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Områdesbestämmelser för Aspenäs Villastad 
 
 
Aspenäs Villaägares förening tillskrev kommunen i maj 2018 om att man behöver se över 
processer och regelverk för avstyckningar inom Aspenäs. Vidare träffade föreningen politiker 
och tjänstemän i kommunen för att diskutera frågan om områdesbestämmelser skulle kunna 
vara till hjälp för att hantera problemen med avstyckningar och tillhörande bygglov för 
nybyggnationer. 2015 hade kommunfullmäktige fattat ett beslut om att de 
rekommendationer som står i översiktsplanen från 2008 inte längre skulle vara gällande. 
Motivet för detta beslut var att man ansåg bestämmelsen omodern samt att man ville öka 
byggandet. En konsekvens av detta beslut blev att ett antal avstyckningar och efterföljande 
byggnationer har genomförts. Flertalet av dessa har skett på tomter mindre än de tidigare 
stipulerade 1000 m2 och flera har bebyggts utan hänsyn till omgivningens karaktär och 
topografi. Detta har lett till ett resultat som man inte kan anse berikar de kulturvärden som 
tidigare gällt i området. 
 
Kommunen har nu gjort ett gediget utredningsarbete och presenterat det i en 
samrådshandling. Vi återkommer nedan med en del synpunkter på det arbete som har 
redovisats. 
Vi kan konstatera att merparten av innehållet i samrådshandlingen behandlar den befintliga 
bebyggelsen. Där har ett stort antal långtgående förslag redovisats med bl.a. 
varsamhetsbestämmelser för 128 fastigheter, utökad lovplikt för yttre förändringar av husen 
m.m. Vi anser att aspenäsborna har byggt, renoverat och underhållit sina fastigheter i 
närmare 100 år med ett så lyckat resultat att antikvarierna lovprisar detta. Låt därför 
aspenäsborna även fortsättningsvis få göra detta. Att införa lovplikt med stora kostnader och 
förlängda planeringstider för fastighetsägarna om de ska måla om sitt hus eller göra andra 
förändringar av fasaden. Samtidigt kan nämnas att dessa fastigheter inte är särskilt 
avvikande jämfört med andra fastigheter i kommunen. En kommunal likabehandling av 
medborgarna bör även gälla i detta fall.  
Dessutom ökar arbetsbelastningen på kommunens bygglovshandläggare som redan har fullt 
upp med att klara av sina arbetsuppgifter inom de stipulerade tiderna.  
Vi föreslår att man tar bort alla förslag till regleringar av den befintliga bebyggelsen i 
områdesbestämmelserna och istället använder det regelverk som finns i PBL och som gäller 
för övriga fastighetsägare i Lerums kommun. 
 
För att övergå till avstyckningarna så tycker vi att man skall utgå från den skrivning som 
utredningen redovisar hur det stod i översiktsplanen 2008. ”Förändringar av bebyggelsen på 
tomter mindre än 1000 m2 och andra förändringar som kan påverka kulturmiljön ska prövas 
genom detaljplaneläggning enligt PBL”.  



” I en lokaliseringsprövning görs en helhetsbedömning av tomtens lämplighet med avseende 
på bl.a. geoteknik, omgivningens tomtstorlekar och karaktär med möjlighet till 
väganslutning”. Detta har fungerat väl i de flesta fall som genomförts innan 2015.  
Vidare finns det en avstyckningsplan från 1927 som man hämta relevant underlag ifrån till 
blivande områdesbestämmelser. 
Utredningen har även föreslagit vissa åtgärder för att anpassa ny bebyggelse till topografi 
och anslutning till angränsande bebyggelse. Detta är viktigt och bra tycker vi och vi kan även 
tänka oss att marklov kan behövas i vissa fall. 
 
Som även belysts i utredningen är trafikfrågorna viktiga i utvecklingen av Aspenäs. Det är 
därför viktig att nya tomter kan härbärgera tillräckligt antal bilar och har en korrekt 
väganslutning. 
 
Aspenäs är en trädgårdsstad och vi vill att det skall vara så även i fortsättningen. Det finns en 
hel del karakteristika för en trädgårdsstad som vi tycker man i tillämpliga delar kan inarbeta i 
områdesbestämmelserna. Detta innebär också att tomterna är så stora att det utöver 
byggnader även finns plats för grönska. 
Vidare anser vi att områdesbestämmelserna skall gälla för en- och tvåfamiljshus. För 
byggnation av flerbostadshus och eventuella avstyckningar mindre än 1000 m2 skall ärendet 
prövas i detaljplan.  
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