende på Hovås Arkitektväg 1  
Boende på Hovåsvägen 16  
Boende på Hovåsvägen 5  
Boende 1på Hovås Arkitektväg 2  
Boende 2 på Hovås Arkitektväg 2  
Boende på Fjordvägen 20  
Boende på Sommargårdsvägen 1  
Boende på Hovås Arkitektväg 8  
 
samt  
GREFAB 
Hovås Billdal IF 
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Granskningsyttrande över detaljplan för vård och bostäder vid 
Fjordvägen inom stadsdelen Askim i Göteborg, Västra 
Götalands län
Handlingar daterade maj 2018 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller

till risken för olyckor, översvämning eller erosion

Beredning
Detta beslut har fattats av planhandläggare Johanna Severinsson. 

Johanna Severinsson

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga/
Yttrande från SGI daterat 2018-06-21
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Ulrika Isacsson Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland(a)lansstyrelsen.se

Detaljplan för vård och bostäder vid Fjordvägen inom stadsdelen
Askim i Göteborg

Yttrande över granskningshandling

Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Västra Götalands län erhållit rubricerad
detaljplan med begäran om yttrande. SGLs yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras,

skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och
miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra flerbostadshus samt en byggnad
avsedd för vård.

Underlag:

l Planbeskrivning med tillhörande plankarta, upprättad av Göteborgs Stad i maj 2018.

2 Samrådsredogörelse, upprättad av Göteborgs Stad i maj 2018.

3 Hospice, Hovås. PM Geoteknik för detaljplan. Tellstedt, uppdragsnr 790608, 2018-03-29.

SGI:s överväganden

Befintligt planområde gränsar i norr mot Skepparevägen, i öster mot Fjordvägen, i söder mot fyra

befintliga villatomter utmed Bockhamnsvägen och i väster mot en gräsbollplan. Ur handlingen
framgår att marken sluttar flackt mot väster, utom längst i öster där det lutar brantare upp mot

Fjordvägen. Planområdet utgörs av ängsmark. Ängen avgränsas på flera ställen av diken.

Jordlagerföljden består generellt av ett tunt lager mulljord ovan lera som vilar på fdktionsjord på berg,
med varierande j orddjup mellan ca 10,5 och 13,0 m.

SGI har tidigare lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. Yttrandet är daterat 2017-11-09, dnr.
enligt ovan. SGI saknade i planhandlingen ett klarläggande av de geotekniska säkerhetsfrågorna och
efterfrågade en geoteknisk utredning.

Statens geotekniska institut

581 93 LINKÖPING
Besöksadress: Olaus Magnus väg 35

Tel:
Fax:
E-post:

+4613-201800
+4613-201914
sgi@swedgeo.se

Bankgiro:
Org.nr:

5211-0053
202100-0712
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En geoteknisk utredning avseende stabilitetsförhållandena med detaljerad utredningsnivå har nu ut-

förts enligt EEG Rapport 4:2010 [3]. Utredningen finner att stabiliteten för befintliga förhållanden är
tillfredsställande samt att planerad byggnation kan uppföras på ett sådant sätt att stabilitetsförhållanden
efter byggnation också blir tillfredsställande. SGI finner att våra rekommendationer har beaktats och vi
har, från geoteknisk synpunkt, inga invändningar mot planförslaget.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
Planenheten

Enligt uppdrag

^a-t.^-- ^^-'^
Ulrika Isacsson
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