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BN Datum: 2018-03-20  

Diarienummer: 0403/16  

 

 

 

Sirpa Antti-Hilli 

Telefon: 031-368 16 09 

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

Detaljplan för Kolonilottsområde vid Hästebäck  
inom stadsdelen Askim i Göteborg, standard planförfarande 

Granskningsutlåtande  

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 27 september 2016, § 398, att upprätta, genomföra sam-

råd samt ställa ut planen för granskning. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad 

lista över samrådskrets, bilaga 1, under tiden 1 februari 2017 – 15 mars 2017. Planen 

har ställts ut för granskning enligt bifogad lista samrådskrets, bilaga 2, under tiden  

20 december 2017 – 30 januari 2018. 

Förslaget har under samrådet varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och på stads-

delsbiblioteket i Askim under tiden 1 februari 2017 – 15 mars 2017.  

Planen har ställts ut för granskning på stadsbyggnadskontoret under tiden  

20 december 2017 – 30 januari 2018.  

Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt/.  

Sammanfattning 
Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter gäller Länsstyrelsens samråds-

synpunkt kring att det behöver klargöras om befintlig elledning är av sådan art och är 

förlagd på ett sådant vis att den kan utgöra en hälsorisk för de människor som kommer 

att vistas i koloniområdet. Planen hanterar respektive redogör för att befintlig elledning 

är förlagd under mark och att aktuella nivåer för elledningens elektromagnetiska strål-

ning inte överskrider strålskyddsmyndighetens rekommendationer.  

Kontoret har bedömt att med mindre ändringar av planförslaget är det lämpligt att gå vi-

dare med planen för antagande. 

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

planhandlingarna. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 

berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt/
http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt/
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Nämnden har tillstyrkt detaljplanen för kolonilottsområde vid Hästebäck inom stadsde-

len Askim-Frölunda-Högsbo under samrådet och granskningsskedet. 

Kommentar: 

Noteras. 

2. Stadsdelsnämnden Askim- Frölunda- Högsbo 

Nämnden har tillstyrkt detaljplanen under samrådet och granskningsskedet. 

Kommentar: 

Noteras.  

3. Lokalnämnden 

Nämnden har under samrådsskedet lämnat synpunkt om att detaljplanen borde utökats 

för att även innefatta fastigheten för förskolan på grund av att den gällande detaljplanen 

innehöll några föreskrifter vilka inte är till gagn för förskolans verksamhet om föresla-

gen detaljplan vann laga kraft. 

Området vid nuvarande tomtgräns med beteckning n2 i gällande detaljplan föreslogs 

ändras genom att bestämmelsen n2 togs bort och att planlagd prickmark övergick till yta 

skrafferad med plus. Vidare föreslogs beteckningen x1 tas bort och att byggnadshöjden 

för förskolan borde ändras till 8,5 meter för att framtida behov skulle kunna tillgodoses. 

Nämnden har under granskningsskedet inkommit med att inte ha något att erinra mot 

rubricerad detaljplan. 

Kommentar: 

Efter samrådet utökades inte planområdet med angränsande förskola.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att det går att förena angränsande planbestäm-

melser med de planbestämmelser som föreslås i planförslaget. 

4. Räddningstjänsten Storgöteborg 

Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra mot föreslagen detaljplan under 

samrådet eller granskningsskedet.  

Kommentar: 

Noteras. 

5. Trafiknämnden 

Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och ställt sig positiva till utbyggnad av rubri-

cerat ärende.  

Kommentar: 

Noteras. 
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6. Miljönämnden 

Vid samrådet har nämnden tillstyrkt fortsatt planarbete under förutsättning att deras 

synpunkter nedan beaktas.  
 

Planförslaget kan medföra flera miljömässigt positiva effekter. Ökade möjligheter till 

stadsnära odling är ett sätt att använda ekosystemtjänster som exempelvis matprodukt-

ion, insekternas pollinering av grödor, rekreation och att skapa en värdefull miljö för 

vildbin och fjärilar. Närheten till områden med äldre lövträd, till exempel Billdals park, 

ökar värdet för insekter som behöver både blommande växter och äldre lövträd/död ved 

i olika delar av livscykeln. Koloniträdgårdar med möjlighet till översnattning kan också 

öka förutsättningarna för att kunna semestra hemma vilket kan minska klimatpåverkan 

från flyg- och längre bilresor. 

Dagvattenutredningen håller en bra nivå för att kunna bedöma miljöpåverkan från dag-

vattnet. Krogabäcken är en känslig recipient men de förslag till fördröjning och enklare 

rening som redovisas är tillräckliga ur miljösynpunkt.  

Dagvattenutredningen beräknar reningseffekterna för alternativ A (svackdiken) men 

siffror saknas för alternativet ”regntunnor”. Nämnden förordar alternativ A om SBK 

inte kan visa att regntunnor har minst lika god reningsgrad.  

Krogabäcken med närområde har höga naturvärden. Det finns en risk att till exempel 

trädgårdsavfall kan leda till att så kallade invasiva arter kan sprida sig ut i naturen. Det 

är därför bra att SBK föreslår en gemensam komposthantering vid områdets entré. För 

att säkerställa detta bör ett markområde för ändamålet anges på plankartan, tillsammans 

med övrig avfallshantering. Storleken bör dimensioneras så att det kan ta emot allt träd-

gårdsavfall som normalt kan uppstå i området. 

Planförslaget bedöms vara positivt för de lokala miljömålen God bebyggd miljö och Be-

gränsad klimatpåverkan. Bedömningarna bör dock motiveras i planbeskrivningen.  

 

Koloniområdet bedöms, genom att erbjuda blomrikedom för bland annat fjärilar, vildbin 

och blomflugor, kunna ha en positiv effekt på flera av ”naturvårdsmålen” i stadens lo-

kala miljömål. 

 

Under granskningsskedet har nämnden meddelat att de tillstyrker planförslaget då de-

ras tidigare synpunkter har beaktats.  

Kommentar: 

Efter samrådsskedet har dagvattenutredningen uppdaterats. Detaljplanen reglerar inte 

reningen av dagvattnet utan endast vilken fördröjning som skall finnas inom planområ-

det. Vad beträffar naturmiljön och placeringen av kompost inom planområdet regleras 

inte detta i detaljplanen.  

 

Texten angående miljömålen kompletterades med motivering inför granskningen.  

7. Kulturnämnden 

Har framfört nedanstående synpunkter under samrådet. 

 

Kulturförvaltningen har tidigare bedömt att det inte krävs några arkeologiska åtgärder 

på platsen. Det går dock inte att utesluta att lämningar från gården finns bevarade i den 

nordöstra delen av planområdet. Kulturförvaltningen anser därför att en arkeologisk 

förundersökning av RAÄ Askim 239:1 är nödvändig för att avgränsa lämningen gente-

mot den planerade exploateringen. Dessutom bedömer vi att en arkeologisk 

utredning bör ske för att ta reda på om det finns några okända fornlämningar inom 
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planområdet. Platsen är belägen på mellan 20-25 meter över havet vilket innebär att det 

kan finnas möjligheter att påträffa boplatser från stenåldern. 

Kommentar: 

En arkeologisk undersökning genomfördes efter avslutat samråd. Länsstyrelsen har 

meddelat 2017-07-03 att inga fornlämningar eller andra kulturlämningar konstaterats 

inom undersökt område. Länsstyrelsens kulturenhet har meddelat att det ur arkeologisk 

synvinkel inte finns något att invända mot att området tas i anspråk för avsett ändamål. 

Styckena som berör fornlämningar och kulturmiljö i planbeskrivningen reviderades, ef-

ter framtagen utredning, inför granskning. 

8. Kretslopp och vattennämnden  

Övergripande bedömning till samrådet 

Har under samrådsskedet inkommit med förslag till textrevideringar under följande ru-

briker i planbeskrivningen.   

 

Avfall 

Önskar en tydligare illustration av vändmöjlighet för avfallsfordon i planbeskrivningen, 

i övrigt inga synpunkter på planhandlingarna.  

 

VA 

Upplyser om att markarbeten som planeras närmare än 10 meter från VA-anläggningar 

ska Kretslopp och vatten få möjlighet att granska arbetet enligt rutin ”Arbete under 

mark” på Göteborgs hemsida.  

 

Dagvatten- och skyfallshantering 

Förslag på revidering av stycken under rubriken Teknikförsörjning/Dagvatten i planbe-

skrivningen.  

 

Trädplantering 

Förslag på information till planbeskrivningen om trädplanteringar vid ledningar.  

 

Förutsättningar för anslutning 

Vid det fall anslutning av bebyggelse sker genom samfällighet med en gemensam servis 

gäller att varje byggnad bör vara placerad 0,3 meter över kringliggande marknivå/gata.  

 

Ekonomi 

Beräkning av anslutningskostnad och kostnad för eventuell uppdimensionering av mä-

tare sker när antalet vattenanläggningar inom planen är bestämd.  

Övergripande bedömning till granskningen 

Har inkommit med förslag till följande revideringar av planhandlingarna under gransk-

ningen.   

I planbeskrivningen, under rubriken Trafik och parkering, redigera texten om och komplet-

tera illustrationen med måtten för vändning för större fordon.  

Rening och fördröjning av avrinnande dagvatten från parkeringsytan bör också framgå av 

illustrationsritningen för att undvika missförstånd. Komplettera illustrationsritningen med 

svackdike längs med planens norra sida för att planbeskrivning och illustrationsritning ska 

stämma överens.  
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Avfall 
Har inga synpunkter utöver ovanstående kommentarer angående vändning för större fordon. 

 

VA 

Föreslår ett antal revideringar under flertalet rubriker i planbeskrivningen.  

Kommentar: 

Synpunkterna angående avfall som framfördes under samrådet noterades. Illustrationen 

i planbeskrivningen reviderades och uppdaterades. De förslag som lämnades till redakt-

ionella ändringar beaktades och planbeskrivningen reviderades inför granskningsskedet. 

Planbeskrivningen kompletterades även med ett stycke angående trädplantering samt 

förutsättningar för anslutning.  

Planhandlingarna har delvis reviderats inför antagande efter inkomna synpunkter från 

granskningsskedet.  

9. Park- och naturnämnden 

Helhetsbedömning – under samrådet 

Nämnden var positiv till förslaget att öka möjligheten för göteborgare att ha tillgång till 

en stuga och odlingsmöjligheter. Rekreationsmöjligheterna ökar och föreningslivet på 

kolonilottsområdet innebär delaktighet och social samvaro. Intill finns Billdals Park och 

det är ett relativt nära läge till havet. 

 
Viktigaste synpunkterna på förslaget utifrån våra styrdokument 

Gör en förbindelse för allmänheten mellan befintliga gångstråk i väster och öster. 

Många nya bostäder tillkommer nu i närområdet inom Nya Hovås och Uggledalsberget. 

I den fördjupade översiktsplanen för Södra Askim föreslås också nya bostäder. Att 

kunna röra sig utmed bäcken i planområdets södra del är viktigt för att öka möjligheten 

för rekreation genom promenader och motionsrundor i området. Befintliga gångvägar 

har gulmarkerats i bifogad bild i samrådsyttrandet. 

 

Säkerställ att södra delen av planområdet ska vara natur och utan anläggningar. 

För att skydda Krogabäckens biflöden mot belastningar som ökad kvävereducering ska 

inte anläggningar som komposter och iordningställda ytor (grusytor, plattytor mm) tillå-

tas. 

 

Se över slutsatser och förslag i dagvatten-PM bland annat med avseende på att tillkom-

mande dagvatten fördröjs och kvävehalt till bäcken minskar. 

Bäcken söder om planområdet är ett biflöde till Krogabäcken som har höga naturvärden 

med bland annat öring. Det är viktigt att belastningen inte ökar med till exempel ökade 

kvävehalter. Den är redan idag utsatt för översvämningsproblematik som hänger sam-

man med ökad exploatering. Lösningar för omhändertagande av dagvatten i området för 

infiltration och kvävereducering behöver ses över. 

 

Möjliggör gångpassage mellan befintligt område i väster och Uggledalsvägen i öster. 

Föreslagen parkeringsyta bör skjutas några meter söderut för att det ska vara möjligt att 

gå från äldreboende, förskola och verksamheter i befintligt område i väster och Uggle-

dalsvägen. Detta är viktigt för att underlätta rörligheten i området och uppmuntra till 

promenader för äldre, barn och de som bor och arbetar i området. Se röd pil i bifogad 

bild i samrådsyttrandet. 
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Medskick till den fortsatta processen 

Ytterligare kommentarer/synpunkter på Dagvatten-PM översändes direkt till stadsbygg-

nadskontorets handläggare i ärendet. 

Viktigt att det finns öppningar i staketet runt koloniområdet som är öppna så att allmän-

heten kan röra sig igenom. Detta bör tas med i avtal med fastighetskontoret. 

Synpunkter under granskning 

Under granskningsskedet har nämnden inkommit med liknande kommentarer beträf-

fande möjligheten för allmänheten att röra sig genom området, utformningen av det 

södra området och ser dessa frågor som viktiga att bevaka vid arrendeskrivning med 

koloniföreningen.  

Vidare har nämnden framfört att lösningen för dagvatten ska göras i samråd med park- 

och naturförvaltningen samt ger förslag på punkter som de ser ett behov av att dagvat-

tenutredningen kompletteras kring.  

Det område som planlagts som allmänplats, PARK i granskningsförslaget ser nämnden 

bör övergå till kvartersmark.   

Kommentar: 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av befintligt odlingsområde till 

ett kolonilottsområde med övernattningsstugor och servicehus. Önskemålet om att an-

lägga en gångväg i områdets södra delar beaktas ej. Fastighetskontoret har informerats 

om framförda önskemål gällande allmänhetens möjlighet att passera området.  

Detaljplanen kan inte reglera hur marken anordnas eller styra placering av kompost etc. 

Däremot säkerställs det att byggnader ej får uppföras inom den södra delen närmast 

Krogabäckens biflöde.  

Önskemålet angående anläggandet av en gångväg från befintligt område i väster till 

Uggledalsvägen som framfördes under samrådet tillgodsågs genom att ett område plan-

lades som allmänplats, PARK, inför granskningen av planen. Under granskningen in-

kom nämnden med önskemål om att denna yta ska planläggas som kvartersmark och re-

gleras med arrende. Ytan kommer fortsatt att vara planlagd som allmänplats för säker-

ställande att marken finns tillgänglig för allmänheten 

Sedan samrådsskedet har dagvattenutredningen uppdaterats. Detaljplanen reglerar inte 

reningen av dagvattnet utan endast vilken fördröjning som skall finnas inom planområ-

det. Ytterligare justeringar av utredningen är inte aktuellt.  

I planskedet visar dagvattenutredningen på en princip för hur dagvattenhanteringen 

inom planområdet kan lösas och att det är görbart. Principen är att avrinningsvattnet 

inom området för kolonistugorna avrinner antingen till djupare smalare diken eller till 

dräneringsrör och sedan vidare till bredare svackdiken, se figur s. 17 i planbeskriv-

ningen. Det är främst genom de bredare svackdikena som fördröining och rening kom-

mer att ske samt vid översilning över odlingsmarken inom planområdet.  Till genomfö-

randet där bygglovsskedet ingår studeras lösningen för dagvattenhanteringen närmre. 

Planbeskrivningen revideras enligt önskemål så att det blir tydligare med hur avrin-

ningsvattnet kan ledas från odlingsområdet i väster.  

Medskicket angående dagvattenhantering har sänts vidare till fastighetskontoret och 

kretslopp och vatten.  
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10. Göteborg Energi AB 

Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 

Utanför GENAB:s koncessionsområde. 

 

Göteborg Energi GothNet AB 

Inom planområdet har Göteborg Energi GothNet AB befintliga ledningar och kanalisat-

ion som eventuellt måste beaktas och hanteras inom projektet. Dessa är redovisade i 

samlingskartan och man önskar att aktuell mark ska regleras med egenskapsbestämmel-

ser för område avsett för allmännyttiga underjordiska ledningar och att det inte får för-

ses med byggnad. 

Kommentar: 

Noteras respektive tillgodoses. Plankartan revideras inför antagande med utökade egen-

skapsområden avsedda för allmännyttiga underjordiska ledningar och att byggnad ej får 

uppföras. 

11. Göteborgs Stads Parkerings AB 

Utöver Parkeringsbolagets generella ståndpunkter har man inga synpunkter på 

förslaget, eftersom parkering löses på egen tomtmark och mobilitetsfrågan är tillräckligt 

omhändertagen.  

Kommentar: 

Noteras. De generella ståndpunkterna har sänts vidare till fastighetskontoret. 
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Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

12. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har framfört synpunkter under samrådsskedet om att de var positiva till 

planen men har bedömt att med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 

kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet tvunget ska lösas på ett tillfreds-

ställande sätt i enlighet med vad som har angivits i deras yttrande nedan för att ett anta-

gande inte skulle prövas av Länsstyrelsen. 

 

Vidare har Länsstyrelsen haft undringar över planens påverkan på skyddade områden 

enligt 7 kap miljöbalken vid genomförandet av planen, vilket behövde förtydligas i den 

fortsatta planprocessen. 

 
Hälsa och säkerhet - Elektromagnetisk strålning 
Enligt planbeskrivningen i samrådsskedet går en ledning genom planområdet som finns 

registrerad på Birka Nät AB. Länsstyrelsen anser i samrådet att det behöver klargöras 

om ledningen är i bruk, om den är av sådan art och är förlagd på ett sådant vis att den 

kan utgöra någon hälsorisk för de människor som kommer att vistas i koloniområdet. 

 
Synpunkter och råd enligt miljöbalken 
Planområdet sluttar åt söder ner mot ett biflöde till Krogabäcken och som omfattas av 

strandskydd. Söder om det befintliga äldreboendet (utanför plan) mynnar ytterligare en 

bäck mellan det område som endast är tänkt bli odlingslotter i västra delen av planområ-

det och de tänkta västligaste kolonistugorna. Båda bäckarna med tillhörande bäckravi-

ner upp till högsta förutsebara vattenstånd omfattas av det generella biotopskyddet då de 

ligger i anslutning jordbruksmark. 

 

Planen säkerställer att bäckområdet inom plan inte får kulverteras och att byggnation 

inte tillåts i bäckarnas närområde. Länsstyrelsen har frågor kring om det finns risk för 

att åtgärder till följd av planen behöver vidtas, inom strandskyddat eller biotopskyddat 

område och som träffas av förbuden i dessa områdesskydd. Om sådan risk föreligger är 

det lämpligt, inte minst med tanke på möjligheten att genomföra planen, att dessa pröv-

ningar avgörs innan planen antas. Prövning gentemot strandskyddsbestämmelserna görs 

av kommunen och biotopskyddsprövningen görs av Länsstyrelsen. 

 
Behovsbedömning 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt att förslaget inte innebär betydande påverkan på 

miljön, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 3. 

 

 

Länsstyrelsen har under granskningsskedet gjort bedömningen att med hänsyn till in-

gripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepte-

ras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Inom bäckområdet medges nu en gångbro med en högsta bredd av 3 m. Länsstyrelsen 

upplyser om att arbeten i vatten är anmälnings- eller tillståndspliktiga om det inte är up-

penbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas. I det fall åtgärderna innebär 

vattenverksamhet ska samråd/anmälan utföras i tidigt skede med Länsstyrelsen.  
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Båda bäckarna omfattas av generellt biotopskydd i dagsläget, den mindre bäcken an-

gränsar till fårbete på ena sidan. Länsstyrelsen vill påminna om att så länge marken väs-

ter om bäcken inte är ianspråktagen för annat ändamål än nuvarande omfattas bäcken 

fortfarande av biotopskyddsbestämmelserna och dispens kan krävas för att anlägga 

gångbro. 

Länsstyrelsens granskningsyttrande har bilagts, se bilaga 4. 

Kommentar: 

Planbeskrivningen har efter samrådet kompletterats med information om Ellevio ABs 

(Birka Nät ABs) ledning, nivå på magnetfältet samt att den uppfyller strålskyddsmyn-

dighetens rekommendationer på magnetfältet under ett år för permanenta bostäder. 

Planområdet omfattar inga bostäder och kommer att användas under säsong, dvs del av 

ett år. Aktuellt ledningsstråk har även fått anpassat egenskapsområde på plankartan med 

bestämmelsen om att inga byggnader får uppföras. 

Övriga synpunkter har noterats samt sänts vidare till fastighetskontoret. 

13. Lantmäterimyndigheten 

Myndigheten har under samrådsskedet framfört att det fanns ett behov av att förtydliga 

planbestämmelserna och har lämnat förslag på eventuella revideringar av planbestäm-

melser. Synpunkter på grundkartan har också lämnats.  

Vidare konstaterar Lantmäterimyndigheten att planen inte reglerat en eventuell uppdel-

ning i flera fastigheter och att det inte fanns något stöd för utformning av fastigheter 

men inte heller något planmässigt hinder. Lantmäteriet ställde sig frågande till hur det 

blir med uppförande av Attefallshus i så fall?  

Lantmäterimyndigheten såg inget som hindrade framtida fastighetsbildning i planen, 

alltså eventuell avstyckning av kolonilotterna. Med andra ord så skulle det enkelt kunna 

genomföras avstyckning och bildas en gemensamhetsanläggning för gångvägar, gemen-

samhetslokal, sophantering, parkering mm. Eftersom alla kolonilotterna kommer att få 

eget vatten och avlopp skulle dessa småhus kunna fungera som självständiga fastigheter. 

Bestämmelsen om högsta tillåtna kolonilottstorlek är ett sätt att förhindra ett oönskat 

sätt för framtida förtätning.  

Längs planområdets och Hästebäck 1:3s östra gräns finns befintlig ledningsrätt för el, 

1480K-1999F265.4. Området har markerats i plankartan med prickmark men det saknas 

”u” för underjordiska ledningar. För övrigt bör kanske nämnas i planbeskrivningen om 

”u”-området avser befintliga ledningsrätter.  

I planbeskrivningen under rubriken Fastighetsbildning önskar Lantmäterimyndigheten 

ett tydliggörande avseende planområdet som område för odling och kolonistugor. 

Om kommunen vill reglera bygglov för kolonistugor och uthus ska det skrivas in i plan-

beskrivningen. 

Under granskningsskedet har myndigheten inkommit med synpunkter kring planbestäm-

melsen angående att kolonistuga eller komplementbyggnad ska placeras minst  

2 meter från kolonilottsgräns. Lantmäterimyndigheten menar att en sådan begränsning 

ej är nödvändig då inga fastighetsgränser berörs.  

Vidare har synpunkter lämnats kring fastighetsrättsliga konsekvenser.  

Kommentar: 

Utifrån lantmäteriets synpunkter från samrådet ändrades flera av egenskapsbestämmel-

serna på plankartan inför granskningen för att plankartan skulle bli mer läsbar. 
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Möjligheten att dela in området i mindre fastigheter förhindras inte av detaljplanen. 

Däremot finns det inget som talar för att det är aktuellt att dela in området i mindre fas-

tigheter i och med att Göteborgs stad är fastighetsägare.  

Minsta storlek för kolonilott har reglerats till 170 m2 inför granskningen. 

Planbestämmelse om att kolonistuga eller komplementbyggnad ska placeras minst  

2 meter från kolonilottsgräns har som syfte att reglera själva bebyggelsestrukturen inom 

planområdet och kvarstår därmed på plankartan. 

Planbeskrivningen revideras, inför antagande av planen, angående att fastighetsreglering 

ej avses göras. 

Övriga synpunkter noteras.  

14. Skanova AB 

Skanova AB har meddelat under samrådet att det ej finns något att erinra mot planför-

slaget. 

I planområdets västra del, har Skanova kablar vilka ej är i bruk. De innehåller bly, så 

speciella åtgärder krävs om de skall raseras. 

För beställning av eventuell rasering av dessa kablar, skall Skanova kontaktas via e-

post: skanova-remisser-goteborg@skanova.se, vilket skall ske i god tid innan åtgärd 

krävs. För digitala kartor samt utsättning av Skanovas anläggningar hänvisas 

till www.ledningskollen.se 

Kommentar: 

Noteras.  

15. Ellevio AB 

Har under samrådsskedet informerats om att de är berörda. 

Ellevio AB har meddelat att de är ägare av elledningar inom området.  

Det finns befintliga jordkabelledningar för högspänning 10kV samt lågspänning 0,4kV 

och måste dessa flyttas eller ändras tillfälligt, får den som begär ombyggnad eller änd-

ring stå för dessa kostnader. 

Ellevio AB bedömer att kapaciteten i deras befintliga nätstation (transformatorstation) 

norr om Uggledalsvägen är tillräcklig för att kunna elektrifiera den planerade bebyggel-

sen inom planområdet. Nya jordkabelledningar måste läggas från den befintliga nätstat-

ionen till de olika huskropparna. Alla schaktningsarbeten för områdets elförsörjning 

inom planområdet bekostas av exploatören. 

Ellevio önskar att i god tid bli kontaktade av exploatören för eventuell samordning och 

samförläggning i området. 

Under granskningen har Ellevio AB meddelat att tidigare lämnade sypunkter har beak-

tats och att man inte har något att erinra mot detaljplanen. 

Kommentar: 

Synpunkterna noteras och fastighetskontoret har informerats. 

Ellevio ABs ledningsstråk har fått anpassade egenskapsområden på plankartan med be-

stämmelserna om att marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska led-

ningar och att inga byggnader får uppföras ovanpå. 
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Sakägare  

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

inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att utlåtandet publi-

ceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade till yttran-

dena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

16. Fastighetsägare, Hästebäck 409:6  

Framförde följande synpunkter under samrådsskedet: 

Området är väl lämpat för kolonilotter med övernattningsstugor. Med tanke på dagens 

och sannolikt även framtida brist på bostäder i Göteborgsområdet är det viktigt att ut-

forma området och övernattningsstugorna så att odling och övernattning premieras men 

att stadigvarande boende i samt uthyrning av stugorna motverkas. 

Vidare ser fastighetsägarna att det finns en risk att trafiksäkerheten minskar utmed deras 

fasad då den planerade utfarten från parkering samt kompost och avfallshantering före-

slås placeras vid deras fastighet. De uttrycker sin oro för att en kompost och avfallsplats 

i direkt anslutning till deras utfart, med resulterande ökad trafik med tunga fordon som 

backar och vänder, ökar risken för trafikolyckor.  

Fastighetsägarna skickade in en skiss för en alternativ placering av komposten, vilken 

de anser skulle minska risken för trafikolyckor.  De anser även att den av stadsbygg-

nadskontoret föreslagna placeringen av kompost och avfallshantering är olycklig med 

tanke på lukt och menar att deras alternativa skiss skulle innebära att lukter i första hand 

drabbar icke bebyggd mark. 

De ser även en risk att komposten olovligt utnyttjas, och att det ur den synvinkeln samt 

ur trafiksäkerhet hade varit bättre att placera komposten inne i koloniområdet. 

Man begär att all VVS och elanslutning görs på den av kommunen ägda och obebyggda 

markytan så att inte deras tomt blir uppgrävd i onödan. 

Fastighetsägarna anser det viktigt att stugornas arkitektur, konstruktion, byggnation och 

underhåll utformas och genomförs på sådant sätt så att områdets visuella och kvalitets-

mässiga värden säkerställs, initialt och fortlöpande. 

Man har synpunkter på prissättning och frågor kring hur bygglovsprocessen kommer att 

gå till, vem som har tillsynsansvar, och hur området kommer att se ut? Man framför 

rädslan över att området kommer att hålla en låg estetisk nivå kopplat till prissättningen 

och att det kommer att bli långa ledtider. För att lösa detta föreslår man att en upphand-

ling görs för alla stugor samtidigt. Några olika typer av hus kan finnas som alternativ. 

Det skulle leda till bättre kontroll och mer sammanhållet uttryck av området.  

Under granskningsskedet har fastighetsägarna inkommit med att de ställer sig positiva 

till den förändrade placeringen av vändplanen inom området och att utfartsförbud änd-

rats utmed delar av Uggledalsvägen.  

Vidare framförs att man önskar att kolonistugorna ska få VA-anslutning för att det inte 

ska uppstå problem med privata lösningar, vilket kan innebära obehag för närboende. 

Sannolikt kommer området med stugorna ha en lång livslängd och redan idag ser många 

det som en självklarhet att ha tillgång till vatten och avlopp, troligen kommer kom-

mande generationer att i ännu högre grad förutsätta tillgång till detta.  

Fastighetsägarna anser att den tillåtna storleken för stugorna skall få vara 25 m2, för att 

skapa bättre möjlighet för övernattning. Det finns även ett stort utbud av färdiga stugor 

att köpa på 25 m2 vilket ger förutsättningar för billigare byggkostnader.  
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Vidare framförs liknande synpunkter kring utformningen av kolonistugorna som under 

samrådsskedet.   

Kommentar: 

Trafikkontoret har deltagit i arbetet med att ta fram detaljplaneförslaget och har inga 

synpunkter på förslagets påverkan på trafiksäkerheten. I samrådsförslaget föreslogs att 

två utfarter placerades utmed Uggledalsvägen. Detta reviderades inför granskningen av 

planen för att skapa en större flexibilitet och möjliggöra alternativa placeringar av utfar-

terna. 

I samrådhandlingarna illustrerades föreslagen plats för avfallshantering och en gemen-

sam kompost. Detta är något som inte styrs i detaljplanen och illustrationen reviderades 

inför granskning. Likaså har planbeskrivningen reviderats så det tydligt framgår att pla-

ceringen inte regleras av detaljplanen. 

Vad beträffar anslutningspunkter för VA och el och dess placering regleras inte heller 

detta i detaljplanen.  

Byggnadernas utseende regleras av detaljplanen inte mer än till storlek och höjd. Vid 

bygglovgivning hanteras krav på utseende utifrån bestämmelserna i plan- och byggla-

gen, detta ses som tillräcklig hantering av bebyggelsens utformning inom aktuellt plan-

område.  

Detaljplanen kan inte reglera ägandeform eller prissättning.  

Planbestämmelsen om största byggnadsarea för kolonistuga tillgodoses och revideras 

från 20 m2 till 25 m2 inför antagandet av detaljplanen. 

Fastighetskontoret har informerats om inkomna synpunkter. 

17. Fastighetsägare, Hästebäck 409:05 

Överklagar detaljplaneförslaget i samrådsskedet.  

Man instämmer även med de synpunkter som står under punkt 16 angående flytt av ser-

vicehuset, toaletterna och återvinningen.  

Kommentar: 

Se svar till punkt 16. 

Inkommet yttrande ovan ses inte formellt som en överklagan därför att det kommenterar 

samrådshandlingarna. 

Överklagan av antagandebeslutet kan dock göras under en bestämd tid på tre veckor ef-

ter det att antagandebeslutet har meddelats på kommunens anslagstavla. Antagandebe-

slutet brukar anslås på anslagstavlan två veckor efter det att beslutet har tagits av bygg-

nadsnämnden. 

En överklagan skickas antingen direkt till Mark- och miljödomstolen eller till Stads-

byggnadskontoret som skickar den vidare till Mark- och miljödomstolen. 

18. BRF Ugglan, fastighetsägare, Hästebäck 413:2 

Anser under samrådet att det utökade området för skola/förskola borde utökas i plan-

förslaget.  

Vidare anser bostadsrättsföreningen att tomtgränsen för stugorna ligger alldeles för tätt 

inpå gång- och cykelvägen längs med föreningens område. Föreningen föreslår därför 

att de två närmaste raderna av stugor som löper längs med gång- och cykelvägen flyttas 

ner till ytan framför äldreboendet som är planerat för enbart odlingslotter. Detta skulle 
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resultera i att de som väljer att bygga en stuga skulle få mer avskildhet och risk för stö-

rande moment från gång- och cykelvägen och föreningens närliggande hus skulle mini-

meras. Förtätningen skulle inte heller upplevas lika påfallande. 

Föreningen anser att åretruntboende i stugorna inte skall vara möjligt för att undvika 

permanentboende. Föreningen föreslår därför att ingen permanent installation av vat-

ten/avlopp/kamin/toalett/wc eller motsvarande ska tillåtas.  

Bostadsrättsföreningen har svårt att tro att 25 p-plaster kommer att räcka och ställer sig 

frågande till om det finns beräkningar som stöder detta antal?  

Slutligen framför föreningen att inventeringen av områdets vilda djur såsom fasan, laxö-

ring mm ska bestå. 

Under granskningsskedet inkom föreningen med synpunkter kring placeringen av 

vändplanen då de inte önskar mer asfalterade ytor vid infarten till deras område och att 

de anser att den bättre kan utnyttjas året om, om den placeras vid förskolan.  

Vidare ifrågasätter föreningen hantering och placering av sopkärlen. Såvida inte avfalls-

kärlen byggs in kommer dålig lukt att uppstå i området runt omkring.  

Kommentar: 

En avvägning mellan intressena att möjliggöra kolonilottsområde och odling inom om-

rådet respektive att tillskapa mer friyta för befintlig förskola har gjorts och detta har re-

sulterat i de ytor som presenteras på plankartan.  

Detaljplanen möjliggör för kolonilotter inom hela området som på plankartan är beteck-

nat med L1 och där byggnader tillåts uppföras.   

Användningen av kolonilotterna och området regleras i avtal mellan kolonilottsför-

eningen och markägaren, Göteborgs stad och regleras inte av detaljplanen.  

Detaljplanen styr inte antalet p-platser, placeringen av vändplan eller placering av av-

fallshanteringen. Utifrån att framtida parkeringsbehov kan komma att ändras görs pla-

nen flexibel för att inte helt låsa markanvändningen inom planområdet. 

19. BRF Dalen, fastighetsägare, Hästebäck 413:1 
 

BRF Dalen har ställt sig bakom BRF Ugglans yttrande.  

Därutöver har föreningen framhållit att större delen av Uggledalsvägen är så smal att två 

bilar ej kan mötas utan att köra utanför vägbanan resulterar i leriga och smutsiga väg-

kanter. Framkomligheten förvärras av att bilar parkeras utmed vägen då det råder brist 

på p-platser i området. Föreningen har därför föreslagit att Göteborgs stad ska utreda om 

vägen kan breddas och att antalet p- platser inom området bör utökas till minst 35 st.  

Vidare vill man att det avvaktas med utbyggnaden av planområdet till dess att trafiksitu-

ationen, vilken försämrats av utbyggnaden runt Nya Hovås, är löst. 

Föreningen vill inte att åretruntboende skall tillåtas och vill därför att installation av 

braskaminer och inglasning av uteplatser inte ska tillåtas samt att tillgången till vatten 

skall begränsas till vår och sommar.  

BRF Dalen lägger stor vikt vid att upprätthålla en god och tilltalande estetisk miljö av 

hög standard. Byggnationen av kolonilottsområdet kommer att påverka områdets karak-

tär och dominera bebyggelsen och upplevelsen av området. Därför föreslår föreningen 

att träd eller annan avskärmande växtlighet planteras mot Uggledalsvägen för att säkra 

områdets nuvarande kvalitet och karaktär.  

Kommentar: 
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Frågor som berör andra förvaltningar har sänts vidare till fastighetskontoret och trafik-

kontoret för kännedom. 

Att styra antalet parkeringsplatser eller specifik yta för parkering inom planområdet i 

planen är inte tillräckligt motiverat. Illustrationen av planområdet visar på ett sätt som 

planområdet kan bebyggas utifrån planbestämmelserna. I genomförandeskedet kommer 

parkeringsbehovet att ses över närmre. Planen reglerar inte antalet p-platser. 

En utveckling av planområdet alstrar lite biltrafik och kommer inte att öka trafiken på 

Uggledalsvägen i sådan omfattning att en breddning av vägen krävs. Synpunkterna om 

Uggledalsvägen respektive trafikbelastningen i området har skickats vidare till trafik-

kontoret för kännedom. 

Syftet med planen är att möjliggöra planområdet för uppförande av kolonistugor och 

fortsatt odling. Markanvändningen innebär ett nyttjande av området under odlingssä-

songen och detta är villkoret för arrendet av marken. Permanentboende inom planområ-

det är därmed inte förenligt med planens syfte.  

Braskaminer och inglasade verandor hanteras i bygglovskedet där bl.a. brandrisker be-

aktas och storleken på byggnader ska följa de bestämmelser som anges på plankartan. 

Förslag om växtlighet mot Uggledalsvägen regleras inte på plankartan. Förslaget 

skickas vidare till fastighetskontoret som i form av fastighetsägare råder över frågan. 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende, arrendatorer 

20. Boende, BRF Ugglan, Hästebäck 413:2 

Anser under granskningsskedet att det är en fördel att ha vändplats kombinerad med 

parkering som kan samnyttjas med förskolan under de delar av året som inte tillhör od-

lingssäsong. Avfallsstationen och vändplatsen har flyttats jämfört med förslaget i samrå-

det. 

Kommentar: 

Detaljplanen ska inte reglera mer än nödvändigt. Egenskapsbestämmelsen om parkering 

i samrådsförslaget togs bort inför granskningen så att planen blev flexibel. 

21. Hästebäckens odlarförening 

Föreningen önskar att måtten på kolonistugorna anpassas till samma mått som Attefalls-

hus för att få ett större utbud på paketlösningar och fördelaktiga kostnader.  

Parkeringen önskar föreningen flytta till områdets östra delar, där det redan finns några 

p-platser som tillhör angränsande bostadsrättsförening. Detta skulle möjliggöra för ett 

ökat samutnyttjande och minska problematiken kring hämtning och lämning vid försko-

lan. 

Föreningen vill att möjligheten att uppföra en jordkällare inom det i söder prickade om-

rådet. Jordkällare förbättrar lagringsmöjligheten för grönsaker på ett ekologiskt sätt. An-

läggandet av en jordkällare skulle även komma att förstärka den gröna profilen av områ-

det. 

Kommentar: 

Planbestämmelsen om största byggnadsarea för kolonistuga revideras från 20 m2  

till 25 m2 på plankartan. 

Planen reglerar inte var anläggning av p-platser ska ske. Utifrån att framtida parkerings-

behov kan komma att ändras görs planen flexibel för att inte helt låsa markanvänd-

ningen inom planområdet. 
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På grund av närheten till strandskyddsområdet vid Krogabäcken, marklutningar och be-

fintliga ledningars lägen i den södra delen av planområdet är det inte lämpligt med ytter-

ligare anläggningar inom detta egenskapsområde. Jordkällare i södra delen av planom-

rådet tillgodoses ej. 

Övriga 

22. Boende på Uggledalsvägen 14 

Har under samrådet ställt sig frågande till varför kommunen fortsätter att upplåta ett så 

attraktivt markområde till kolonilotter. Det som verkligen behövs i södra Göteborg är 

seniorbostäder, antalet sådana är få och antalet invånare över 65 år är stort. Det aktuella 

planområdet är väl lämpat för seniorbostäder och området kan bebyggas med hyresrätter 

och bostadsrätter och odlingen kan ske bland bostäderna. Om det är viktigt med koloni-

lotter finns det väl mark i Svindal och Gatersered.    

Kommentar: 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av befintligt odlingsområde till 

ett kolonilottsområde med övernattningsstugor och servicehus. En del av området kom-

mer fortsätta att användas enbart för odling. För intilliggande förskola möjliggörs en 

större förskolegård. I uppdraget från Byggnadsnämnden ingår inte att planlägga området 

för bostäder.  

23. Billdals Ridklubb  

Billdals ridklubb har under samrådet ställt sig bakom detaljplaneförslaget till stor del, 

specifikt vad gäller att utveckla det befintliga odlingslottsområdet till kolonilotter.  

Billdals ridklubb motsätter sig dock utvidgningen till nya odlingslotter och föreslår 

istället att det tilltänkta området bibehålls som betesmarker för Billdals ridklubbs 

ridskoleverksamhet, som förskoleverksamheten är fria att nyttja under stora delar av 

året.  

Ridklubben ser att detaljplaneförslaget är en av flera möjligheter att uppnå de politiska 

målen om grön rekreation och göteborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande 

men saknar ett perspektiv som visar på utvecklingspotentialen hos befintlig verksamhet.  

Man vill också starkt poängtera att verksamheten vid ett flertal tillfällen påpekat vikten 

av delar av planförslaget för ridskolans hästar och har i samband med det uttryckt stort 

intresse av att arrendera den del av planen som avser framtida odlingslotter.  

Billdals ridklubb argumenterar i detta yttrande för att Billdals ridklubb ska tillåtas arren-

dera fastigheten Hästebäck 1:16 för att uppnå de politiska målen:   

- Grön rekreation för alla  

- Göteborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande 

- Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper 

Kommentar: 

Aktuellt område för odlingslotter och som berör del av fastigheten Hästebäck 1:16 är se-

dan tidigare planlagt för ändamålet odling. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ut-

veckling av odlingsområdet. Hästhållning ses inte som lämpligt på för nära avstånd från 

bostäder på grund av allergener och därmed risk för negativ påverkan på hälsan. 
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Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande revideringar är lämpligt att gå vi-

dare med detaljplanen för antagande.  

 

Utöver mindre justeringar föreslås följande revideringar: 

 

Plankartan: 

• Planområdets nordvästra del har planlagts för allmänplats, PARK.  

• Egenskapsområde avsett för allmännyttiga underjordiska ledningar inom planom-

rådet har utökats för att överensstämma med befintliga ledningars läge, dvs. ”u”- 

områden, och omfattas även av bestämmelsen om att byggnad ej får uppföras. 

• Planbestämmelsen om största byggnadsarea för kolonistuga revideras från 20 m2  

till 25 m2 på plankartan. 

• Bestämmelse om minsta lottstorlek har införts på plankartan inför granskning. 

• Förtydligande av egenskapsbestämmelser avseende största byggnadsarea och 

högsta byggnadshöjd. 

 

 

Planbeskrivning: 

• Planbeskrivningen har kompletterats angående risk för påverkan på hälsa/säkerhet 

avseende den befintliga elledningen som löper genom planområdet. 

• Revideras angående storleken för största byggnadsarea för kolonistuga,  

från 20 m2 till 25 m2. 

• Planbeskrivningen revideras enligt inkomna synpunkter kring avfall, VA- hante-

ring och dagvattenhantering. 

• Planbeskrivningen revideras, inför antagande av planen, angående att fastighetsre-

glering ej avses göras 

• Styckena som berör fornlämningar och kulturmiljö har redigerats, utifrån resulta-

tet i framtagen utredning. 

 

 

 

 

 

Mari Tastare   Sirpa Antti-Hilli  

Planchef   Konsultsamordnare  
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Bilaga 1- Lista över samrådskrets - samråd 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden 

Göteborg Energi GothNet AB 

Kretslopp och Vatten 

Kulturnämnden 

Lokalnämnden 

Miljö- och klimatnämnden 

Park- och naturnämnden 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Stadsdelsnämnden i Askim-Frölunda-Högsbo 

Trafiknämnden 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Skanova Nätplanering D3N 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

Övriga 

Ellevio AB 

Naturskyddsföreningen i Göteborg 
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Bilaga 2 - Lista över samrådskrets – granskning 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden 

Göteborg Energi GothNet AB 

Kretslopp och Vatten 

Kulturnämnden 

Lokalnämnden 

Miljö- och klimatnämnden 

Namnberedningen 

Park- och naturnämnden 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo 

Trafiknämnden 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Skanova Nätplanering D3N 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Brf Dalen, Uggledalsvägen 177, Billdal 

Brf Ugglan, Uggledalsvägen 73, Billdal 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende, arrendatorer 

Hästebäckens odlarförening 

Övriga 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 

Billdals Ridklubb 

Ellevio AB 

Naturskyddsfören.i Gbg 
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Bilaga 3 - Länsstyrelsen Västra Götalands läns  
samrådsyttrande 
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Bilaga 4 - Länsstyrelsen Västra Götalands läns  
granskningsyttrande 
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