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Planbeskrivning 
 

1 Områdesbestämmelsernas innebörd och 
huvuddrag  

Detta dokument utgör ihop med plankartan förslag till områdesbestämmelser för 

Aspenäs villastad med omnejd. Begrepp som innehåller ordet plan, som 

planbeskrivning och planområde, används dock konsekvent. För stringens och 

sammanhang används dessa begrepp och, i stort, förvaltningens formalia för 

detaljplanering. Skillnaden mellan detaljplan och områdesbestämmelser är av vikt att 

påpeka eftersom de legala förutsättningarna till del skiljer sig mellan dessa begrepp.  

Plan- och bygglagen (PBL) bestämmer att en detaljplan ska bestå av en plankarta (4 

kap. 30 §) och en planbeskrivning (4 kap. 31 §) samt vad dessa ska innehålla (4 kap. 33 

§) medan lagen bestämmer att Områdesbestämmelser ska bestå av en särskild handling 

(4 kap. 43 §). Uppdelningen mellan karta och textdokument gäller inte 

områdesbestämmelser på samma vis som detaljplaner.  

Planbeskrivningen ska förstås som förklaring och vidareutveckling för hur 

områdesbestämmelserna för Aspenäs Villastad med omnejd redovisade på plankartan 

ska tolkas. 

Områdesbestämmelserna används för att säkerställa Lerums kommuns översiktsplan 

2008 intentioner som att bevara värdefull kulturmiljö. Instrumentet kan inte generera 

byggrätter men kan användas för reglering av lovplikt i viss grad och även för 

skyddsåtgärder.    

Huvuddragen i områdesbestämmelserna förstås utifrån plankartan. I denna finns 

bestämmelser om placering och utformning av byggnader och tillbyggnader samt mark- 

och terränganpassning. Kulturmiljön regleras dels utifrån enskilda byggnader, med 

varsamhetsbestämmelser, dels utifrån tillägg inom planområdet. Vidare finns 

administrativa bestämmelser om utökad lovplikt vilket inkluderar marklov för 

schaktning och fyllning samt som bygglov för fasadförändring. Det finns också en 

utökad lovplikt för rivning. På plankartan redovisas även upplysningar om mur och 

plank, bygglovsbefriade åtgärder enligt PBL 9 kap. 4 a-4 c §§, antikvarisk utredning, 

naturvärden, geoteknik, radon och frågor om översvämningsrisk samt dagvatten.  

Områdesbestämmelserna berör Aspenäs Villastad med omnejd, ett område på ca 120 ha 

i Lerum, som tidigare inte omfattas av vare sig detaljplan eller områdesbestämmelser.  
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2 Bakgrund 

Planområdet består av ett utbyggt bebyggelseområde, i huvudsak av småhusbebyggelse, 

inom vilket ett högt bebyggelsetryck visat sig genom ett tilltagande antal ansökningar 

om förhandsbesked och bygglov om nybyggnad av bostäder, vilket ska prövas med 

hänsyn till huruvida platsen i fråga är lämplig. Många krav utifrån PBL är generellt 

utformade och gäller även när de inte uttryckts i en specifik kontext, som förbud mot 

förvanskning av ett områdes kulturhistoriska värde.  

Kommunen har under senare år mottagit synpunkter från boende inom planområdet som 

ifrågasatt den nuvarande utvecklingen och förtätningen av Aspenäs. Eftersom 

ifrågasättandet skett parallellt med ett högt antal ansökningar indikerar detta på att 

rådande förutsättningar för tillkommande element inom planområdet varit otydligt.  

Detta synliggör ett behov för ett klargörande, vilket berör såväl förvaltningens 

handläggning som enskilda fastighetsägare inom planområdet. Ett tydliggörande 

behöver således till del syfta till att synliggöra och specificera de generella krav som 

redan existerar.  

Kommunstyrelsen beslutade den 17 oktober 2018 att ge Sektor samhällsbyggnad i 

uppdrag (KS18.826 § 328) att upprätta områdesbestämmelser för Aspenäs Villastad för 

att samordna kulturmiljövärden och högt bebyggelsetryck i ett sammanhang med övrig 

problematik så som VA-kapacitet, dagvatten, översvämningsrisk och trafik. Eftersom 

området sedan tidigare är bebyggt har förvaltningen bedömt områdesbestämmelser som 

lämplig typ av reglering. I samband med beslut om uppdrag belyste kommunstyrelsen 

vikten av en tidig invånardialog vid framtagandet av områdesbestämmelserna. 

Planområdet benämns som Aspenäs Villastad med omnejd och omfattar både Aspenäs 

Villastad samt intilliggande område där, i likhet med Aspenäs Villastad, bebyggelse och 

markanvändning inte är reglerad.  

3 Områdesbestämmelsernas syfte 

Områdesbestämmelsernas syfte är att i linje med Lerums Översiktsplan 2008, beakta 

kulturmiljön i Aspenäs Villastad och fungera som vägledning för bevarande och 

tillkommande element. Dessutom ska områdesbestämmelsen ge vägledning för övrig 

problematik som VA-kapacitet, dagvattenhantering, översvämningsrisk, geoteknik, 

naturvärde och trafik i lämplig utsträckning utifrån instrumentet områdesbestämmelser. 

Områdesbestämmelserna syftar till att tydliggöra de förutsättningar som gäller inom 

planområdet vid förändring och för tillkommande element. Detta för att säkerställa 

områdets fortsatta markanvändning och dess framtida utveckling inom ramarna för 

kulturmiljön, vilket ibland innebär ökade krav för bygglov. 
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4 Behovsbedömning  

Vid nyproduktion eller ändring av befintlig detaljplan ska kommunen ta ställning i fall 

genomförandet kan medföra en betydande miljöpåverkan. I syfte att ta reda på det ska 

varje förslag till detaljplan genomgå en undersökning av betydande miljöpåverkan. 

Områdesbestämmelser berörs inte av PBLs regler om genomförande och saknar även 

genomförandetid. Vidare nämns inte områdesbestämmelser i PBL 5 kap. 11 a §, vilken 

bestämmer att kommun ska undersöka om genomförandet av detaljplan kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. 

Miljöbalken behandlar innebörden av undersökning om betydande miljöpåverkan i 6 

kap. 6 § under rubriken planer och program. Områdesbestämmelser nämns ej. Vad 

undersökningen ska innehålla står i Miljöbedömningsförordningen 5 §, i vilken bland 

annat miljöproblem för plan, miljöeffekters påverkan, omfattning och egenskaper tas 

upp. Områdesbestämmelser genererar inga byggrätter eller annan större påverkan utan 

anger enbart grunddragen i användning av mark. Kommunen bedömer att det inte är 

lagstiftarens mening att områdesbestämmelser berörs av undersökning av betydande 

miljöpåverkan. 

5 Plandata 

5.1 Tillämpad lagstiftning 

Områdesbestämmelserna tas fram i enlighet med plan- och bygglagen 2010:900 (SFS 

2014:900). Inom kommunen får mark- och vattenområdens användning, bebyggelse och 

byggnadsverk regleras med detaljplan eller områdesbestämmelser.  

5.2 Processen 

Områdesbestämmelserna handläggs med standardförfarande. Standardförfarandet kan 

tillämpas om förslaget till detaljplan eller områdesbestämmelser är förenligt med 

översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse 

för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Områdesbestämmelserna får inte heller 

antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

 

Myndigheter, allmänhet och sakägare ges möjligheter att påverka planförslaget under 

samråd och granskning. Områdesbestämmelserna antas slutligen av 

kommunfullmäktige. Antagandebeslutet kan överklagas av sakägare, under 

förutsättning att de senast under granskningstiden skriftligen lämnat in synpunkter som 

inte blivit tillgodosedda.  
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Processen att arbeta fram områdesbestämmelser är i stort sett densamma som för 

detaljplan. Områdesbestämmelserna reglerar ej nya byggrätter och kommunen kan ej 

lösa in mark. Specifika bestämmelser så som byggnadshöjd och våningsantal får inte 

regleras i områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser saknar även krav på minsta 

innehåll och det finns inga regler om hur de ska genomföras. Ingen 

genomförandebeskrivning tas fram eftersom syftet med områdesbestämmelserna inte är 

att exploatera området. 

5.3 Tidig invånardialog och webbenkät 

I samband med kommunstyrelsens beslut (KS18.826§ 328), när Sektor 

Samhällsbyggnad fick i uppdrag för att upprätta områdesbestämmelser för Aspenäs 

Villastad, belystes vikten av en tidig invånardialog vid framtagandet av 

områdesbestämmelserna. Invånardialogen genomfördes via en webbenkät under 

sommaren 2019. Under vissa rubriker i avsnitt 7 sammanfattas berörda delar av 

webbenkätens utkomst. Sammanställningen av webbenkäten finns även som bilaga till 

planbeskrivningen.  

5.4 Planhandlingar 

Till förslaget hör:  

- Plankarta med områdesbestämmelser (1:2000 i pappersformat A0)  

- Planbeskrivning 

- Fastighetsförteckning 

Utredningar  

Följande utredningar har utförts i samband med upprättandet av 

områdesbestämmelserna:  

- Aspenäs, Kulturmiljöunderlag inför områdesbestämmelser, PE Teknik och 

Arkitektur, 2020-08-31.  

- Trafikutredning Aspenäs Villastad Nulägesbeskrivning, Afry, 2021-02-08.  

Övriga bilagor 

- Sammanställning webbenkät, Aspenäs Villastad med omnejd, AL-Studio, 2019-

10.  

- Karaktärisering och värdering av villor i Aspenäs Villastad med omnejd, Lerums 

Kommun, 2021-01-11, Rev 2021-04-13. 

5.5 Läge och areal 

Aspenäs Villastad med omnejd ligger inom Lerums tätort längs sjön Aspens östra sida. 

Området består till största del av villabebyggelse och omfattar ca 120 ha. Avståndet från 

områdets södra del till närmaste tågstation Aspedalen är drygt 700 meter. Avståndet 

från områdets östra del till Lerums centrum är drygt 500 meter. Avståndet från områdets 

västra del till Lerums centrum är drygt 2,5 km. 
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5.6 Markägare 

Området består till största del av villatomter och privatägd mark. Kommunal mark 

utgörs av gator och allmänna platser. Inga tomträtter återfinns inom planområdet och i 

östra delen av planområdet återfinns ett jaktarrende. Samfälligheter återfinns inom 

planområdet som tillsammans med övriga markägoförhållanden specificeras av 

fastighetsförteckningen. 

6 Tidigare ställningstaganden 

6.1 Nationella ställningstaganden 

Riksintresse för kommunikationer 

Det återfinns inget riksintresse för kommunikationer inom planområdet.  

Det finns inget riksintresse för kommunikationer i eller i anslutning till planområdet. 

Närmast riksintresse för kommunikation återfinns söder om planområdet och består av 

E20 och Västra Stambanan. Områdesbestämmelserna bedöms inte ha påverkan på detta.   
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Riksintresse för naturvård 

Sjön Aspen omfattas av riksintresse för naturvård, NRO 14148 Säveån, Nääs, Öjared, 

Aspen, vilket medför att riksintresset gränsar och bitvis överlappar 

områdesbestämmelserna.  

Riksintresset är mycket omfattande men för närområdet är det sjön Aspen med 

tillhörande värden och egenskaper som är relevant. För Aspenäs nämns att Bäckdalen 

vid Aspenäs är nedskuren i lersediment och hyser en rik lundflora.  

I riksintressebedömningen betonas för Aspen bland annat en hög biologisk funktion 

med artrik fiskfauna och bland de allmänt skrivna förutsättningar för riksintressets 

bevarande nämns exempelvis att vattenkvalitén ska bibehållas. Vidare beskrivs att vägar 

och bebyggelsen ofta placerats i närheten av stranden. 

 

Den delen där områdesbestämmelserna och riksintresset överlappar sammanfaller i 

huvudsak även av strandskydd. Eftersom områdesbestämmelserna inte genererar 

byggrätter bedöms de inte påverka riksintresse för naturvård.  

Natura 2000 

Sedan 2001 är samtliga riksintressen även natura 2000-område. Aktuellt planområde 

bedöms ej påverkas av ett natura 2000-område, vilket motiveras likadant som för 

riksintresse för naturvård ovan. 

Landskapsbildsskyddsområde 

Aktuellt planområde bedöms ej påverkas av landskapsbildsskyddsområde.  

Aktuellt planområde angränsar till landskapsbildskydd benämnt som Aspen. Området 

består till största del av kraftigt kuperade och skogbeklädda branter mot sjön.  

Strandskydd 

Aktuellt planområde påverkas av strandskydd. Inom området Aspenäs Villastad med 

omnejd varierar avståndet av strandskyddet inåt land från strandkanten. Strandskyddet 

är i stort avgränsat av vägarna Seatons allé och Strandvägen samt av fastigheter för 

bostäder. Inom planområdet berör strandskyddet ingen bebyggelse men det berör 

obyggda tomter samt mindre arealer av bebyggda tomter.  
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Fornlämningar 

Inom Aspenäs Villastad med omnejd finns fyra kända fornlämningar i form av 

stensättningar eller gravanläggningar, markerat i rött i kartan nedan. Dessa 

stensättningar ligger inom allmän naturmark och sammanfaller med utpekat område i 

naturvärdesinventering och biotopskartering.  

Inom planområdet finns också två kända övriga kulturhistoriska lämningar, markerat i 

blått. De två återfinns i planområdet på kommunägd mark vid en lekplats och på 

fastigheten Aspenäs 1:180.   

Inom planområdet finns också uppgifter om en stenkammargrav där ingen antikvarisk 

bedömning har skett, markerat i grått. Den återfinns på fastigheten Aspenäs 2:178.   

Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen, även de som inte är 

registrerade.  
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Skyddsvärda träd  

Planområdet ligger inom ett större område som länsstyrelsen har pekat ut som en 

värdetrakt för skyddsvärda lövträd. Inom en värdetrakt finns det mer än 50 skyddsvärda 

träd där avståndet mellan två träd inte överstiger 1,5 km. Delar av planområdet är även 

utpekat som värdekärna, vilket innebär att det finns mer än 50 lövträd där avståndet 

mellan två träd inte överstiger 200 meter. Denna värdekärna är en av de största 

värdekärnorna för lövträd i länet. Värdetrakterna och värdekärnorna är särskilt viktiga 

för krävande arter med dålig spridningsförmåga. Enligt kommunens naturvårdsprogram 

är flest hotade arter knutna till kommunens rika lövskogar och gamla trädmiljöer.  
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Vid åtgärd som väsentligt skulle påverka särskilt skyddsvärda träd kan det vara 

nödvändigt med anmälan om samråd enligt miljöbalken 12 kap 6 §. Se vidare under 

avsnitt 6.3 om kommunala ställningstagande.  
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6.2 Regionala och mellankommunala ställningstaganden 

Göteborgsregionens strukturbild och K2020 

Göteborgsregionens medlemskommuner har 

gemensamt beslutat om hur den regionala strukturen 

ska utvecklas, främst med avseende på tillväxt och 

allmänna kommunikationer. En sammanfattande 

strukturbild visar huvuddragen i regionens fysiska 

struktur. Huvudstråken utgör ryggraden i och ska 

stärkas för att alla delar av regionen ska bli långsiktigt 

livskraftiga. Utvecklingen av huvudstråken ska ske 

med stöd av en attraktiv och kraftfull pendel- och 

regiontågtrafik. Ett bostadsbyggande i stationsnära 

lägen, eller i orter som med god kollektivtrafik är 

knutna till stationslägena, stärker förutsättningarna för 

en uthållig tillväxt i Göteborgsregionen.  

K2020 är en målbild och ett samverkansprojekt för kollektivtrafiken i 

Göteborgsregionen. Målet är att minst 40 % av resorna i Göteborgsområdet ska göras 

med kollektivtrafik senast år 2025. 

6.3 Kommunala ställningstaganden 

Vision 2025-Sveriges ledande miljökommun  

Visionen för Lerums kommun är att till 2025 bli Sveriges ledande miljökommun. 

Lerum ska bland annat ”Motivera och inspirera medborgare genom det livslånga 

lärandet till en klimatsmart livsstil”. Kommunen har som mål att skapa förutsättningar 

för medborgare att kunna leva på ett sätt som minskar den negativa klimatpåverkan. 

Arbete kännetecknas av ledorden ”hållbarhet, kreativitet och inflytande”. Visionen 

fungerar som riktmärke för den politiska kursen framåt och är prioriterad i varje 

politiskt beslut. En rad olika planer och strategier är framtagna för att vara vägledande i 

arbetet mot Sveriges ledande miljökommun. 

Översiktsplan 2008 

Syftet med Lerums Översiktsplan 2008 är att säkerställa riksintressen och att samla 

kommunens sektorsintressen i en helhetsplanering. Översiktsplanen är inte bindande 

men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och 

hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.  

Lerums Översiktsplan 2008 aktualitetsförklarades 2013. Arbete pågår med att ta fram en 

ny översiktsplan för Lerums kommun vid benämningen Lerum 2040/ÖP. 

Enligt gällande översiktsplan definieras planområdets mark- och vattenanvändning som 

”befintlig bebyggelse”. En större del av området är markerad som ”planerad 

bebyggelse” och består av schematiskt utplacerade ringar. Dessa berör områden som 

främst ska innehålla bostäder men även nödvändig samhällsservice. Det syftar till en 

förtätning som ska ske inom befintlig bebyggelse vars förenlighet med förordnanden 

och reservat utreds i fortsatt planering.  
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Utkanter av planområdet berörs av ”tätortsnära rekreation”. Tätortsnära rekreation 

syftar till grönområden i direkt anslutning till bostadsbebyggelse där rekreationsbehov 

prioriteras framför skogsbruk. Rekommendation för tätortsnära rekreation är att nya 

byggnader och anläggningar som strider mot ändamålet inte ska medgivas. Avgränsning 

av dessa områden är dock inte helt definitiva och enstaka byggnader kan prövas efter 

enkel planutredning. 

En majoritet av planområdet berörs av rekommendationerna ”detaljplan behövs” och 

”område med stora kulturmiljövärden”. ”Område med stora kulturmiljövärden” syftar 

i detta fall till att Aspenäs Villastad är utpekat i kulturmiljöprogram Kulturmiljöer i 

Lerums Kommun. Inom dessa områden ska enligt översiktsplanen ”Ny bebyggelse och 

anläggningar, förändringar i kulturlandskapet och befintlig bebyggelse prövas 

gentemot kulturmiljön. Särskild utredning kan behövas som förutsättning för prövning 

och tillstånd. För områden som ingår i planområden utförs utredning som del i 

planarbetet.” Delen av planområdet vid Furuvägen, Lindvägen samt Häradsvägen ingår 

inte i det utpekat området. 

 

I rekommendation om detaljplan behövs står om Aspenäs specifikt att ”Förtätningar av 

bebyggelsen på mindre än 1000 kvadratmeter och andra förändringar som kan påverka 

kulturmiljön ska prövas genom detaljplaneläggning enligt PBL 5 kapitlet 1 §.” Det 

syftar till Äldre PBL, och det så kallade detaljplanekravet, vilket numera återfinns i PBL 

4 kap. 2 §. I översiktsplanen återfinns en passage under rubrik Tomtstorlek som lyder: 

”Lerums kommun har antagit en policy beträffande tomtstorlek för villatomter. Policyn 

innebär att för förtätningar och avstyckningar inom samlad bebyggelse ska en minsta 

tomtstorlek för villatomter på 1000 m2 gälla om inte frågan särskilt prövas i detaljplan. 

I en lokaliseringsprövning görs en helhetsbedömning av tomtens lämplighet med 

avseende på bl.a. geoteknik, omgivningens tomt-storlekar och karaktär samt 

möjligheter till väganslutning, vilket ofta innebära att en villatomt måste vara större än 

1000 m2.” I ett beslut av Kommunfullmäktige (2015 § 213) upphävs policy om ett 

minimum om 1000 kvadratmeter stora tomter. Översiktsplanen 2008 har dock inte 

upphävts eller reviderats. I det upphävande beslutet nämns inte översiktsplanen och 

styrning om tomters storlek är fortsatt att förstå som översiktsplanens intentioner.  

 

Översiktsplanen innehåller rekommendationer rörande specifika områden för vilka det 

bör upprättas områdesbestämmelser medan det är detaljplaneläggning som 

översiktsplanen förordar för Aspenäs. Det är dock förändringar som kan påverka 

kulturmiljön som uttryckligen förutsätter planläggning enligt översiktsplanen. Både 

detaljplanekravet i ÄPBL såväl som i PBL kan utgå från ”en bebyggelse som ska 

förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang” i PBL följs 

ordalydelsen av ”med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till 

åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt.” I med att det rör 

kulturmiljö och eftersom områdesbestämmelser kan reglera kulturmiljö anses, trots 

ordalydelsen att detaljplan behövs, områdesbestämmelser som instrument följa 

översiktsplanens intentioner.   
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Kulturmiljöunderlag 

Kulturhistorisk byggnadsinventering nr 40 och Kulturmiljöer i Lerums kommun, 

Kulturmiljöprogram - Planeringsunderlag, båda framtagna 1999 av Älvsborgs 

länsmuseum, utgör det underlagsmaterial som översiktsplanen baserats på avseende 

kulturmiljöfrågor. Översiktsplanen visar samma områden som Kulturmiljöer i Lerums 

kommun, Kulturmiljöprogram - Planeringsunderlag under rubrik R5 Område med stora 

kulturmiljövärden. I kulturmiljöprogrammet står det kort om uttrycken för miljön samt 

en motivering. 

Kulturhistorisk byggnadsinventering nr 40 

Kulturhistorisk byggnadsinventering nr 40 beskriver kulturmiljövärden indelat efter 

fastigheter. Byggnadsinventeringen omfattar tolv fastigheter som finns inom aktuellt 

planområde. Utöver utgångspunkten från enskilda fastigheter innehåller inventeringen 

en uppställning av bebyggelsemiljöer som tillmäts kulturhistoriskt värde. Inom 

planområdet finns de sex utställningsvillorna på Villavägen, som är utpekat som en 

sådan miljö. Eftersom nya underlag producerats till områdesbestämmelserna anses det 

inte nödvändigt att skriva ut motiveringen för miljön eller de tolv enskilda fastigheterna. 

De befintliga underlagen har dock använts vid framtagande av de nya 

kulturmiljöunderlagen.  

Kulturmiljöprogram, Kulturmiljöer i Lerums Kommun, 010517  

Planområdet ingår i kulturmiljöprogrammet Kulturmiljöer i Lerums Kommun, antagen 

2001-05-17, där Aspenäs Villastad bedöms vara av kulturhistorisk betydelse. 

Uttrycken för Aspenäs lyder ”Egnahems- och villabebyggelse från 1920-talet och 

framåt, terränganpassad styckningsplan från 1927, utställningsvillor från 

byggnadsutställningen 1929.” 

Motiveringen lyder ”Aspenäs Villastad representerar ett viktigt utbyggnadsskede i 

Lerums historia och fortsätter den utveckling som startar under 1800-talets andra hälft 

i och med järnvägens tillkomst. Villorna i området illustrerar flera av de olika 

arkitekturstilar som varit rådande mellan 1920- och 1960-talen, med de sex 

utställningsvillorna som kronan på verket. Stadsplan i enlighet med Camillo Sittes 

stadsplaneideal från sekelskiftet.”  
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Naturvårdsprogram 

Naturvårdsprogram för Lerums kommun, KS 17.1103 § 118 antaget 2019-03-20, är ett 

kunskapsunderlag som pekar ut och beskriver områden med höga värden för naturvård 

och friluftsliv. Programmet är ett policydokument och är därmed inte juridiskt bindande, 

utan fungerar som ett beslutsunderlag i alla kommunala beslut där det går att tillämpa. 

Utifrån programmet förstås bland annat att naturvårdskompetens ska tillfrågas vid 

fällning av träd.  

Skyddsvärda träd 

I kommunenens naturvårdsprogram definieras skyddsvärda träd som ”gamla, grova, 

eller ur upplevelse- eller naturvårdssynpunkt särskilt värdefulla träd.” Inom 

planområdet finns ett stort antal skyddsvärda träd, varav de flesta finns på tomtmark. De 

flesta av dessa är grova ekar. Vissa av dessa träd faller in under definitionen ”särskilt 

skyddsvärda träd”. Sådana träd har ett stort värde som livsmiljö för arter som 

exempelvis fladdermöss, fåglar och insekter. Dessa arter lever i trädens håligheter, samt 

mossor, lavar och svampar som lever på eller i trädstammarna. Ett flertal träd inom 

planområdet är så kallade efterträdare, vilket innebär att de inom en snar framtid 

kommer att falla inom definitionen för särskilt skyddsvärda träd. I naturvårdprogrammet 

går det att läsa att Lerums kommun har som mål att öka antalet skyddsvärda träd och 

deras sammanlagda ålder. Ambitionen är att samtliga markägare ska vara informerade 

angående de skyddsvärda trädens betydelse. Se avsnittet i sammanhang med avsnitt om 

nationella ställningstagande 6.1.  
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Friluftsvärde och naturvärde 

Inom planområdet finns mindre del av sjön Aspen, som inklusive strandkanterna vid 

Hagaviken och Kyrkudden bedöms vara ett friluftsobjekt med högsta friluftsvärde enligt 

naturvårdsprogrammet. Även Aspenäs Herrgård och vattendraget mellan Häcksjön och 

Säveån pekas ut som ett friluftsobjekt med högsta värde. Höga friluftsvärden pekas även 

ut i de gröna allmänna stråk som sträcker sig söder om Häcksjön och Riddarsten.  

Inom planområdet återfinns utpekade naturvärden för sjön Aspen, där de bedöms som 

högsta naturvärde klass 1. Aspens strandkanter i norr vid Hagaviken bedöms vara av 

påtagligt naturvärde klass 3. Vidare finns det övriga områden inom planområdet med 

varierande klassning från högt, klass 2, till påtaglig, klass 3.   

 
  

Kantzoner 

Enligt kommunens naturvårdprogram har vattenområden alltid ett påtagligt biotopvärde. 

För att värna och bevara detta biotopvärde krävs en funktionell kantzon. Kantzonen 

bidrar till en bra livsmiljö i sjön genom att fånga upp partiklar, näringsämnen och 

föroreningar innan de når vattendraget. Funktionella kantzoner motverkar erosion, 

bidrar med ett jämnare klimat i vattnet samt tillför näring och struktur i form av 

nedfallande löv och död ved. 

Kantzonernas utbredning varierar mellan 5 – 20 m från sjö eller vattendrag, beroende på 

sjön eller vattendragets erosionskänslighet och naturvärden i vattnet. Inom planområdet 

återfinns dessa zoner både vid sjön och vid bäckravinerna. Inom kantzonerna ska en 

specifik bedömning göras innan någon form av exploatering eller andra åtgärder 

genomförs. Bedömningen bör göras i samarbete mellan naturvårdshandläggare och 

geotekniker. 
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Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper 

Enligt naturvårdprogrammet finns det i Lerums kommun mycket värdefull natur och 
många skyddsvärda arter. För några av dessa naturtyper och arter anser sig kommunen ha ett 

extra ansvar. Dessa har kommunen valt att benämna ansvarsnaturtyper och ansvarsarter. År 

2010 valde kommunen ut 11 ansvarsarter och 7 ansvarsnaturtyper.  

I området för Aspenäs Villastad med omnejd och för sjön Aspen kan man finna 

ansvarsarterna säveålax, smålom och storlom, mindre hackspett och pilgrimsfalk. I 

anslutning till planområdet återfinns i Seatons Allé ansvarsnaturtypen ”äldre 

herrgårdskogar”.  

Biotopkartering  

Biotopkarteringen visar att det finns bland annat ädellövskog, blandskog, 

hällmarkstallskog och triviallövskog inom planområdet. Både allmän platsmark och 

tomtmark har pekats ut i biotopskarteringen. Biotoperna inom planområdet omfattas 

inte av skydd såsom biotopskydd, men är av värde för den biologiska mångfalden. 
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Klimatstrategi 

Lerums kommuns klimatstrategi från år 2010 innebär att kommunen ska bidra till 

kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning samt skapa förutsättningar för boende och 

verksamma i kommunen att göra klimatsmarta val. Målet med klimatstrategin är att 

minska koldioxidutsläpp per invånare, minska klimatpåverkan från kommunens egna 

verksamheter, samt anpassa samhället till och förbereda medborgarna på den 

klimatförändring som sker. 

Aktuellt planförslag berör inte direkt utsläpp av klimatgaser/växthusgaser. 

Områdesbestämmelserna innebär inte ny tomtmark eller ny infrastruktur i området. 

Planområdet har nära till tågförbindelser och Lerums centrum vilket bedöms underlätta 

för hållbara resor.  
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Klimatanpassningsplan 

Klimatanpassningsplanen för Lerum från år 2015 pekar på de klimatförändringar som 

kan förutses, konsekvenserna av dessa förändringar och hur de kan hanteras. Flera 

viktiga klimataspekter inom samhällsbyggande återkommer senare i planbeskrivningen 

så som översvämning, skyfall och geotekniska utmaningar.  

Dagvattenstrategi och Strategisk VA-planering  

Enligt Lerums dokument för Strategisk VA-planering, KS 15.063 § 214 antagen 2015-

12-17, ska lokal och ekologisk dagvattenhantering tillämpas i nya planområden. En 

åtgärd för förbättrad dagvattenhantering kan initieras när förtätning eller ombyggnation 

utreds i befintlig bebyggelse, eller om området redan har en känd dagvattenproblematik 

där man önskar att undvika framtida skador och kostnader. Enligt Lerums kommuns 

dagvattenstrategi är exempel på åtgärder att begränsa area på hårdgjorda ytor, aktivt 

använda sig av och ställa krav på trög, ytlig avledning och lokal fördröjning nära källan 

vid exploatering och vid anpassning av befintliga områden, nyttjande av lokala lågstråk 

och grönområden samt utreda avledning och utjämning av dagvatten i allt från arbetet 

med översiktsplan till övrig exploatering.  

Dagvatten bör renas enligt rekommendationer i dagvattenstrategin, vilket innebär att det 

i första hand ska ske med hjälp av ekologiskt omhändertagande nära källan. De 

anläggningar som används för rening av dagvatten ska dimensioneras efter flödet från 

minst ett 2-årsregn, för att säkerställa reningen från de vanligaste regnen. 

Avledningssystemet för dagvatten ska dimensioneras efter flödet från ett 20-årsregn. 

Enligt gällande strategi ska dagvattenlösningen också ta hänsyn till ett dimensionerande 

100-årsregn och säkerställa att ytavrinning vid ett sådant regn inte skadar byggnader. 

Skyfallskartering 

Under sommaren 2019 utförde Tyréns en skyfallskartering för Lerums kommuns 

räkning. Syftet var att ge kommunen ett uppdaterat underlag att utgå ifrån när det 

kommer till att identifiera skyfallsrelaterade översvämningsrisker, samt bedöma deras 

omfattning och potentiella konsekvenser. Detta underlag ligger sedan till grund för 

riskbedömningar i samband med granskning av bygglov, detaljplaner, 

områdesbestämmelser samt i framtagandet av den nya översiktsplanen Lerum/2040 ÖP.  

7 Planeringsförutsättningar 

7.1 Bebyggelse 

Befintlig bebyggelse och miljöer 

Aspenäs Villastad representerar ett viktigt utbyggnadsskede i Lerums historia som 

startade under 1800-talets andra hälft i och med järnvägens tillkomst. Området består 

främst av enbostadshus med stora tomter, där husen traditionellt har anpassats efter 

terrängen. Det finns hus representerar från stora delar av 1900-talet och området hyser 

höga kulturmiljövärden, läs mer under avsnitt 7.4 Kulturmiljöer. I kulturmiljöunderlaget 

Aspenäs Kulturmiljöunderlag inför områdesbestämmelser, utförd av PE teknik & 



 

21 

arkitektur 2020-08-31, står mer att läsa om befintlig bebyggelse och miljöer men även 

om topografin, grönstruktur m.m.  

Utöver bostäder återfinns besöksanläggning, en kyrka, vid Strandvägen.  

Bebyggelse, miljöer och anläggningar i omgivande områden 

I anslutning till planområdets södra del återfinns Aspenässkolan, F-5 samt idrottsplats 

och gränsande mot Seatons allé återfinns förskola. Vid östra utkanten av planområdet 

ligger Riddarstengårdens Äldreboende, som angränsar till naturen och 

rekreationsvärden. Kring Riddarsten finns även motions- och elljusspår.  

Väster om planområdet ligger Aspenäs Herrgård. Det tidigare sommarhuset är idag 

konferensanläggning med tillhörande restaurang och möjlighet för övernattning.  

Servitut 

Inom planområdet finns ett antal avtalsservitut. Ett avtalsservitut är en 

överenskommelse mellan två fastighetsägare om hur grannen får nyttja den andres 

fastighet. Framförallt finns två avtalsservitut, 12-IM1-32/684.1 och 12-IM1-32/440.1 

som berör 290 fastigheter inom planområdet. Dessa har ändamål villa och årlig avgäld 

vilka syftar till att hindra bebyggelse på sex meters gräns mellan byggnad och 

fastighetsgräns, eller mellan byggnad och närmaste väg. Avståndet kan minskas om 

granne lämnar bifall. Avtalsservituten innefattar även ett krav på staket i gräns mot 

allmän plats eller väg samt att ett bidrag ska ske till väghållare varje år. Detta 

underhållsbidrag ska bland annat användas till underhåll av vägar, allmänna platser, 

båtbryggor, diken och vägbelysning. Vilka fastigheter som berörs av vilka avtalsservitut 

specificeras av fastighetsförteckningen. 

 

Dialog: Webbenkät 

I utförd webbenkät, en del av den tidiga dialogen för Aspenäs Villastad med omnejd, 

efterfrågades vad befolkningen ansåg var betydelsefullt att bevara i kulturmiljön. I 

svarsresultatet såg man värdet i att bevara utsikten över sjön Aspen, på privat mark och 

allmän plats. Det ansåg även att en viktig del i bevarandet av kulturmiljön var att 

tillkommande bebyggelse anpassas till rådande terräng. Därefter följde bevarandet av 

grönskan i trädgårdar samt kvarter och att storleken på husen håller sig inom en-två 

våningar.  

7.2 Landskap, natur, grönska och vatten 

Mark- och skogslandskap 

Området kring sjöarna Aspen, Sävelången, Mjörn, Anten och Färgen är en av före detta 

Älvsborgs läns rikaste trakter på lövskog. Det kuperade landskapet och skiftande 

markförhållanden bidrar till variationen. I kulturmiljöutredningen, utförd av PE, 

beskrivs det att Villastaden präglas starkt av de olika grönstrukturerna. 

Sammanhängande och större grönstrukturer med träd återkommer och ger tillsammans 

med vyerna mot skogklädda omgivningar en naturnära och vildvuxen karaktär för stora 
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delar av området. Planområdet omfattar inte Seatons allé med sin tvåsidiga lindallé, som 

ingick i PE:s utredning. 

Området innehåller två bäckraviner som sätter prägel. Bäckravinen inom norra delen av 

planområdet har en höjdskillnad på ca 18 meter, medan bäckravinen i östra delen av 

området har en höjdskillnad på ca 22–30 meter. Dessa bäckraviner skapar gröna kilar i 

området som enligt Lerums Naturvårdprogram ska värnas. 

Sjön Aspen 

Enligt kommunens vattenöversikt 2009-01-15 mottar sjön Aspens tillrinning från stora 

delar av kommunen och avvattnats vis Säveån till Göta Älv. Sjön har en area på ca 1624 

ha. Delavrinningsområdet domineras av skogsmark och vatten med inslag av tät 

bebyggelse, sandmark och jordbruksmark.  År 2008 bedömde man att sjön hade måttlig 

status där påverkan på sjön förekommer främst i form av vattenreglering och förorenade 

bottensediment. Sammantaget bedömdes sjön Aspen ha liten påverkan av övergödning, 

ingen påverkan av försurning, måttlig mekaniks påverkan och måttlig påverkan av 

förorenade ämnen.   

Dialog: Webbenkät 

I utförd dialog ställdes frågan vad de svarande uppskattar mest med sina trädgårdar. 

Största delen, ca 16 %, svarade grönskan och därefter vyn över sjön Aspen. När man 

ställde frågan vad som kunde förbättras i området svarade många, ca 27 %, att 

bevarandet och underhållet av grönskan var det viktigaste. På frågan gällande bevarande 

av kulturmiljön svarade 13 % att grönskan i trädgårdar och kvarter är betydelsefull för 

dess bevarande.   

7.3 Rekreation och friluftsliv 

Inom planområdet finns Aspenäsbadet och en mindre badplats vid Hagaviken. Dessa 

ligger inom allmän platsmark och förvaltas av Lerums kommun. Aspenäsbadet har en 

lång brygga och här finns grillplatser. Sjön Aspen har betydelse för rekreation och 

friluftsliv eftersom sjön nyttjas för både för bad och segling på sommaren och skridsko 

på vintern. Längs med Aspen finns det möjlighet att följa sjöns strandkanter från 

centrum hela vägen till Goråsberget.   

I anslutning till planområdet, vid Aspenäsbadet, finns fotbollsplanen Aspevallen som 

bland annat används av Lerum Idrottssällskap. Norr om planområdet finns 

vandringslederna Goråsspåret och Tösjöspåret som utgår från Riddarstens elljusspår. 

I kommunens naturvårdsprogram bedöms sjön Aspen, inklusive strandkanterna vid 

Hagaviken och Kyrkudden, ha högsta friluftsvärde, klass 1. Även Aspenäs Herrgård och 

vattendraget mellan Häcksjön och Säveån pekas ut som ett friluftsobjekt med högsta 

värde. Höga friluftsvärden pekas även ut i de gröna allmänna stråk som sträcker sig 

söder om Häcksjö och Riddarsten.  

Dialog: Webbenkät 

I framtagen webbenkät framkommer det att sjön Aspen, dess strandkant och de olika 

badplatserna utgör favoritplatser under både vinter och sommar för de flesta tillfrågade. 
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Ca 67 % av föreslagna förbättringsåtgärder som nämns rör Aspen och dess strandkant. 

De förslag som angivits är bland annat en anläggning för simskola, kiosk eller toaletter 

vid Aspen badplats. Många önskar och föreslår att fler grillplatser anläggs och att 

Aspens strandkant kan bli mer lik en anlagd park. 

7.4 Kulturmiljö 

Aspenäs Kulturmiljöunderlag inför områdesbestämmelser 

PE Teknik och Arkitektur AB har på uppdrag av Lerums kommun producerat 

kulturmiljöutredningen Aspenäs Kulturmiljöunderlag inför områdesbestämmelser, 

utförd 2020-08-31. Kulturmiljöutredningens syfte har varit att utgöra ett tydligt 

arbetsunderlag vid framtida bedömning av exempelvis förtätning inom planområdet, 

samt vara ett stöd vid utarbetande av föreskrifter för bevarande. Underlaget innehåller 

en karaktärisering av området i sin helhet utifrån topografi, gatunät/gaturum, och grön-, 

tomt- och bebyggelsestruktur. Vidare innehåller underlaget en karaktärisering av 

bebyggelsen indelat i decennium och en klassificering av byggnadernas kulturhistoriska 

värde. I underlaget finns även ett antal slutsatser, vilka använts vid författandet av 

planbeskrivningen.    

Karaktärisering och värdering av villor i Aspenäs Villastad 

Kommunen har under arbetet med områdesbestämmelserna utfört en sammanfattande 

beskrivning av de villor som bedöms inneha värdebärande kvalitéer gällande 

kulturmiljön inom planområdet. Kommunens beskrivning och värdering är en bilaga till 

planhandlingen, se Karaktärisering och värdering av villor i Aspenäs Villastad 2020-10-

26, och villorna och karaktärsdragen som ska beaktas redovisas i planbeskrivningen 

under avsnitt 8 Planförslagets innebörd. Dessa byggnader är reglerade med 

varsamhetsbestämmelser och färgmarkerade i plankartan.   

Aspenäs Villastad som kulturmiljö  

I kulturmiljöunderlaget för Aspenäs finns delområden med bebyggelse som bedömts 

som homogen ur en eller flera aspekter redovisade. Detta ska dock inte tolkas som att de 

per automatik innehar högre kulturmiljövärden eller är i behov av tydligare 

bestämmelser för kulturmiljön än områden vars värde är av mer heterogen karaktär. Det 

hade varit möjligt att dela in planområdet i delområden men en sådan indelning har 

bedömts riskera att bli alltför godtycklig och utgå från övergripbarhet snarare än faktiskt 

värde.  

Kulturmiljöunderlagen visar Aspenäs som ett område, vilket i sin helhet innehåller en 

myriad av kulturmiljövärden varav en del är enhetliga inom området medan andra delar 

av området innehar mer brokiga värden. Det övergripande värdet är att områdets som 

helhet, i stor utsträckning, består av bebyggelse med hög kvalitet ur flertalet aspekter, 

från flera olika decennier, med genomarbetad utformning. Planområdet bedöms i sin 

helhet utgöra ett särskilt värdefullt bebyggelseområde med historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga och konstnärliga värden. Detta anses motiverat utifrån 

kulturmiljöunderlag och kulturmiljöprogram och enligt översiktsplanens intentioner i 

med utpekning av Aspenäs som område med stora kulturmiljövärden.  
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Förhållningssätt rörande anpassning och hänsyn till kulturmiljö 

Inom värdefulla bebyggelseområden ska ändringar och tillägg i bebyggelsen utföras 

varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Anpassning av det 

enskilda fallet till en viss situation ska grundas på bedömning i kontext. Ett område som 

innehar fler heterogena egenskaper än ett mer homogent område kan tänkas vara särskilt 

känsligt för en viss typ av förändring. I ett scenario finns exempelvis fem parametrar att 

analysera och i ett område är alla dessa homogena medan det i ett annat är tre av dem 

det. I det senare fallet kan upplevelsen av området vara beroende av att just en av 

parametrarna är intakt och således vara mycket känsligt för somlig typ av förändring. 

Det vill säga att karaktärisering som sådan inte nödvändigtvis utgör skydd mot skada på 

kulturmiljövärde utan att analys inför specifik förändring ofta är nödvändig. 

Kravet på anpassning bör inte tolkas som ett konstant hinder för nyskapande. I en 

situation kan tillskott i bebyggelse behöva underordna sig. I en annan situation är inte 

anpassning möjligt och åtgärden olämplig. I en tredje situation kan anpassning 

åstadkommas med modernt formspråk där tillskott istället förhåller sig till omgivningen 

gällande topografi och volym. 

Bebyggelsemiljöns karaktär och dess parametrar 

Detta avsnitt syftar till att karaktärisera planområdet utifrån parametrar enligt rubrik. 

Dessa parametrar är dock sammanflätade och det är av vikt att se och förstå dem ihop. 

Kulturmiljöunderlaget från PE Arkitektur och Teknik redogör för ett antal områden med 

enhetlig karaktär. Underlaget kan inspirera hur bedömning inom dessa områden kan 

genomföras och det finns även uppgifter och värderingar i underlaget för miljö med mer 

heterogen prägel. Det är dock utifrån planbeskrivningen och i synnerhet detta avsnitt 

tillsammans med avsnitt 8.3 Kulturmiljö som bedömning ska göras. Kapitlets syfte är 

att ge en gemensam bild av de parametrar som berör området ur kulturmiljösynpunkt. 

Varje parameter avslutas med en skrivelse sammanfattningsvis att beakta. Dessa ska 

inte ses som en heltäckande sammanfattning som kan ersätta löptexten, utan ska 

användas för överblickbarhet när det rör vägledning.  

Arkitektur  

Inom planområdet förekommer representanter för arkitektur från 1920-talet och för var 

decennium till nutid. Bebyggelsen tillkom främst under 1920–60-talen. Den tidiga 

bebyggelsen från 1920–30-talen koncentrerades till områdets södra del och följde, i 

stort, den ursprungliga avstyckningsplanen men redan under 1940-talet uppfördes 

byggnader utanför denna. Under 1950-talet koncentrerades tillkommande bebyggelse 

främst, men inte uteslutande, till den nordvästra delen och under 1960-talet och framåt 

tillkom bebyggelse på spridda och obebyggda tomter. Kluster från olika tidsepoker 

förekommer men några strikt enhetliga årsringar urskiljs inte i området.  

Arkitekturen inom planområdet är som helhet av god kvalitet. Området inrymmer goda 

representanter av arkitektur för var decennium från 1920-talet. Variationen i 

arkitekturstil med flertal goda representanter utgör i sig en bärande egenskap för 

området som kulturmiljö. 

• I områden där en tids arkitektur är dominant är det av större vikt att använda 

karaktärisering av arkitektur, se 8.3 kulturmiljö, än där omgivningen är mer 

heterogen.  
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• I områden med mindre homogen arkitekturtyp ska anpassning till omgivningen 

betonas genom krav på god arkitektur. 

• Grad av förändring för vilken byggnad eller område genomgått är även av 

relevans för att kunna bedöma inverkan av tillskott. Det finns dock inget 

sammanställt underlag som visar på detta. I vissa fall kan bedömning göras utan 

ytterligare underlag medan det i somliga fall kan behövas antikvarisk 

förundersökning. Förekomst av bestämmelser för enskilda fastigheter kan ge 

vidare vägledning även i denna fråga. Bestämmelserna kan även ge vägledning 

för möjligheten att karaktärisera arkitekturen i omgivningen. Antikvarisk 

förundersökning kan även vara nödvändigt underlag för att kunna bedöma 

påverkan på omgivande miljö. 

Sammanfattningsvis att beakta: God arkitektur; anpassning till antingen homogen 

arkitektur eller anpassning till heterogen arkitektur genom god kvalitet. 

Omkringliggande varsamhetsbestämmelser vägleder ofta.  

Volym och material 

Merparten av bebyggelsen består av fristående villor i en till två våningar. Det finns 

dock undantag, exempelvis finns lamellhus vid Lindvägen. Sadeltak dominerar men det 

förekommer annan takutformning. Byggnadernas skala reflekterar ibland ideal vid 

tillkomsttid medan i andra fall har volymer ändrats i varierande grad genom 

tillbyggnader. 

• Det är av vikt att vid fråga om ändring av volym, i form av exempelvis 

tillbyggnad, av enstaka byggnad att beakta både den enskilda byggnadens volym 

som volymer i bebyggelsen i omgivningen som helhet. Byggnadernas både 

verkliga och upplevda höjd samspelar med omgivande topografi.  

Inom området finns både flackare och mer kuperade delar, vilket ihop med 

arkitekturideal avgjort byggnaders volymer. 

• I fråga om byggnadshöjd eller nockhöjd är det av hög relevans att ta hänsyn till 

omgivande bebyggelse. Huruvida volymerna i bebyggelsen är homogen eller 

heterogen likväl andra relevanta parametrar för volym, som arkitektur och 

topografi, ska värderas. 

En del av de befintliga komplementbyggnaderna inom planområdet har gestaltats i 

samband eller med hänsyn till huvudbyggnadens karaktär.  

• Även vid tillskott av komplementbyggnader ska byggnadens och närområdets 

karaktär beaktas.  

Byggnadernas fasad- och takmaterial varierar mycket inom planområdet. Ibland är 

materialen tidstypiska och överensstämmer med arkitekturen. Ibland har förändring 

gjort byggnaders tillkomsttid svåra att avläsa. En högre grad av förändring av ursprung 

ska dock inte nödvändigt ses som en degradering av kulturmiljövärdet.  

• Likt för parametern om arkitektur kan antikvarisk förundersökning erfordras i 

frågor om volym och material för att dels kunna bedöma inverkan på enskild 

byggnad dels på omgivningen. Kärnvärden för både byggnad och 

bebyggelsemiljö ska vara vägledande vid förändring, avsnitt om enskilda 

bestämmelser vägleder i många fall.  
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Sammanfattande att beakta: Förändring av enstaka byggnad rörande volym eller 

material ska utgå från byggnadens kärnvärde. Förändring av bebyggelsemiljön rörande 

volym eller material ska utgå från områdets kärnvärde. Vid behov krävs antikvarisk 

förundersökning.  

 

 

Bebyggelsestruktur 

Den ursprungliga planen fastställdes 1927 och styckades därefter först till kvarter och 

sedan till enskilda tomter, vilket resulterade i ca 500 fastigheter med en tomtarea mellan 

ca 1000 och 3000 m2. I tidigare producerat kulturmiljöunderlag betonas den österrikiske 

arkitekten och teoretikern Camillo Sittes medeltidsinspirerade stadsplanerings ideal 

påverkan på Aspenäs avstyckningsplan. 

Sittes brukar erkännas som en betydelsefull person för ett stadsplaneringsideal från 

senare delen av 1800-talet. Idealet kan sägas stå i kontrast till symmetrins rutnätsstad 

och istället betona värdet av oregelbundenhet. Människans estetiska upplevelse av 

platsen är central varpå gaturum, platsbildning, tillvaratagande av topografiska 

förutsättningar och sammanhanget mellan byggnader med betoning av helhet framför 

delar. Idealet påverkade exempelvis betydande svenskar inom området som Per 

Hallberg och Albert Lilienberg med vilka det finns en koppling till svenska yttringar av 

idealet om trädgårdsstaden.  

Trädgårdsstaden hade ambitiösa självförsörjande förebilder i England och Tyskland 

men i Sverige kom yttringen att innefatta ett visst självförsörjande i trädgårdar med 
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nyttoväxter. Planeringen var i böljande gatusträckningar med topografisk anpassning 

där mer kuperade områden användes som naturmark. Småhusområdena hade inslag av 

mer offentliga byggnader eller butiker. I Sverige finns planerade trädgårdsstäder där 

kanske Enskede trädgårdsstad är en av de mer tydliga. 

I Aspenäs anas bland annat trädgårdsstadens ideal bland annat i planeringen träd-

gårdarna där exempelvis utställningsvillornas trädgårdar gestaltats med köksträdgård 

och fruktträd. Avstyckningsplanen reserverar den mer kuperade marken, bäckravin och 

mycket av mark mot sjön som ”parkområde som ej får bebyggas.” Det finns även ett 

mindre antal föreslagna byggnader markerade som ”avsedda för offentligt eller 

allmännyttigt ändamål.”  

Gatustrukturen i avstyckningsplanen varierar och påverkas av topografin med mer raka 

linjer i flackare områden, som exempelvis Villavägen och Lillies väg. I mer kuperade 

områden visar planen en böljande gatustruktur utifrån topografins förutsättningar. Även 

de föreslagna byggnadernas förhållande till varandra och gata påverkas av topografin 

där tydliga bebyggelselinjer finns i flacka områden med mer variation i kuperad terräng. 

Generellt, men inte uteslutande, har byggnaderna i planen placerats med långsida mot 

gatan. Det förekommer jämna bebyggelselinjer där enstaka hus avviker från strukturen 

eftersom topografin i det enskilda fallet kräver det. Ett utmärkande drag i avstycknings-

planen är oregelbundenhet i strukturen, vilken har gestaltats med särskild omsorg vid 

platsbildningar som korsningar. Detta uttrycks ofta genom variation och öppenhet.  

• Denna struktur finns ofta kvar och dessa ska hanteras med särskild varsamhet 

eftersom förändring av dessa bedöms kunna utgöra påtaglig inverkan på 

omgivningen. 

Något förenklat förefaller tidigare uppförda byggnader följa avstyckningsplanen i större 

utsträckning än något senare tillägg medan gatustrukturen i stort går att känna igen från 

planen.  

• Tillkommande element måste förhålla sig till kulturmiljön och därmed 

bebyggelsestrukturen. Utförandet av planen varierar men på en övergripande 

nivå är tomterna större med luft och rymd mellan husen och även om variation i 

bebyggelsemönster förekommer är samspelet med omgivningen ett 

karaktärsdrag som ska bedömas.  

Ofta är utförande, likt planen, med långsidan åt gatan men det finns avvikelser mot 

planen, i synnerhet i områden som tillkommit avsevärt senare än planen som 

exempelvis Karl XII:s väg, där majoriteten av byggnaderna har gavelsidan mot gatan.  

Byggnadernas placering på tomt och förhållande mot varandra och till gata påverkas av 

bland annat tillkomsttid. Eftersom tidsperspektivet för bebyggelseutveckling inom 

området är stort förekommer det olika inslag av bebyggelsestruktur i området. Mycket 

av planens ideal finns dock att utläsa i genomförd struktur som utförande utifrån 

topografin som nämnd struktur med byggnader i linjer i flackare delar av området 

medan resultatet i mer kuperade delar blivit mer varierat.  

• Platsen topografiska förutsättningar är en parameter som i synnerhet är 

integrerad med bebyggelsestrukturen. Tomtens storlek och utformning kan ha 

relevans för möjligheten att placera byggnad efter dennas naturliga 

förutsättningar. Tillägg i en befintlig struktur kan ha påverkan hur 

bebyggelsemiljön upplevs som helhet. Det ska även betonas att bebyggelsens 
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samspel och byggnadernas förhållande gentemot varandra är något som även 

gäller komplementbyggnader. Avvikelser från en bebyggelsestruktur kan dock 

ha olika inverkan beroende på tillskottets volym och därför måste bedömning 

ske i kontext. Det är därför av vikt att se dessa parametrar som integrerade och 

vid bedömning se dem i sitt sammanhang. 

Det kan sägas finnas två strukturer där den ena är avstyckningsplanen och den andra är 

det faktiska utförandet. Vanligen överensstämmer utförandet av områden med 

avstyckningsplanens ideal förvånansvärt väl även för områden där majoritet av 

tillkommen bebyggelse är av långt senare datum än avstyckningsplanen.  

• Vid förändringar är det viktigt att beakta avstyckningsplanens ideal. Själva 

planen har inte följts till punkt och pricka och den har ingen bindande status. 

Den är dock viktig för förståelsen till områdets uppbyggnad och upplevelsen av 

området som helhet. Det är därför av vikt att den beaktas vid förändringar som 

påverkar detta. Avstyckningsplanen tillskrivs således ett kulturmiljövärde, vilket 

inte ska förstås att det finns ett egenvärde i att efterleva dess precisa utförande. 

Kulturmiljövärdet består i detta avseende av idealet bakom planen. Detta innebär 

att det kan vara lämpligt att erfordra kulturmiljöanalys vid större förändring som 

avstyckning. Detta för att på ett ingående sätt kunna utvärdera konsekvenser på 

omgivningen. 

• Översiktsplanens intention förenat med avstyckningsplanens ursprungliga 

indelning i större fastigheter visar på att ett minimum om en tomtstorlek på ca 

1000 m2 är rimligt att rekommendera. Det ska dock betonas att variation är en 

del av värdet i bebyggelsestrukturen och därmed uppmanas än större tomters 

kontinuitet.   

Vidare består bebyggelsen nära på uteslutande av friliggande småhusbebyggelse men 

några få undantag längs Lindvägen.  

Sammanfattande att beakta: Avstyckningsplanen bör beaktas. Vid förändring ska 

bebyggelsestrukturen värderas och vid behov krävs kulturmiljöanalys. Eventuella 

tillskott ska anpassas till bebyggelsestrukturen. Hörntomter ska särskilt beaktas.  

 

Topografi  

Bebyggelsens anpassning till topografin är en av områdets mer tydliga egenskaper. 

Olika lägen och olika tiders arkitekturstilar har erbjudit olika förutsättningar och genom 

exempelvis varierande sockelhöjd, hela källarvåningar eller suterrängvåningar har 

terränganpassning genomförts. Detta karaktärsdrag är ett av de mer genomgående inom 

planområdet, vilket har stor påverkan för helhetsintrycket. Det finns undantag men de är 

relativt få. 

• Ytterligare tillskott inom planområdet ska anpassas till terrängen och inte 

omvänt. Parametern topografi är nära besläktad med frågan om 

bebyggelsestruktur där tomtens storlek och utformning ska ses ihop med 

platsens topografiska förutsättningar för att bedöma lämpligheten att placera 

eventuellt tillkommande bebyggelse.     

Sammanfattningsvis att beakta: Tillskott ska terräng anpassas.  
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Grönstruktur och trädgårdar  

Kulturmiljöunderlag visar på värdet av variation i bebyggelsestrukturen med större 

sammanhängande grönstrukturer. De större grönområdena inom området är i 

avstyckningsplanen markerade som park, vilka inte fick bebyggas. En del av de 

ursprungliga grönområdena har dock sedermera bebyggts. 

• För att säkerställa att, bland annat, kulturmiljövärden tas tillvara på vid 

ytterligare eventuella förändringar av de sammanhängande grönområdena inom 

planområdet erfordrar större förändringar av dessa, så som bebyggelse inom 

dem, detaljplanering enligt PBL 4 kap. 2 §.   

Kulturmiljöunderlagen betonar kulturmiljövärdet som grönska och vegetation besitter. 

Trädgårdarnas innehåll och utformning speglar ofta bostadshusens tillkomsttid. Frågan 

om grönstrukturer och trädgårdar är således nära knuten till parametern arkitektur. 

Fastighetsägare uppmanas att beakta denna aspekt av kulturmiljön vid förändring. 

Avstyckningsplanens visar väl tilltagna tomter, vilket skapar luftighet. Denna luftighet 

är viktig för områdets karaktär. Förändring av en beståndsdel kan ha stor påverkan på 

helheten. 

• Vid större förändring är det därför av vikt att beakta luftighet i samband med 

andra parametrar som bebyggelsestruktur och topografi. Kulturmiljöanalys kan 

vara nödvändigt att erfordra vid större förändringar.  

• Uppväxta grövre träd som ek och bok har betydelse för kulturmiljön. 
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Sammanfattningsvis att beakta: Vid förändring av de större sammanhängande 

grönstrukturerna erfordras detaljplan. Vid större förändring som påverkar upplevelsen 

av området erfordras kulturmiljöanalys.  

Gaturum och gatunät  

Gatustrukturen är en parameter med nära koppling till bebyggelsestrukturen och 

topografin. Gatunätet är rakt med längre siktlinjer i de flacka partierna medan det 

varierar med slingrande och ofta branta vägar i de mer kuperade områdena.   

Avstyckningsplanens stadsplaneringsideal är med sitt terränganpassade gatunät fortsatt 

läsbart. Ny bebyggelse har vanligen inpassats i områdets bebyggelsestruktur och således 

har kvarterens struktur bibehållits. Gång- och cykeltrafik är enbart separerad från 

trafiken längs med Strandvägen. Avsaknaden av trottoarer i gaturummet är i sig ett 

kulturhistoriskt spår som vid en eventuell förändring skulle behöva utredas djupare. 

Gaturummets upplevelse varieras beroende på tomternas avslutning mot gatan genom 

att bebyggelsen är tydligt indragen på hörntomterna. 

• Vid korsningar skapas platsbildningar i mönstret, vilket medför att hörntomter 

särskilt ska beaktas vid förändring.  

• Villavägen är den enda gata som är belagd med grus istället för asfalt. Detta har 

lång kontinuitet och ett stort miljöskapande värde.  

Sammanfattningsvis att beakta: Villavägens grusbeläggning ska bibehållas. 

Platsbildning i mönstret, i synnerhet hörntomter, ska beaktas.  

7.5 Geotekniska förhållanden 

Jordlager 

Berggrunden i Lerum består främst av granitoida och gnejsiga bergarter. Jordarterna i 

kommunen domineras av områden med morän eller tunna moränlager på berg men det 

finns även områden med stora mäktigheter av både glacial- och postglacial lera. I 

området för Aspenäs Villastad med omnejd återfinns till största del urberg, glacial lera, 

postglacial lera och postglacial finsand.  



 

31 

 

Stabilitet 

För att kunna anpassa samhället och effekterna av klimatförändringarna men att 

samtidigt kunna möjliggöra för en fortsatt exploatering, är det viktigt att inte rubba den 

naturliga jämnvikten i slänter mot bäckar, åar, sjöar och vattendrag.  

Naturliga erosionsprocesser pågår ständigt, vilka på sikt kan orsaka skred och ras. 

Mänskliga ingrepp i naturen gör dock att dessa processer kan påskyndas avsevärt.  

Den naturliga jämnvikten kan till exempel störas av byggnationer intill släntkrön, 

minskat mothåll i släntfoten vid en bäck eller å på grund av erosion eller uttorkning. Det 

kan också störas vid försämrad hållfasthet i jorden vilket kan uppkomma vid 

exempelvis en ökning av grundvattennivån, som kan ske efter kalhuggning av områden 

och med ökad nederbörd. 

Aspenäsområdet genomkorsas av två bäckraviner med branta slänter. Dessa bäckraviner 

har markerats med blå linje i följande karta.  
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Genom planområdet sträcker sig två bäckraviner, som har sina utlopp i sjön Aspen 

respektive Säveån. I området för bäckravinerna har främst glacial lera påträffats. På de 

flesta platser har dock lerans egenskaper inte fastställts eftersom byggnationen i 

området är äldre och krav på geoteknisk utredning inte var lika förekommande. På vissa 

fastigheter har dock utredningar utförts, vilket har visat att flyt- och skredbenägen 

kvicklera ställvis förekommer. En kvicklera är en saltvattenavsatt lera som med 

årtusendena har lakats ur på sitt sammanbindande salt. Detta ger upphov till extremt 

skredkänsliga leror med dålig hållfasthet. Även vid en mindre skredhändelse kan dessa 

ta med sig stora markområden. Bäckravinerna i området och dess jordarter samt 

skredbenägenhet är i dagsläget endast mycket översiktligt undersökta.  

Lutning 

Planområdet ligger på en sluttning ner mot sjön Aspen med en högsta punkt på 76 meter 

över havet och en lägsta punkt på 14 meter över havet. SGU har utfört en rikstäckande 

lutningsanalys för att illustrera förutsättningarna för skred. Metodiken bygger på att 

nyttja befintligt underlag om karterade finkorniga jordarter såsom lera och silt, och 

deras utbredning samt markytans nivåer. Utifrån dessa uppgifter kan potentiella 

skredområden identifieras där lutning uppgår till 1:10 eller brantare. 

Metodiken säger i sig inte något om skredrisken, utan ger endast stöd för att visa var de 

geometriska- och jordartsmässiga förutsättningarna finns för ett eventuellt skred. Om 

kvicklera med höga sensitivitetsvärden förekommer inom området kan ett skred, utifrån 

befintliga uppgifter, bli mer omfattande. Enligt SGU:s lutningsanalys berörs delvis den 

befintliga bebyggelsen belägen närmst ravinkanterna.  
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7.6 Transportinfrastruktur/ trafik 

Allmänna kommunikationer  

Planområdet trafikeras av kollektivtrafik vid Strandvägen samt Frödings allé. 

Hållplatserna längs Frödings allé trafikeras av linje 536 och 539, med förbindelser till 

Lerum centrum, Olofstorp och Aspenäsgården. Längs Strandvägen går linje 539. 

Samtliga linjer avgår som tätast en gång i timmen på vardagseftermiddagar. Andra tider 

på dygnet är avgångarna glesare och på helger måste turerna förbeställas. Inne i området 

finns endast flexlinjen. Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken. 

Järnvägsstationen Aspedalen är belägen drygt 700 meter, fågelvägen mätt, söder om 

planområdet. Stationen i Lerums centrum är beläget drygt 500 meter, fågelvägen mätt, 

öster om planområdet. Ifrån båda stationerna avgår bland annat lokaltåg mot Göteborg 

och Alingsås. Vid stationerna finns pendelparkering för bil och cykel. 

Biltrafik/vägar 

I arbetet med områdesbestämmelserna har en trafikutredning med nulägesbeskrivning 

tagits fram med hjälp av ÅF Infrastructure, daterad 2019-06-26. Syftet var att skapa 

beslutsunderlag för de avvägningar som krävs inom planarbetet med 

områdesbestämmelserna. Utredningen redovisar upplevda problempunkter från ett 

trafikperspektiv och berör faktorer som siktproblem, branta vägar, smala vägar, allé med 

ett körfält, grusväg, klagomål om fortkörning samt trafikproblem utanför skolan.  
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Enligt trafikutredningen gäller en maximal hastighet på 50 km/h inom majoriteten av 

vägarna i området. Inom vissa kvarter finns det även vägar med en begräsning på 30 

km/h. 

I trafikutredningen beskrivs vägnätet inom planområdet utgöras av i huvudsak smala 

lokalgator med blandtrafik, som nås via tre större huvudstråk. De tre huvudstråken i 

området är de större Strandvägen och Häradsvägen i områdets utkanter, samt det mindre 

Frödings allé som förbinder de två större vägarna. En annan viktig länk är Solåsvägen 

som angränsar till området. Till största del är vägarna belagda med asfalt men en 

grusväg längs med Villavägen återfinns i området. På de flesta vägarna i området råder 

blandtrafikförhållanden. 

Vidare i trafikutredningen beskrivs planområdet som ett villaområde med få målpunkter 

utöver förskolor, kyrka och enstaka verksamheter. Större målpunkter likt skola och 

idrottsplats ligger strax utanför gränsen för områdesbestämmelser.  
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Väghållare 

I den nordostliga delen av planområdet återfinns Häradsvägen/väg 1937. Kommunen är 

väghållare från Lerum Centrum till Solåsvägen i norr, där Trafikverket tar över 

väghållaransvaret.  

Enligt fastighetsförteckningen innehåller området flertalet samfälligheter för in- och 

utfarter samt flertalet servitut för bland annat väg.  
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Trafiksäkerhet 

I kartbilden ovan redovisas upplevda problempunkter baserade på iakttagelser vid 

platsbesök i området samt av inkomna åsikter som hanteras i Trafikutredning Aspenäs 

Villastad. De branta och smala gatorna bedöms enligt trafikutredningen leda till svår 

framkomlighet och siktproblem vid korsningar samtidigt som det utgör ett värde 

eftersom dessa förutsättningar håller nere hastigheterna. I trafikutredningen beskrivs det 

även att skymmande sikt råder vid flertalet korsningar på grund av buskage. Buskage 

bedöms även skymma vägmärken på flertalet platser inom planområdet och inskränker 

på ytan för oskyddade trafikanter. 

Gång- och cykelbanor 

I Trafikutredning Aspenäs Villastad beskrivs nuvarande infrastruktur för cykel och gång 

i och i anslutning till planområdet. Ett huvudcykelstråk återfinns längs med Strandvägen 

och Seatons allé med separerad gång- och cykelbana som ligger avskild från körbana. 

Cykelstråket ingår i Västgötaleden. Utredningen pekar även ut ett annat viktigt stråk för 

cyklister, särskilt för barn och ungdomar som tar sig till och från skolor, som löper längs 

med Frödings allé. På planområdets lokalgator finns i övrigt inga fler separerade gång- 

eller cykelbanor, gång- och cykeltrafik sker därmed i blandtrafik. 
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Parkering 

Inom planområdet sker parkering i huvudsak på den egna villatomten. Därutöver finns 

gatuparkering för besökare. Det finns även ett antal mindre kommunala parkeringsytor 

inom planområdet. I Trafikutredning Aspenäs Villastad återges det att dessa parkeringar 

finns vid Aspenäskolan vid korsningen Strandvägen/Frödings Allé och längsgående 

Strandvägen. Det finns även parkering på både privat mark och allmän plats vid 

Aspenäs kyrka. Enligt utredningen från ÅF varierar beläggningen på de kommunala 

parkeringarna. Eftersom parkeringarna till större del bedöms användas av de som nyttjar 

badplatsen är beläggningen beroende av tid på dygnet, årstid och väder. Om de 

kommunala parkeringarna är fullbelagda ställer sig många istället på idrottsplatsens 

parkeringar, på gatan längs idrottsplatsen eller på andra sidan Säveån.    

Trafikflöden och bilinnehav 

Trafikutredningen från ÅF beskriver att de mest trafikerade vägarna är Häradsvägen i 

öst och Strandvägen i väst. Strandvägen leder trafik in till nästan alla lokalgator i 

området. På områdets lokalgator finns ingen direkt genomfartstrafik, men genomfart är 

möjlig mellan Strandvägen och Solåsvägen via Lundbacken och Samuel Bagges väg. 

Flöden på Strandvägen varierar mycket beroende på årstid och evenemang. Under 

sommaren ökar trafiken till Aspen badplats och flödena kan också öka vid matcher och 

träning på idrottsplatsen. Trafikutredningen bedömer att det, utifrån nuvarande 

trafikflöden, inte finns några kapacitetsproblem på vägarna inom planområdet. 

Inom planområdet har 83 % av alla hushåll en bil och 30 % har fler än två bilar. 

Framkomlighet för tunga fordon  

I Trafikutredning Aspenäs Villastad bedöms gatuparkering i villaområdet inte hindra 

framkomlighet för personbilstrafik. Däremot kan gatuparkering på vissa trängre platser 

försvåra framkomligheten för tyngre fordon så som sopbilar och räddningstjänst. Enligt 

trafikutredningen varierar lokalgatornas bredd från ca 2,8 meter till ca 4,5 meter och det 

bedöms att tunga fordon så som hämtningsfordon för avfall inte kan mötas på de mest 

smala och branta lokalgatorna i området. Trafikutredningen bedömer att 

hämtningsfordon kan ta sig fram överallt men att det dock finns en risk att vid ett antal 

korsningar finns fara för att de tunga fordonen sveper ut något från körbanan. Även 

utryckningsfordon bedöms komma fram trots att det är ont om plats på vissa håll inom 

planområdet. 

Dialog: Webbenkät 

I genomförd webbenkät fanns en fråga om upplevd trygghet ur trafiksäkerhetssynpunkt 

samt förslag på förbättringsmöjligheter. Det mest frekventa svaret var att Strandvägen 

upplevs otrygg av 23 % av de tillfrågade, främst på grund av hastigheten.  

I genomförd webbenkät med boende i området besvarades att det ofta förekommer 

fortkörning längs Strandvägen samt att 28 % av de svarande ansåg att just lägre 

hastighet är viktigt i Aspenäs ur trafiksäkerhetssynpunkt. I webbenkäten svarar 31 % att 

synlighet vid korsningar är viktig ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
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7.7 Teknisk infrastruktur 

Vatten och avlopp  

Fastigheterna inom Aspenäs Villastad med omnejd är anslutna till det kommunala 

vatten- och avloppsnätet. I ett mindre område västra delen av planområdet förekommer 

för närvarande svårigheter för ytterligare anslutningar på grund av risk för 

överbelastning. I större delarna av planområde är det fortfarande möjligt med anslutning 

men kapaciteten är ansträngd.  

 

Dagvatten och översvämning 

I kommunens dagvattenstrategi definieras dagvatten som ytligt avrinnande regn- och 

smältvatten. Därutöver finns även dränvatten, vilket syftar till vatten som infiltreras 

genom marken och avleds bort från byggnader eller markområden för att undvika skada. 

Även grundvatten som läcker in i ledningssystemet benämns som dränvatten.  

Fastigheterna inom Aspenäs Villastad med omnejd är anslutna till det kommunala 

dagvattennätet. Pumpstation för dagvatten återfinns i Hagaviken i sjön Aspen.  

Dagvatten från planområdet omhändertas av dagvattensystemets brunnar eller infiltreras 

via tomtmark. Vatten som ej omhändertas i ledningarna ansamlas i lågpunkter och 

bildar delområden av översvämningar i Aspenäs Villastad med omnejd. Detta är en 

problematik som förstärks vid skyfall. Planområdet är även utsatt av översvämning när 

höga vattennivåer bildas i sjön Aspen. Samma låglänta punkter som samlar ytvatten kan 

även översvämmas av vatten från sjön. Enligt kommunens dagvattenstrategi ska 
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översvämningar förhindras bland annat genom att nyttja lokala lågstråk och 

grönområden, genom att använda sig av ytliga vattenvägar för att styra vattnet till plats 

för åtgärd eller genom att freda områden som utgör naturlig buffert för dagvatten.  

Dagvattenstrategin nämner även att översvämningsrisk bör utredas för stigande vatten 

för såväl extrem nederbörd vid översiktsplanering, planprocess och exploatering. 

Lämpliga åtgärder bör tas fram för befintlig bebyggelse. Instängda områden bör 

undvikas och i den mån det är möjligt ska bebyggelse inte lokaliseras till lågpunkter.    

El, tele, fiber, bredband 

Området är försörjt med el, tele och bredband. Transformatorstationer för el finns von 

Holtens väg, Kievernäbbsvägen, Strandvägen, Örnbacken, Skafsåsvägen och 

Furuvägen.  

Fjärrvärme 

Området är inte anslutet till fjärrvärmenätverket. Närmaste fjärrvärmeverk som återfinns 

är Aspedalen värmecentral.  

Avfallshantering 

Planområdet utgörs främst av enbostadshus med egna sopkärl. Närmaste 

återvinningsstationer är belägna vid Takåsens företagscentrum på Stationsvägen, vid 

Lidl på Åsenvägen och vid ICA Servetten på Almekärrsvägen.   

7.8 Social infrastruktur 

Aspenäs Villastad med omnejd är ett villaområde där Aspenäsbadet, utifrån 

enkätsvaren, förefaller vara en viktig mötesplats för invånarna. Strax utanför 

planområdet i anslutning till badplatsen finns även en idrottsplats.     

I angränsning till planområdet finns en förskola vid Seatons allé och en F-5 skola med 

ca 350 elever längs Frödings allé.   

7.9 Risker och störningar 

Buller 

Lerums kommuns främsta bullerkällor bedöms vara E20 och Västra stambanan, vilka är 

bidragande faktorer för den ljudförorening som sker inom kommunen. Planområdet 

påverkas delvis av buller från dessa objekt samt från det lokala vägnätet.  

Enligt Lerums kommuns översiktliga bullerkartering påverkar E20 och Västra 

stambanan planområdets östra delar med ekvivalentnivåer 45–50 dB. 

Ekvivalentnivåerna inom planområdets mellersta delar uppgår enligt denna kartering till 

40–45 dB. Maxnivåer inom planområdet överstiger ej 65 dB enligt samma översiktliga 

kartering. 

Strax utanför nordöst om planområdet finns Häradsvägen som, enligt Lerums kommuns 

översiktliga bullerkartering, påverkar de fastigheter som inom planområdet ligger i 

anslutning till vägen. De ekvivalenta bullernivåerna för dessa fastigheter bedöms uppgå 

till 50–55 dB respektive 55–60 dB, beroende på avstånd till vägen. Maxnivåerna ligger 
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inom olika spann, 65–70 dB, 70–75 dB, 75–80 dB och 80–85 dB, beroende på avstånd 

till vägen.  

Trafik på det lokala vägnätet i och i anslutning till planområdet alstrar buller, där höga 

bullernivåer främst bedöms uppstå när fordon färdas i hög hastighet som exempelvis på 

raksträckor eller där vägarna är branta. Enligt Lerums kommuns översiktliga 

bullerkartering ger de lite större lokala gatorna som Strandvägen och Frödings allé, 

upphov till buller med varierande ekvivalentnivåer mellan 50–55, 55–60 dB och 60–65 

dB i tomtgräns, men beror starkt på avstånd till vägen, där nivåerna en bit in på 

tomterna är betydligt lägre. Vid en del av korsningspunkter uppgår ekvivalentnivåerna 

till 60–65 dB. Vid de flesta lokalgatorna inom planområdet uppgår ekvivalentnivåerna 

50–55 dB eller 55–60 dB vid tomtgräns och maxnivåerna bedöms uppgå till 85–90 dB 

och 90–95 dB vid gatan. Vid ett fåtal korsningspunkter uppgår maxnivåerna till 95 dB 

eller högre i direkt anslutning till korsningen, men avtar betydligt en bit in på tomterna. 

Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 3 § bör buller från 

spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 

fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats 

om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Dessa riktvärden bevakas vid 

bygglovsprövning. 
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Luftkvalitet 

Miljökvalitetsnormer för luftföroreningar är fastställda enligt miljöbalken och anger en 

föroreningsnivå som inte får överskridas. Under år 2018 genomfördes mätningar av 

kväveoxider (NOx) och partiklar (PM10) i Lerums kommun av IVL Svenska 

Miljöinstitutet, i samarbete med kommunen och på uppdrag av luftvårdsförbundet. 

Miljökvalitetsnormerna bedömdes ej överskridas för vare sig kväveoxider eller partiklar 

i Lerums centrum.  

Inom planområdet finns inga särskilda utredningar gällande luftkvalitet.  

Radon 

Enligt översiktsplanen återfinns en punkt inom östra delen av planområdet som är 

utpekat som högriskområde för radon. Området pekas ut som bestående av pegmatit 

berggrund med förhöjda radiumhalter och sediment med förhöjda radiumhalter.   

Ras och skred 

Ett oförutsägbart klimat med långa perioder av torka och kraftigare nederbörd, höga 

vattenflöden och ytvatten som bland annat bidrar till erosionsskador, är faktorer som 

tillsammans med varierande lutande terräng bidrar till att jordens sammansättning 

ändras oförutsägbart och därmed ökar skredrisken inom planområdet.    

Översvämningsrisk 

Utifrån utförd skyfallskartering bedöms att närheten till sjön Aspen kan utgöra en risk 

för översvämning inom de delar som ligger låglänt i planområdet. Denna risk orsakas 

dels av höga vattennivåer i Aspen i samband med höga flöden uppströms Säveån, dels 

av vattenansamlingar som skapas vid nederbörd. Den kuperade terrängen i området 

bidrar till att regnvatten som inte infiltreras i marken, eller omhändertas av 

dagvattensystemets brunnar, rinner längs med markytan mot närmsta lågpunkt där det 

ansamlas och skapar översvämningar.  

Inom planområdet återfinns lågpunkter där översvämningskartering visar på 

översvämningsrisk. Dessa lågpunkter bildar ”grytor” där vattnet har svårt att rinna av i 

en bestämd riktning. Lågpunkterna är utsatta för risk, dels genom översvämningar när 

Aspens vattennivåer höjs, dels vid kraftiga skyfall eftersom regn från ovanliggande 

mark ansamlas i dessa lågpunkter utan möjlighet till avrinning.  

Strandvägen bildar en barriär för avrinning mot sjön och att det bildas urholkningar i 

området lägsta punkter, där vattnet har en begränsad möjlighet att rinna av. Även om 

Strandvägen fungerar skyddande mot förhöjda vattennivåer i Aspen, kan effekten av 

höga vattenflöden i sjön bli densamma som för problematiken med dagvatten. Områden 

som är belägna i riskzonen för översvämning och ansamling av vatten är de runt 

Aspenässkolan samt områden uppe vid Seatons Allé som angränsar till sjön.  

Översvämningsproblematiken kommer förvärras ytterligare i samband med förändrat 

klimat, vilket kommer resultera i fler tillfällen med kraftig nederbörd samt ökning av 

mängden nederbörd.   
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8 Planförslagets innebörd 

8.1 Markanvändning och bebyggelse  

Förslaget till områdesbestämmelser säkerställer områdets fortsatta markanvändning för i 

huvudsak bostäder och reglerar dess framtida utveckling inom ramarna för kulturmiljön. 

Detta innebär bland annat bestämmelser för hur befintlig och ny bebyggelse kan 

placeras, utformas, uppföras och förändras respektive hur mark och vegetation får 

påverkas. Bestämmelserna reglerar även ökade krav för mark- och bygglov samt 

innehåller upplysningar om åtgärder, förfaranden och behov av möjliga utredningar som 

kan bli aktuella i samband med ansökan om lov eller åtgärder som inte kräver lov eller 

tillstånd. 

Områdesbestämmelserna reglerar inga definierade byggrätter för befintlig eller ny 

bebyggelse, men bekräftar pågående markanvändning för bebyggelse i form av bostäder 

respektive besöksanläggning på kvartersmark. Bestämmelserna innebär därmed att 

bygg- och marklov kan sökas för ändring av befintlig bebyggelse och tomtmark eller för 

ny bebyggelse samt tillbyggnation och kompletterande bebyggelse, utifrån 

områdesbestämmelsernas användnings- och egenskapsbestämmelser. 

Områdesbestämmelserna ska således resultera i att tillkommande bebyggelse och andra 

förändringar ska kunna genomföras med hänsyn till pågående markanvändning och de 

värden som identifierats inom planområdet.  

8.2 Enskilda och allmänna intressen 

Hänsyn ska tas mot både allmänna och enskilda intressen. De allmänna intressena som 

finns preciserade i andra kap. i PBL, som exempelvis bostadsförsörjning, naturvärden 

och klimataspekten medan de enskilda intressena inte preciseras vidare i lagen. 

Kommunen ska vid behov göra avvägning mellan enskilda och allmänna intressen. 

Eftersom områdesbestämmelserna inte genererar byggrätter och att del av bedömning 

skjuts till bygglovsprocessen bedöms införandet av områdesbestämmelserna i stort inte 

påverka det enskilda intresset uppenbart negativt.  

Kulturmiljövärden är ett av de allmänna intressen där konflikt kan uppstå gentemot 

enskilda intressen. Detta rör i synnerhet när byggnader i plan klassificeras som särskilt 

värdefulla och betecknas med rivningsförbud eller skyddsbestämmelser. De enskilda 

bestämmelser utifrån kulturvärde som finns i områdesbestämmelserna utgår dock från 

varsamhetskravet, vilket kan anses som en specificering av redan existerande krav och 

dessa är dessutom generellt utformade.  

I områdesbestämmelserna tillskrivs inga enskilda byggnader som särskilt värdefulla. 

Det betyder inte att särskilt värdefulla byggnader inte finns inom området utan att 

bedömning av detta får ske i kontext som ansökan om förhandsbesked eller bygglov. 

Området som helhet betecknas i områdesbestämmelserna som särskilt värdefullt. Detta 

bedöms inte ha någon uppenbar negativ inverkan på enskilda intressen och i med att 

området varit utpekat i kulturmiljöprogram sedan tidigare kan även beteckningen som 

särskilt värdefull ses som gällande även utan områdesbestämmelser.  

Utifrån kulturmiljöunderlag Aspenäs Kulturmiljöunderlag inför områdesbestämmelser, 

utförd av PE teknik & arkitektur 2020-08-31, har vid framtagandet av 

områdesbestämmelser vidare bedömningar och avvägningar mellan enskilda och 



 

45 

allmänna intressen gjorts. Detta har resulterat i att områdesbestämmelserna och 

rekommendationerna i kulturmiljöunderlaget inte överensstämmer ur varje aspekt. 

Exempelvis överensstämmer inte plankartans och planbeskrivningens 

varsamhetsbestämmelser alltid med rekommendationerna i kulturmiljöunderlaget. Det 

kan även noteras att de byggnader som kulturmiljöunderlaget tillskriver vara särskilt 

värdefull inte nödvändigtvis överenstämmer med kommunens bedömning.  

8.3 Kulturmiljö 

Planområdet hyser stora kulturmiljövärden, vilket redovisats i avsnitt 7.4. 

Områdesbestämmelserna reglerar därför genom egenskapsbestämmelser hur 

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska beaktas vid ny-, om- och 

tillbyggnationer samt vid markförändringar. Egenskapsbestämmelserna för 

kvartersmark är dels generella för hela området, dels enskilda för byggnader med 

specifika varsamhetsbestämmelser. 

Generella egenskapsbestämmelser avser: 

• Placering, utformning och uppförande av byggnadsverk 

• Mark- och terränganpassning 

Enskilda egenskapsbestämmelser avser: 

• Varsamhetbestämmelse - k 

• Markbeläggning för Villavägen – grus  

Därutöver regleras även, i samma syfte, genom administrativa bestämmelser vilka 

åtgärder som innebär utökad lovplikt, vilket innefattar:  

• Schaktning, fyllning och sprängning 

• Fasadförändring 

• Rivning 

Och genom upplysningar meddelas: 

• Bygglovsbefriade åtgärder 

• Antikvarisk utredning 

Generella egenskapsbestämmelser 

Inom värdefulla bebyggelseområden ska ändringar och tillägg i bebyggelsen, enligt 

plan- och bygglagen, utföras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 

tillvaratas. För framtida utveckling av Aspenäs Villastad med omnejd är det därför 

önskvärt att det sker en noggrann avvägning mellan byggnad och kontext. Kontexten 

kan se olika ut och ha olika värdebärande egenskaper som varierar i olika grad beroende 

på vart man befinner sig inom planområdet. Anpassning till kontexten ses inte som ett 

hinder för nyskapande i området. 

Generella egenskapsbestämmelser för kulturmiljövärden gäller för hela planområdet för 

att det i helhet bedöms utgöra ett särskilt värdefullt bebyggelseområde. Detta medför att 

nya tillägg i form av främst byggnader bör utföras med stor omsorg och en medveten 

anpassning till såväl specifik tomtmark som omgivande miljö (se vidare motivering i 

avsnitt 7.4).  

• Komplementbyggnader ska underordnas huvudbyggnad i placering och volym 

samt anpassas i arkitektoniskt uttryck (PBL 4 kap. 42 § punkt 5). 
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• Tillbyggnader ska anpassas till den ursprungliga byggnadskroppen i placering 

och volym samt anpassas i arkitektoniskt uttryck (PBL 4 kap. 42 § punkt 5). 

• Nya byggnader och väsentliga ändring av befintlig byggnaders exteriör ska 

gestaltas med hänsyn till bebyggelsemiljöns karaktär (PBL 4 kap. 42 § punkt 5). 

Vid tillägg och ändringar inom planområdet se avsnitt 7.4 Kulturmiljö.  

Ytterligare generell egenskapsbestämmelse rör mark- och terränganpassning och lyder:  

• Vid förändring av marknivån inom kvartersmark, ska marknivån vid 

fastighetsgräns, i möjligaste mån utan stödmurar eller branta slänter, ansluta till 

marknivå för angränsande fastighet.  

På sluttande tomter ska bebyggelse anpassas efter topografin, markförändringar 

skall motiveras genom en platsanpassad gestaltning där terrängen tas tillvara. 

Exempelvis med suterrängvåning, förhöjd sockel eller på plintar (PBL 4 kap § 

punkt 5).  

 

Stöd för denna bestämmelse motiveras i avsnitt 7.4 Kulturmiljö.  

Enskilda egenskapsbestämmelser 

Områdets kulturmiljövärden som helhet beaktas på en övergripande nivå med mer 

generella egenskapsbestämmelser, men för ett urval av byggnader inom planområdet 

regleras värden i form av bestämmelser om varsamhet på byggnadsnivå. Det är dock av 

stor vikt att alltid se de övergripande bestämmelserna i samverkan med de enskilda.  

Urvalet av de byggnader som försetts med bestämmelser på enskild nivå är främst 

baserat utifrån kvalitet i förhållande till bevarande. Exempelvis utifrån aspekter som 

material, volym och proportion. Eftersom byggnader inom området tillkommit under en 

längre period finns ett flertal arkitekturideal representerade. I viss utsträckning har 

representativitet utifrån tillkomsttid vägts in i urvalet.  

Eftersom områdesbestämmelsen inte ska utformas mer detaljerat än nödvändig utgörs 

urvalet av varsamhetsbestämmelser och inte av skyddsbestämmelser. När specifikt 

befintligt material eller teknik ska bevaras används skyddsbestämmelser med fördel. 

Bedöms inte det bevarandevärde utgöras av specifikt material eller teknik kan 

varsamhetsbestämmelse vara ett mer lämpligt tillvägagångssätt även för särskilt 

värdefulla byggnader.  

Skyddsbestämmelser kan enbart appliceras på särskilt värdefulla byggnader men 

frånvaro av skyddsbestämmelse ska inte förstås som att en byggnad inte är särskilt 

värdefull. Särskilt värdefulla byggnader behöver nödvändigtvis inte 

skyddsbestämmelser för att uppnå fullgott skydd av dess värde. 

Områdesbestämmelserna pekar inte ut byggnader som särskilt värdefulla. Huruvida 

byggnader bör benämnas som särskilt värdefulla och omfattas av förvanskningsförbudet 

får bedömas i kontext som ansökan om förhandsbesked eller bygglov.  

Det kan noteras att kommun kan och ska avslå en ansökan om rivning om det finns 

tillräckliga kulturhistoriska eller miljömässiga värden även utan ett direkt planstöd i 

form av rivningsförbud.  
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Oavsett om byggnader med kulturvärde tillskrivs särskilt värde eller inte kan 

varsamhetsbestämmelser vara lämpligt att använda. Varsamhetsbestämmelser kan 

fungera för att uppmärksamma det höga kulturvärde en egenskap besitter såväl som för 

de egenskaper som ger mervärden för området som stort. De egenskaper och byggnader 

som ingår i urvalet som försetts med varsamhetsbestämmelser varierar såldes mellan 

mycket höga och mer ordinära former av kulturvärde.  

Varsamhetsbestämmelserna syftar på att hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag 

och det som sammantaget karaktäriserar byggnaden och dess samspel med omgivande 

bebyggelsemiljö. Det kan avse sådant som byggnadsmaterial, takutformning, 

färgsättning och form. Vidare rör det inte enbart frågan om autenticitet utifrån originalet 

avseende utseende utan även rörande teknik och material. 

Eftersom planområdet omfattar en myriad av värden bedöms detta tillvägagångssätt 

som lämpligt. Varsamhetsbestämmelsen formuleras därmed mer generellt med 

hänvisning till värdebärande egenskaper, vilka preciseras till enskild byggnad. 

Varsamhetskravet är fortsatt ett generellt krav medan de egenskaper som pekas ut är de 

väsentliga att ta hänsyn till vid förändring.  

• Varsamhet (k) 

Vid ändring av byggnad ska väsentliga karaktärsdrag och värden tillvaratas 

(PBL 4 kap. 42 § punkt 5).  

Underhåll och förändringar ska utföras varsamt och med hänsyn till karaktärsbärande 

egenskaper, vilka syftar till att precisera karaktärsdrag och värde, som anges i 

planbeskrivningen under avsnitt 8.3 Kulturmiljö: Byggnader med enskilda 

bestämmelser.  

Byggnader som omfattas av varsamhetsbestämmelser 

Byggnader med enskilda egenskapsbestämmelser är markerade på plankartan och listas 

nedan. Därutöver finns även byggnadsbeskrivningar till var och en av dessa fastigheter 

i ett fristående dokument, se bilaga Karaktärisering och värdering av villor i Aspenäs 

Villastad, 2021-04-13. För överblickbarhet är de sorterade efter decennium utifrån 

datum angivet på ritningarna och i somliga fall efter datum när kraftig omgestaltning 

inträffat. 
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1920: k  

Fastighet Värdebärande karaktärsdrag 

ASPENÄS 2:58 / 
TORP 1:168  

Ursprungsdelarnas form och volym, pelare, smidesräcke, traditionell färgsättning, klassicistisk utformning; fronton 
med gesims, lunettfönster och fönsternas symmetriska placering, indelning och utformning.  

ASPENÄS 2:59 Bevarad volym och proportion mot Villavägen, sadeltak med takpannor, traditionell färgsättning, profilerade 
taktassar, fönsternas indelning om tvålufter samt placering och utformning, skorsten, burspråk, samt fronton på 
garage.  

ASPENÄS 2:60 Bevarad volym och proportion, liggande panel omlott, traditionell färgsättning med avvikande kulör på snickerier, 
takutformning och takmaterial, skorstens placering, profilerad takgesims, naturstensockel, fönsternas placering, 
tvålufter och utformning.  

ASPENÄS 2:61 Originaldelens och garagets volym och proportion, takutformning och takmaterial, skorsten, liggande panel omlott, 
traditionell färgsättning med avvikande kulör på snickerier, naturstensockel, originaldelens fönsters placering, 
indelning och utformning, terrass och smidesräcke samt panelklädda portar på garaget.  

ASPENÄS 2:62 Originaldelens volym och proportion, liggande panel omlott (har eventuellt varit putsat), traditionell färgsättning 
med avvikande kulör på snickerier, takutformning och takmaterial, skorsten, fönsternas placering, utformnings och 
indelning, naturstensockel och balkong.  

ASPENÄS 2:63 Originaldelarnas volym och proportion mot Villavägen, liggande panel omlott, traditionell färgsättning, putsad 
sockel, takutformning och takmaterial på originaldelar, fönsternas placering, utformning och indelning.  

ASPENÄS 2:51 Stående locklistpanel, traditionell färgsättning med avvikande kulör på snickerier, spritputsad sockel, rött taktegel, 
originaldelens volym och proportion mot Villavägen, originaldelens fönsters placering, indelning och utformning.  

TORP 1:12 Volym och proportion, takmaterial, skorsten i rött tegel, takkupa, förstukvist, veranda med spira, sockel i sten, 
traditionell färgsättning, locklistpanel, fönsterplacering, dekor och detaljer som; entréparti, dörrar, dörromfattning 
och överstycke, fönster och fönsterindelning, fotgesims, kapitäl ovan hörn, figursågade foder och vindskivor samt 
stentrappa.  

ASPENÄS 2:8 Den ursprungliga volymen, brant sadeltak med rött lertegel, skorsten i rött tegel, locklistpanel, ljus färgsättning, 
klassicistisk utsmyckning som hörnpilastrar, dekor på frontespis, entrétaket, spröjsade fönster, oxöga och hög 
sockel i puts. 

TORP 1:48 Volym och proportion, takmaterial, skorsten i tegel, fasadindelningen; locklistpanel, traditionell färgsättning med 
avvikande kulör på snickerier, sockel i spritputs och list mot gavel, fönsterplacering och indelning samt entréparti. 

TORP 1:73 Fasad med locklistpanel i traditionell färgsättning med avvikande kulör på snickerier, markerade hörnpilastrar, 
sadeltak med tegelpannor, skorsten, sockel i natursten, veranda med klassicistiska formelement, förstukvist, 
tvålufts- samt verandafönsterna på originaldelens placering, indelning och utformning. 

TORP 1:45 Fasad i locklistpanel, sadeltak med röda tegelpannor, vindskivor, sockel i natursten, skorsten, symmetrisk fasad 
mot gata med entréparti, spröjsade tvåluftsfönster och lunettfönster. 

TORP 1:68 Burspråk, mansardtak med takpannor, locklistpanel, traditionell färgsättning, naturstensockel, förstukvist med 
dekorativa formelement såsom pilastrar, fönsternas utformning och indelning. 

TORP 1:154 Den ursprungliga delens volym och proportion, fasad traditionell färgsättning med avvikande kulör på snickerier, 
frontespis, sadeltak med tegelpannor, skorsten, fönsternas placering, indelning och utformning, hörnpilastrar, 
markerad sockel samt takgesims och frontonbildning. 

TORP 1:36 Bevarad volym, locklistpanel, traditionell färgsättning, brant sadeltak med tegelpannor och skorsten i rött tegel, 
sockel i natursten, fönsternas varierande placering, utformning och indelning. 

TORP 1:29 Bevarad volym exklusive tillbyggnad på södra gavelsidan, locklistpanel, traditionell färgsättning, avvikande kulör 
på snickerier, brant sadeltak med tegelpannor och skorsten i rött tegel, markerad sockel och fönsternas placering. 

TORP 1:44 Naturstensockel, locklistpanel, traditionell färgsättning, lunettfönster, sadeltak med takpannor, skorsten och 
burspråk. 

TORP 1:32 Takutformning och takmaterial, skorsten, locklistpanel, markerad sockel, traditionell färgsättning, avvikande kulör 
på snickerier, fönsternas placering, indelning och utformning. 

TORP 1:138 Bevarad volym exklusive tillbyggnad, takutformning, röda takpannor, den mindre takkupan, skorsten, burspråket, 
hörnpilastrar, locklistpanel, traditionell färgsättning, avvikande kulör på snickerier samt markerad och putsad 
sockel. 

ASPENÄS 2:123 Putsad fasad, naturstensockel, sadeltak med tegelpannor, skorsten, takkupor, burspråk, entréparti, fönsternas 
placering, indelning och utformning. 

ASPENÄS 2:6 Locklistpanel, traditionell färgsättning, avvikande kulör på snickerier, lunettfönster, veranda, pelarburen balkong, 
takkupa, naturstensockel, takutformning och takmaterial. 

ASPENÄS 2:48 Bevarad volym, locklistpanel, traditionell färgsättning, avvikande kulör på snickerier, förstukvist, pelarburen 
balkong, takkupor, naturstensockel, takutformning och takmaterial. 

1930: k  

Fastighet Värdebärande karaktärsdrag 

ASPENÄS 2:119 Bevarad proportion och volym, platt tak, puts, färgsättning, rundat hörn och fönster, fönsternas placering, indelning 
och utformning samt den indragna huvudentrén och de rundade betongpelarna.  

ASPENÄS 2:120 Bevarade proportioner, takutformning, takmaterial, asymmetrisk planform, det varierande utförandet av puts, 
färgsättning, fönsternas placering, indelning och utformning, entréparti, garageport, övriga detaljer av koppar, 
ädelträ och smiden. Garagets volym och material.  

ASPENÄS 2:125 Bevarad volym och proportion, flackt sadeltak med röda takpannor, skorsten, spritputs, färgsättning, taklist med 
frontonbildning, naturstensockel, smiden, entréparti, fönsternas placering, indelning och utförande.  

ASPENÄS 2:623 Originaldelens volym och proportion, takutformning, takfot, balkong med pelare, puts, färgsättning, fönsternas 
placering, indelning och utformning.  

TORP 1:135 Volym och proportion, takmaterial, fönsternas placering, indelning och utformning, entréparti med förstukvist, 
burspråk, balkong med smidesräcken, fasadmaterial, färgsättning och putsad sockel.  
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TORP 1:74 Bevarad volym och proportion, takutformning och takmaterial, fasadindelning med sprit- och slätputs, färgsättning, 
entrépartier, balkonger och smidesräcken, fönsternas placering, indelning och utformning.  

TORP 1:131 Ursprunglig volym och proportion, sadeltak med taktegel, skorsten i rött tegel, ljusmålad locklistpanel, markerad 
sockel, entrépartiet, fönsternas placering, indelning och utformning.  

ASPENÄS 2:369 Bevarad till volym och proportion, takutformning, takmaterial, locklistpanel, färgsättning, skorsten, entrén, 
fönsterplacering, fönsterutformning och (original) indelning.  

TORP 1:40 Volym och proportion åt Strandvägen, takkupor, spritputs, färgsättning, valmat tak med enkupigt rött tegel, 
fönsternas placering, indelning, utformning och fönsterluckor, entréparti med förstukvist, dörr, trappa, pelare och 
murar. 

TORP 1:140 Bevarad volym (exklusive förstukvist), balkong, takkupor, skorsten, mansardtak belagt med tegelpannor, 
klassicistiska formelement som hörnpilastrar och lunettfönster, locklistpanel, färgsättning, sockel i natursten, 
burspråk och fönsternas placering, indelning och utformning. 

TORP 1:43 Bevarad volym och proportion för originaldel mot Lilles väg, locklistpanel, färgsättning, sadeltak med tegelpannor, 
burspråk, markerad sockel, fönsternas placering, indelning och utformning (exklusive spröjsen) på originaldelen. 

TORP 1:152 Bevarade proportioner åt gatan; markerad sockel, perspektivfönster, balkonger, ljus fasad, flackt tak, skorsten 
samt entréparti. Ses ihop med Torp 1:153. 

TORP 1:153 Bevarade proportioner åt gatan; markerad sockel, fönsterplacering och tvåluftsindelning, balkonger. Ljus fasad, 
flackt tak, skorsten och fönster i fasadliv i putsfasader. Ses ihop med Torp 1:152. 

ASPENÄS 2:85 Valmat sadeltak med tegelpannor, takkupa, locklistpanel, färgsättning, markerad sockel, entrépartiet och 
symmetrisk uppbyggd entrésida. 

TORP 1:161 Ursprungsdelens indelning med entrépartierna samt fönsternas placering, indelning och utformning. Kubisk 
utformning, valmat sadeltak, fasad i ljus puts och markerad sockel. 

ASPENÄS 2:83 Ursprungsdelens volym och proportion (exklusive entréns indelning), takutformning, ljust putsad fasad, fönsternas 
placering, indelning och utformning. 

ASPENÄS 2:161 Bevarad volym och proportion åt Villavägen, fönster, putsad fasad med markerad sockel, entréparti och sadeltak. 

ASPENÄS 2:67 Bevarad till volym och proportion, takutformning, taklist och frontonbildning, entréparti, ljust putsad fasad, 
fönsternas placering, indelning och utformning. 

ASPENÄS 2:66 Valmat tak med tegelpannor, fronton, runt fönster, locklistpanel i ljus kulör, putsad sockel, fönsternas indelning och 
utformning. 

TORP 1:217 Den ursprungliga delens volym och proportion, locklistpanel, ljus kulör, sadeltak, tegelpannor, entréparti med 
förstukvist och ovanliggande balkong, klassicistisk dekor såsom kolonner och fronton, fönsternas placering, 
indelning och utformning. 

TORP 1:571 Bevarad volym och proportion, puts och markerad sockel, burspråk, takutformning, röda pannor, frontonbildning, 
entréparti, balkong, fönsternas placering, indelning och utformning. 

TORP 1:143 Ursprunglig volym och proportion, burspråk sadeltak med taktegel, ljusmålad locklistpanel, markerad sockel, 
balkong, fönsternas placering, indelning och utformning. 

TORP 1:142 Bevarad till volym och proportion, takutformning, röda takpannor, locklistpanel i ljus kulör, skorsten, markerad 
sockel samt fönsternas placering, indelning och utformning. 

TORP 1:137 Volym och proportion mot gatan, takutformning, takmaterial, locklistpanel, färgsättning, markerad sockel, balkong, 
entréparti, fönsternas placering, indelning och utformning. 

ASPENÄS 2:135 Volym och proportion mot gatan, takutformning, takmaterial, locklistpanel, färgsättning, markerad sockel, balkong, 
entréparti, fönsternas placering, indelning och utformning. 

TORP 1:28 Bevarad till volym och proportion, takutformning, takmaterial, skorsten, markerad sockel, fönsternas placering, 
indelning och utformning. 

TORP 1:172 Bevarad till volym, takutformning, takmaterial, locklistpanel, färgsättning, naturstensockel, fönsternas placering, 
indelning och utformning (ej tillägg). 

TORP 1:125 Bevarad till volym och proportion mot gatan, frontespis, skorsten, takutformning, takmaterial, puts, ljus kulör, taklist 
och frontonbildning, fönsternas placering, utformning och indelning (utan spröjs). 

TORP 1:410 Bevarad till volym och proportion, frontespis, takutformning, puts, ljus kulör, taklist och frontonbildning, fönsternas 
placering, indelning och utformning. 

TORP 1:409 Bevarad till volym och proportion åt gatan, frontespis, takutformning, puts i ljus kulör, taklist och frontonbildning, 
fönsternas placering, indelning och utformning. 

TORP 1:300 Bevarad till volym och proportion (exklusive uterum och carport), frontespis, takutformning, skorsten, taklist och 
frontonbildning, ljus kulör, fönsterplacering och fönsterutformning samt indelningen. 

ASPENÄS 2:126, 
ASPENÄS 2:127 

Liggande panel omlott, färgsättning, naturstensockel, takutformning, takpannor, skorsten, fönsternas placering, 
indelning och utformning. 

TORP 1:294 Bevarad volym och proportion, takutformning och röda takpannor, skorsten, locklistpanel, ljus kulör, markerad 
sockel, runda dekor, frontonbildning, fönsternas indelning, placering och utformning. 

1940: k 

Fastighet Värdebärande karaktärsdrag 

ASPENÄS 2:54 Bevarad volym och proportion, vit putsad fasad, slätputsad sockel, takutformning, röda takpannor, fönsternas 
placering, indelning och utformning, smidesräcken samt entrépartiet.  

TORP 1:304 Bevarad till volym och proportion, fasad i puts, färgsättning, takutformning och takmaterial, entréparti, variation av 
fönsternas placering, (original)indelning och utformning.   

ASPENÄS 2:87 Bevarad volym och proportion, takets utformning med utskjutande takfot, vit putsad fasad, pelarburen balkong med 
smidesräcke och stålpelare, entréparti, fönsternas placering, indelning och utformning. 

ASPENÄS 2:414 Bevarad volym och proportion, spritputsad fasad, färgsättning, markerad sockel, valmat tak med röda pannor, 
skorsten, omfattning till garageport, entréparti, smidesräcken och fönsternas placering, indelning och utformning. 
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TORP 1:377 Bevarad volym och proportion åt gata inklusive förstukvist, takutformning, takkupor, locklistpanel, markerad sockel 
och fönsternas placering samt lunettfönster. 

TORP 1:70 Rektangulär volym, spritputs, varierande slätputsad sockel, fönsternas placering, indelning och utformning, 
takutformning och röda takpannor, skorsten samt entrépartiet. 

TORP 1:52 Rektangulär volym, takutformning, putsad fasad, slätputsad sockel, entréparti, fönsternas placering, indelning och 
utformning. 

ASPENÄS 2:81 Bevarad volym och proportion, takkupa, takutformning, entréparti, putsad fasad, färgsättning, markerad sockel, 
fönsternas placering, indelning och utformning. 

ASPENÄS 2:132 Bevarad volym och proportion, takutformning, röda takpannor, entréparti med pelare och balkong, fasadindelning 
med karosseripanel i ljus kulör och puts, fönsternas placering, indelning och utformning. 

ASPENÄS 2:75 Bevarad volym, takutformning, fasadindelning med puts och markerad sockel, balkong, smidesräcke samt 
varierande placering, utformning och indelning av fönster. 

ASPENÄS 2:613 Bevarad volym och proportion, takutformning, röda pannor, ljust putsad fasad, entréparti, fönsternas placering, 
indelning och utformning. 

ASPENÄS 2:218 Takutformning, takmaterial, skorsten, locklistpanel i ljus kulör, markerad sockel, fönsternas placering, indelning 
och utformning. 

TORP 1:207 Origanalvolym och proportioner, takutformning, takmaterial, fönsternas placering, indelning och utformning, portar 
och ljust putsad fasad. 

1950: k  

Fastighet Värdebärande karaktärsdrag 

ASPENÄS 2:216 Bevarad volym och proportion, takutformning, takmaterial, skorsten, fasad i gult tegel, takgesims, stenklädd 
sockel, fönsternas placering, indelning och utformning, dörrar/port, takkupa och plåtdetaljer, terrass av natursten, 
balkong med kannelerade pelare, entréparti samt smiden.  

ASPENÄS 2:233 Byggnadens volym och proportion avseende nivåutförande och takets utformning och takutsprång, omfattande 
glaspartier och fönster med varierande placering, indelning och utformning, komplementbyggnadens volym och 
proportion.  

ASPENÄS 2:234 Byggnadens volym och proportion, takutformning, takutsprångets variation, takmaterial, stålpelare, fasadens 
indelning med större glasade partier, fönsternas placering, indelning och utformning, fasadmaterial och mörk 
färgsättning, markerad sockel, delvis utvändig skorsten beklädd med tegel, entrépartiet samt garage.  

ASPENÄS 2:305 Bevarad proportion och volym, takutformning, fönsternas placering, indelning och utformning, fasadvariation med 
tegel och synliga lättbetongelement och entréparti.  

ASPENÄS 2:53 Bevarad asymmetrisk proportion och volym, fasadindelning i form av tegelfasad med markerad och trappande 
sockel i puts samt beklädd tak/fasad av plattor, fönsternas placering, indelning och utformning samt balkong och 
smidesräcke.  

ASPENÄS 2:335 Volym och proportion enligt ritningar från 1963, takutformning, koppardetaljer, skorstenar, variation av 
fasadmaterial med gult tegel och ljus liggande panel omlott, markerad sockel, fönsternas placering, indelning och 
utformning, entrétrappan, smidesjärn vid balkongen och entrétrappan.  

ASPENÄS 2:495 Volym och proportion inklusive tillbyggnaden, fasad av gult tegel och panel, färgsättning, takutformning, 
takmaterial, skorstenar, fönsternas variation angående: placering, utformning och indelning.  

ASPENÄS 2:251 Fasadmaterial av gult tegel, markerad sockel, entréparti, sadeltak belagt med pannor samt varierande placering, 
indelning och utformning av fönster på originaldel. 

ASPENÄS 2:312 Asymmetrisk proportion och volym, takutformning, fönsternas placering, indelning och utformning, färgsättning och 
träpanel. 

ASPENÄS 2:307 Bevarad proportion utöver tillbyggnad, locklistpanel, ljus kulör, markerad sockel, takutformning, taktegel, skorsten i 
rött tegel, entré, fönsternas placering, indelning och utformning. 

ASPENÄS 2:329 Bevarad volym och proportion, tegelfasad, markerad sockel, takutformning, taktegel, skorsten, ytterdörrens 
utformning och omfattning, fönsternas placering, indelning och utformning. 

ASPENÄS 2:227 Takutformning, tegelfasad, markerad sockel, fönsternas placering, indelning och utformning, entréparti exklusive 
dörr. 

ASPENÄS 2:232 Den ursprungliga delens volym och proportion, takutformning, takmaterial, fasad av gult tegel, markerad sockel, 
fönsternas placering, utformning och indelning samt entrépartiet. 

ASPENÄS 2:229 Bevarad volym och proportion, takutformning, takpannor, fasad av gult tegel, markerad sockel, fönsternas 
placering, indelning och utformning, rullskiftsomfattningar samt entrépartiets omfattning och skärmtak. 

ASPENÄS 2:226 Takutformning, takpannor, fasad av gult tegel, omfattningar av tegel, markerad sockel, fönsternas placering, 
indelning och utformning. 

ASPENÄS 2:290 I stort bevarad volym, takutformning, takmaterial, skorsten, fasadmaterial och markerad sockel, betongglas, 
ytterdörr och tak över denna och fönsternas placering och utformning. 

ASPENÄS 2:301 Takutformning, röda takpannor, fasad i gult tegel, markerad sockel, skorsten, entréparti, balkong, fönsternas 
utformning, placering samt indelning. 

ASPENÄS 2:289 I stort bevarad volym, förskjutna volymer, takutformning, takmaterial, puts och markerad sockel, entréparti 
exklusive ytterdörr och fönsternas placering och utformning. 

ASPENÄS 2:252 Bevarad volym och proportion (utöver en takkupa), asymmetrisk takutformning, takmaterial, skorsten, 
fasadmaterial, markerad sockel, balkong, entréparti exklusive ytterdörr och fönsternas placering och utformning. 

ASPENÄS 2:294 Bevarad till volym och proportion, takutformning, takpannor, fasad i rött tegel, markerad sockel, tak ovan och 
trappa med smidesräcken till entré, balkong med smidesräcken, fönsternas placering, indelning och utförande. 

ASPENÄS 2:249 Bevarad till volym och proportion, takutformning, takpannor, skorsten, fasad i gult tegel, markerad sockel, balkong 
med smidesräcke, fönsternas placering, indelning och utförande. 

ASPENÄS 2:385 Bevarad till volym och proportion, takutformning, takpannor, fasad i gult tegel, markerad sockel, entréparti, 
fönsternas placering, indelning och utförande. 
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ASPENÄS 2:391 Bevarad till volym och proportion, takutformning och takbeläggning, fasadmaterial och markerad sockel, entréparti, 
fönsternas placering, indelning och utformning. 

ASPENÄS 2:332 Originaldel bevarad till volym och proportion, takutformning och takbeläggning, fasadmaterial och markerad 
sockel, entréparti, fönsternas placering, indelning och utformning. 

1960: k  

Fastighet Värdebärande karaktärsdrag 

ASPENÄS 2:362 Den ursprungliga volym och proportionen, platt tak, flertalet fasadmaterial och fasadinledningen, varierande 
fönster till placering, indelning och utformning, synliga takbjälkar och varierande takutsprång.  

ASPENÄS 2:334 Bevarad volym och proportion, takutformning, takpannor, fasadmaterial och indelning, fönsternas placering, 
utformning och indelning, entréparti och dörrar samgestaltade med fönster i ädelträ och detaljer i koppar.  

ASPENÄS 2:260 
 

Bevarad till volym och proportion, takutformning, takmaterial, skorsten, fasadmaterial och markerad sockel, 
entréparti, burspråk, altan med smidesräcke, koppardetaljer samt fönsternas placering, indelning och utformning.  

ASPENÄS 2:149 Bevarad till volym och proportion, fasadindelning, tegelfasad, markerad sockel, horisontellt band, takutformning, 
sarg, färgsättning, kopparplåtsdetalj, entréparti, fönsternas placering, utformning och indelning.  

ASPENÄS 2:148 Bevarad till volym och proportion, fasadindelning, tegelfasad, markerad sockel, horisontellt band, takutformning, 
sarg, färgsättning, kopparplåtsdetalj, entréparti, fönsternas placering, utformning och indelning.  

ASPENÄS 2:97 Volym och proportion, takutformning och material, varierande fasadmaterial och fasadindelning, färgsättning, 
markerad och trappande sockel, fönsternas placering, utformning och indelning. 

ASPENÄS 2:349 Bevarad volym och proportion, takutformning och skorsten, takpannor, fasadmaterial och markerad sockel, 
entréparti, fönsternas placering, utformning och indelning, takkupa med balkong och smidesräcke samt 
burspråket. 

ASPENÄS 2:274 Bevarad volym och proportion, takutformning, takpannor, varierande fasadmaterial av liggande panel och tegel, 
markerad sockel, skorstenar, entréparti, fönsternas utformning, placering samt originalindelning. 

ASPENÄS 2:632 Bevarad volym och proportion, takutformning och sarg, entréparti, fasadmaterial och markerad sockel, fönsternas 
placering, utformning och indelning. 

ASPENÄS 2:222 Bevarad till volym och proportion, takutformning, fasadmaterial och markerad sockel, entréparti samt fönsternas 
placering, indelning och utformning. 

ASPENÄS 2:255 Bevarad till volym och proportion, takutformning, takpannor, takkupa, fasadmaterial, markerad sockel, entréparti 
exklusive ytterdörr, samt fönsternas placering, indelning och utformning. 

ASPENÄS 2:231 Bevarad till volym och proportion, takutformning, takpannor, variation av fasadmaterial, markerad sockel, rullskifte 
samt fönsternas placering, indelning och utformning. 

ASPENÄS 2:287 Takutformning, takmaterial, variation av fasadmaterial och färgsättning av dessa, entré och garageport, fönsternas 
placering, utformning och indelning. 

ASPENÄS 2:311 Bevarad volym, takutformning och takmaterial, fasadmaterial, entréparti, fönsternas placering, utformning och 
indelning (ej källarplan). 

ASPENÄS 2:268 Både 40-tals och 60-tals uttryck, varierande fasadmaterial, markerad sockel, takutformning och takmaterial, sarg, 
entréparti, fönsternas placering, utformning och indelning samt koppardetalj. 

ASPENÄS 2:65 Platt tak, fasadmaterial, ingen markerad sockel, större glaspartier, enluftsfönster, fönster utan spröjs och 
entréparti. 

ASPENÄS 2:246 Bevarad volym, takutformning, takbeläggning och koppar detaljer, fasad i gult tegel, markerad sockel, entréparti, 
fönsternas indelning, placering och utformning. 

ASPENÄS 2:213 Bevarad volym och proportion (exklusive takkupa), takutformning, takpannor, skorsten i rött tegel och 
koppardetaljer på taket, fasad i rött tegel, markerad sockel, vidbyggt f.d. garage i avvikande fasadmaterial, 
fönsternas indelning, placering och utformning. 

ASPENÄS 2:100 Platt tak med takutsprång och sarg, kopparplåt, fasad i rött tegel, markerad sockel, fönsternas placering, indelning 
och utformning, entrépartiet och portar/dörrar i ädelträ. 

ASPENÄS 2:320 60-talets ombyggnad är bevarade till volym och proportion, takutformning, takpannor, fasadmaterial med gult tegel, 
mörk panel och markerad sockel, sarg, entrépartiet, fönsternas placering, indelning och utformning. 

ASPENÄS 2:7 Bevarad volym och proportion, takutformning och sarg med liggande panel och kopparplåt, fasadmaterial och 
varierande sockel, glasbetong, fönsternas placering, indelning och utformning. 

ASPENÄS 2:300 Variation av fasadmaterial: gavel med mörk stående panel, sandkalkstensfasad och markerad sockel, 
takutformning med pannor, skorsten, entréparti, fönsternas placering, indelning och utformning. 

1970: k 

Fastighet Värdebärande karaktärsdrag 

ASPENÄS 2:102 Bevarad volym och proportion, takutformning (inklusive garage), takmaterial, variation av fasadmaterial med tegel 
och trä, markerad sockel, färgsättning, joddlarbalkong, fönsternas placering, indelning och utformning samt 
entrépartiet.  

ASPENÄS 2:303 Byggnad med uttryck från 50- och 70-talet. 70-tal: Fasadindelning med mörkmålad stående panel, betongpannor, 
takkupor och fönsternas placering indelning och utformning. 50-tal: Fasadtegel, entréparti, fransk balkong samt 
nedre plans fönsters placering, indelning och utformning. 

TORP 1:171 Takutformning, variation på fasadmaterial: stående panel, sandkalksten och markerad sockel, färgsättning, 
fönsternas placering, indelning och utformning. 

ASPENÄS 2:68 Bevarad till volym och proportion, variation av fasadmaterial med stående panel, sandkalksten och markerad och 
trappande sockel, färgsättning, fönsternas placering, indelning och utformning. 

ASPENÄS 2:639 Bevarad till volym och proportion, variation av fasadmaterial: sandkalksten, stående panel och markerad sockel, 
färgsättning, entréparti, joddlarbalkong, fönsternas placering, indelning och utformning. 

ASPENÄS 2:374 Bevarad till volym, fasadmaterial med stående och liggande panel samt markerad sockel, färgsättning, fönsternas 
placering, indelning och utformning samt arkitektoniskt anpassat garage. 
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TORP 1:565 Bevarad till volym och proportion, fasadmaterial med sandkalksten och stående panel samt markerad sockel, 
färgsättning, entréparti (exklusive skärmtak), fönsternas placering, indelning och utformning. 

ASPENÄS 2:223 Bevarad till volym, takutformning, mörka takpannor, skorsten, fasad med varierande material och sockel, 
färgsättning, fönsternas placering, indelning och utformning. 

ASPENÄS 2:646 Bevarad till volym, fasadmaterial med stående panel och markerad sockel, garagets sarg, färgsättning, fönsternas 
placering, indelning och utformning. 

ASPENÄS 2:106 Förändrad volym med tydligt tillägg; avvikande volym och takutformning.  70-tals uttryck med kalksandsten, mörka 
trädetaljer och panel, dekorativa fönsterluckor och mörka betongpannor. Fönsternas placering, indelning och 
utformning samt skorsten. 

Bebyggelse tillkommen innan avstyckningsplanen: k   
Fastighet Värdebärande karaktärsdrag 

TORP 1:75 Takutformning och takmaterial, skorsten i tegel, varierande panel med avvikande kulör på snickerier och markerad 
sockel, i synnerhet naturstens delen. 

TORP 1:57 Befintlig volym, locklistpanel, avvikande kulör på snickerier, naturstensockel, takutformning och röda takpannor. 

ASPENÄS 2:395 Låg och långsträckt volym, takutformning och skorstenar. 

ASPENÄS 2:425 Låg och långsträckt volym, takutformning, takmaterial och skorsten. Tillägg som ytterdörr, garageport och 
fönsternas indelning och utformning. 

 

Villavägens grusbeläggning 

Vägen ska utformas med grusbeläggning (PBL 4 kap. 42 § punkt 2), vilket är motiverat 

i avsnitt 7.3. 

Utökad lovplikt  

Åtgärderna avser markförändringar, vilket innebär krav på marklov, såväl som 

fasadförändring, vilket kräver bygglov, och rivning av byggnad, vilket kräver 

rivningslov.  

 

• Marklov krävs för schaktning, fyllning och sprängning eller annan förändring av 

marken som påverkar marknivåns höjdläge med mer än +/- 0.5 m och / eller 

väsentligt påverkar kulturmiljön (PBL 4 kap. 42 § punkt 5).  

 

• Förändring av byggnad som avsevärt påverkar dess yttre utseende kräver 

bygglov (PBL 4 kap. 42 § punkt 4).  

 

• Rivningslov krävs för rivning av byggnad, del av byggnad eller 

komplementbyggnad krävs rivningslov (PBL 4 kap. 42 § punkt 4).  

 

Eftersom området som helhet bedöms vara särskilt värdefullt (se avsnitt 7.3) är det 

motiverat att tillämpa utökad lovplikt.  

Upplysningar 

För att tydliggöra områdesbestämmelsernas reglering och den lovprocess som följer av 

planens tillämpning samt vad som i vissa frågor regleras generellt i gällande lagstiftning 

utöver det mest uppenbara som att det krävs bygglov för ny- och tillbyggnad, finns 

information i form av upplysningar på plankartan. 

Plank och mur  

Det krävs bygglov för uppförande av plank och mur (PBF 6 kap. 1 § punkt 7). 

Bygglovsbefriade åtgärder enligt PBL 9 kap. 4 a-4 c §§ 
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Åtgärder som avses i PBL 9 kap. 4 a-4 c §§, så kallade Attefallsåtgärder, får inte vidtas 

inom planområdet eftersom området i sin helhet bedöms som kulturhistoriskt värdefullt. 

Åtgärderna inkluderar komplementbyggnader med byggnadsarea om max 30 m2, 

tillbyggnad med en bruttoarea om maximalt 15 m2, maximalt två takkupor samt 

inredning av ytterligare bostad. Dessa åtgärder hanteras inom ramen för 

bygglovsprövning. 

 

Antikvarisk utredning 

En antikvarisk förundersökning eller antikvariskt åtgärdsförslag kan krävas i samband 

med bygglovsprövning. Vidare analys eller konsekvensbeskrivning av kulturmiljön kan 

krävas i samband med prövning förhandsbesked eller nybyggnation. Detta syftar till när 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse berörs och erfordras när mer detaljerad bedömning 

av karaktärsdragen är nödvändig för prövningen.  

 

Krav på vidare undersökning ska vara väl motiverat och stå i proportion till åtgärd i 

förhållande till kulturhistoriskt värde.  Detta är motiverat utifrån avsnitt 7.3 samt de 

enskilt listade byggnaderna i detta kapitel. 

 

8.4 Landskap, natur, grönska, vatten, rekreation, friluftsliv 

Grönska, skyddsvärda träd och särskilt skyddsvärda träd 

Grönskan och vegetationen i området är av stort värde för dess karaktär, 

kulturmiljövärde och djurliv. Utöver att bidra till en god boende- och vistelsemiljö 

motverkas erosion av träd och annan vegetation.  

Området innehåller en mängd skyddsvärda träd. Följande upplysning meddelas: Vid 

åtgärder som väsentligt påverkar särskilt skyddsvärda träd kan det vara nödvändigt med 

anmälan om samråd med länsstyrelsen enligt miljöbalken 12 kap 6 §. Åtgärder som 

väsentligt kan påverka särskilt skyddsvärda träd inkluderar: avverkning, toppkapning, 

kraftig beskärning, åtgärder som ger upphov till rotskador, uppförande av 

byggnad/anordning eller grävarbeten inom 15 gånger stamdiametern från stammen eller 

två meter utanför kronans dropplinje.  

För mer info om skyddsvärda träd se avsnitt 6.1 och 6.3.  

Kantzoner 

Inom planområdet finns kantzoner ned mot sjön Aspen och bäckravinerna. 

Kantzonernas varierar mellan 5–20 meter från vattendraget beroende på 

erosionskänslighet och naturvärden i vattnet. Kantzonerna finns både på allmän plats 

och tomtmark och är markerade i Lerums kartmaterial, se stycke om kantzoner under 

avsnitt 6.3. Kommunens ställningstaganden. 

All exploatering och andra åtgärder inom kantzonerna ska föregås av specifik 

bedömning av naturvårdshandläggare eller geotekniker. I områdesbestämmelserna 

framgår, som upplysning om Naturvärden: 
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En specifik bedömning av naturvårdshandläggare eller geotekniker kan krävas i 

samband med marklov- och bygglovsprövning inom kantzonerna vid Aspen och 

bäckravinerna.  

Stöd för motivering till detta finns under kommunala ställningstagande i avsnitt 6.3. 

Eftersom områdesbestämmelserna inte reglerar allmän platsmark är det kommunens 

ansvar att hantera denna fråga vid drift och eventuell framtida utveckling av 

kantzonerna inom allmän plats.  

Biotoper 

Inom både allmän mark och på tomtmark finns kartlagda biotoper inom planområdet. 

Dessa har inget skydd i form av exempelvis biotopskydd, men är av stort värde för den 

biologiska mångfalden. 

Det finns stort värde i att behålla områdets befintliga förutsättningar. Områdes- 

bestämmelserna förslår ingen ny tomtmark för bostäder, däremot kan fortsatt 

bebyggelse tillkomma vid exempelvis avstyckningar.  

Vid marklov och bygglov genomförs en lämplighetsprövning där även biotopernas 

betydelse ska beaktas. Därför har ytterligare upplysning om naturvärden: 

 En fördjupad utredning kring biologisk mångfald och inverkan på artbestånd kan 

krävas i samband marklov- eller bygglovsprövning inom kartlagda biotoper. 

Stöd för motivering till detta finns under kommunala ställningstagande i avsnitt 6.3.  

Rekreation, friluftsliv 

Inom och i anslutning till planområdet finns värden för rekreation och friluftsliv i form 

av exempelvis badplats och grillplats vid sjön Aspen samt idrottsplats, gångstråk och 

elljusspår. 

Eftersom områdesbestämmelserna inte reglerar allmän platsmark eller 

genomförandefrågor kommer pågående användning av allmän plats fortgå. Det innebär 

exempelvis att befintlig badplats fortsatt kan användas som badplats.  

Vid tillkommande bebyggelse vid exempelvis avstyckning kommer trycket på allmänna 

platser öka. Kommunen är fortsatt ansvarig för allmän plats, vilket innebär att det är 

kommunens ansvar att hantera frågor kring drift och eventuell framtida utveckling av 

badplatser och andra anläggningar inom allmän plats.  

Information från webbenkäten, exempelvis kring framkomna synpunkter om en 

utveckling av badplatsen och övriga områden längs Aspens strandkant, har delgivits 

ansvarig enhet på kommunen.  

8.5 Transportinfrastruktur 

Siktproblem, branta och smala vägar, och blandtrafik mellan skyddade och oskyddade 

trafikanter indikerar att det förekommer svåra trafiksituationer inom området. 

Eftersom områdesbestämmelserna inte reglerar allmän platsmark eller 

genomförandefrågor kommer pågående användning av allmän plats fortgå. Kommunen 

är fortsatt ansvarig för allmän plats, vilket innebär att det är kommunens ansvar att 

hantera frågor kring drift och eventuell framtida utveckling av gator och andra 
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anläggningar inom allmän plats. Det kulturhistoriska värdet vid utveckling av gator 

behöver beaktas, se under rubriken gaturum och gatunät under avsnitt 7.4 Kulturmiljö. 

Vid tillkommande bebyggelse vid exempelvis avstyckning kommer trycket på allmänna 

platser öka genom bland annat fler fordon och trafikanter på vägarna. Det innebär även 

fler in- och utfarter till befintliga vägar och gator, vilket prövas inom ramen för 

förhandsbesked och bygglov.  

Information från webbenkäten, exempelvis kring framkomna synpunkter på hastighet 

och framkomlighet i gatustrukturen, har delgivits ansvarig enhet på kommunen.  

Parkering anordnas på respektive fastighet. Lerums kommun tillämpar parkeringspolicy 

inom vilken antal parkeringar per fastighet står. I samband med bygglovsprövning 

kontrolleras att parkeringstalen för respektive projekt överensstämmer med 

parkeringspolicy. 

8.6 Teknisk infrastruktur 

Vatten och avlopp 

Utifrån befintlig situation, med begränsad kapacitet i vatten- och avloppsnätet inom 

planområdet, har Lerums kommun en restriktiv inställning till ytterligare anslutningar. I 

ett mindre område västra delen av planområdet förekommer för närvarande svårigheter 

för ytterligare anslutningar på grund av risk för överbelastning. I större delarna av 

planområde är det fortfarande möjligt med anslutning men kapaciteten är ansträngd. I 

samband med bygglovsprövning för tillkommande bebyggelse vid exempelvis 

avstyckningar behöver förutsättningarna för anslutning till vatten- och avloppsnätet 

undersökas. 

Genom utbyggnad eller förbättring av vatten- och avloppsnätet kan förutsättningar för 

anslutning på sikt öka. Lerums kommun bedömer att kapaciteten kommer förbättras 

inom en femårsperiod utifrån pågående förbättringsprocesser av nätet. Det finns dock 

inga aktuella planer på att bygga ut vatten- och avloppsnätet för att på så sätt förbättra 

kapaciteten och förutsättningarna för ytterligare anslutningar. 

Dagvatten och översvämning 

Gällande skyfall och kraftig nederbörd anser Lerums kommun, i enlighet med 

länsstyrelsen och Boverkets rekommendationer, att ny bebyggelse ska planeras så att 

den inte tar skada eller orsakar skada vid översvämningar från nederbörd av minst 100-

års återkomsttid. Detta anges även i kommunens dagvattenstrategi.  

Vid kraftiga skyfall och höga nivåer i Aspen och Säveån är planområdet utsatt för 

översvämningsproblematik, som förväntas förvärras ytterligare på sikt. Lerums 

kommun bedömer att tillkommande helårsbebyggelse inom delar av planområdet i 

Aspenäs Villastad med omnejd bör undvikas, om översvämningsrisken i området är 

vanligare eller lika med 200-års återkomsttid. För att kunna tillåta helårsbebyggelse med 

en risknivå på översvämning inom 200-års återkomsttid upp till högsta beräknade flöde 

krävs en åtgärd som omhändertar denna risk på ett adekvat sätt.  
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Lerums kommun bedömer att tillkommande bebyggelse vid exempelvis avstyckningar 

inom området, och därmed minskade tomtytor, leder till lägre infiltrationsmöjligheter 

för dagvatten och därmed en högre belastning på dagvattenledningarna.  

Områdesbestämmelserna genererar inte ny tomtmark men eftersom de inte utesluter 

tillkommande bebyggelse, vid exempelvis avstyckningar, finns följande upplysning om 

Stigande vattennivåer, översvämning, skyfall och nederbörd: 

Tillkommande bebyggelse är olämplig inom områden med översvämningsrisk. Vid 

nybyggnation och större förändring av bebyggd fastighet ska markens genomsläpplighet 

beaktas. Vidare utredning kan erfordras vid prövning om förhandsbesked eller bygglov. 

Kommunens dagvattenstrategi ska beaktas.  

Ytterligare motivering för detta återfinns i avsnitt 6.3 och 7.8. 

El, tele, bredband, avfallshantering  

Tillkommande bebyggelse, vid exempelvis avstyckningar, kommer belasta befintliga 

nät och anläggningar. Ingen ytterligare utbyggnad bedöms nödvändig.  

8.7 Social infrastruktur 

Inom och i anslutning till planområdet finns bland annat badplats och grillplats vid sjön 

Aspen samt idrottsplats, gångstråk och elljusspår. Se under rubriken Rekreation, 

friluftsliv under avsnitt 8.4 Landskap, natur, grönska, vatten, rekreation, friluftsliv. 

Områdesbestämmelserna utesluter inte tillkommande bebyggelse genom exempelvis 

avstyckningar. Tillkommande bostäder i området kan innebära ökat behov av service så 

som förskola och skola. Sådan verksamhet föreslås inte inom planområdet utan måste 

hanteras på annat sätt, exempelvis genom att bygga nytt eller utöka befintlig verksamhet 

inom närområdet. 

8.8 Geoteknik 

Enligt PBL 2 kap. 2§ gäller vid planläggning och i ärenden om lov eller förhandsbesked 

att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är mest lämplig för ändamålet. Detta 

innebär att mark som tas i anspråk från allmän synpunkt, det vill säga med hänsyn till 

hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion, ska vara lämplig 

för ändamålet. 

För att säkerställa att marken är lämplig för byggnation med hänsyn till eventuell ras- 

och skredrisk ska det utredas och stödjas genom en geoteknisk utredning. Det är viktigt 

att åtgärder och restriktioner som är nödvändiga för den geotekniska säkerheten 

säkerställs i utredningen. Om stabiliteten är otillfredsställande, det vill säga marken är 

inte lämplig för byggnation, så kan den göras lämplig genom till exempel 

förstärkningsåtgärder. 

Inom planområdet finns geotekniskt känsliga områden, men det saknas i många fall 

tillfredsställande utredningsmaterial för att bedöma de geotekniska förutsättningarna. 

Följande upplysning införs därför i områdesbestämmelserna:  

Området bedöms i stora delar vara geotekniskt instabil. En geoteknisk utredning kan 

krävas i samband med förhandsbesked eller bygglovsprövning följt av erforderliga 
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skyddsåtgärder vid ingrepp som förändrar markens sammansättning direkt och indirekt, 

vid schaktning eller yttre belastning och placering av byggnad, objekt och markfyllnad. 

Området kan vara känsligt för tillkommande marklaster, vilket uppmanar till 

försiktighet även vid bygglovsbefriade åtgärder, T ex kan detta röra sig om tyngre 

arbetsfordon, större pool, uppställning av större båt eller husbil etc. 

Ytterligare motivering till geoteknik återfinns i avsnitt 7.5. 

8.9 Risker, störningar 

Buller 

Lerums kommun bedömer området som måttligt påverkat av buller. Tillkommande 

bebyggelse, som genom områdesbestämmelserna kan tillkomma vid exempelvis 

avstyckning, kommer generera trafikbuller. Dock är omfattningen av tillkommande 

bebyggelse begränsad, vilket innebär att nuvarande situation inte bedöms påverkas 

märkbart.  

Utifrån nuvarande situation bedöms eventuell tillkommande bebyggelse inte bli utsatt 

för höga bullernivåer. I samband med bygglovsprövning för tillkommande bebyggelse 

ska bullersituationen studeras och vid behov utredas.  

Radon 

Radonhalten varierar inom området och därför skrivs följande upplysning om radon:  

Radonhalhet varierar inom området och radonhalten vid markytan kan bero på jordarter 

och djup till berg, grundläggningssätt, marknivåförändringar, friläggande av berg etc. 

Radonmätning bör därför alltid utföras innan grundläggningsarbetena påbörjas, eller att 

grundläggning utförs radonsäkert.  

Motivering för upplysningen finns vidare i avsnitt 7.9.  

Ras och skred 

Se avsnitt 8.8 Geoteknik. 

Risk för översvämning 

För risker och riskhantering kring dagvattenhantering och översvämningar, se avsnitt 

8.6 Teknisk infrastruktur. 

Klimatstrategi 

Ett genomförande av områdesbestämmelserna bedöms inte direkt påverka utsläpp av 

klimatgaser/växthusgaser och inte heller på annat vis hindra klimatstrategin. Detta 

grundar sig i att områdesbestämmelserna inte innehåller ny infrastruktur eller ny 

tomtmark, samt att frågor om risk för översvämning och dagvattenhantering förutsätts 

hanteras på ett adekvat sätt vid prövning av förhandsbesked och bygglov. 
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9 Planförslagets konsekvenser 

9.1 Ekologiska konsekvenser 

Genom områdesbestämmelserna bekräftas befintlig markanvändning. Genom detta 

möjliggörs viss förtätning men under reglerad form, vilket medför att ekologiska 

konsekvenser kan beaktas på ett tydligare och mer samordnat sätt. I 

områdesbestämmelserna finns bestämmelser och upplysningar för att underlätta en 

hållbar utveckling av området. 

9.2 Sociala konsekvenser 

Områdesbestämmelserna bekräftar markanvändning i form av boende med närhet till 

både centrala Lerum och områden med höga naturvärden och rekreativa värden, så som 

sjön Aspen. Dessa aspekter underlättar för att samtliga invånare ska ha goda 

förutsättningar att få ihop ett fungerande vardagsliv. 

Områdesbestämmelserna möjliggör för tillkommande bebyggelse vid exempelvis 

avstyckningar men ställer krav på att denna ska vara genomarbetad. Kulturmiljö är en 

aspekt som påverkar sociala dimensioner i frågor som exempelvis anknytning till plats 

och lokal identitet. Därmed förutsätts att ett bevarande av kulturmiljö och anpassning 

till denna kan medföra positiva sociala konsekvenser.  

Tillkommande bostäder i området kan innebära ökat behov av service så som förskola 

och skola.  

9.3 Ekonomiska konsekvenser 

Områdesbestämmelserna möjliggör, i viss mån, tillkommande bebyggelse vid 

exempelvis avstyckningar. Tillkommande bostäder i området kan innebära ökade 

kostnader för kommunen i med dennes driftsansvar. Det kan även handla om framtida 

investeringar av kommunens anläggningar, så som komplettering av kommunens 

vägnät, utveckling av badplatsen vid Aspen och annan allmän plats.  

Tillkommande bebyggelse genererar ett ökat servicebehov för exempelvis förskola och 

skola. Sådan verksamhet föreslås inte inom planområdet utan måste hanteras på annat 

sätt, exempelvis genom att bygga nytt eller utöka befintlig verksamhet inom 

närområdet. 

9.4 Sammanvägda konsekvenser utifrån hållbarhet 

Det är viktigt att beakta att tillkommande bebyggelse kommer belasta kommunala 

anläggningar, där kommunen har ett drifts- och utvecklingsansvar.  

Utifrån aspekterna ovan bedöms områdesbestämmelserna leda till en hållbar 

samhällsbyggnad. Områdesbestämmelserna belyser ekologiska, sociala och ekonomiska 

aspekter som kan bidra till en mer samordnad hantering och därmed en hållbar 

utveckling av området.  
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9.5 Servitut 

Eftersom avtalsservituten (se avsnitt 7.1) idag till större del regleras i svensk lagstiftning 

samt att de underhållsbidragen inte betalas kan servitutet anses som förlegat. 

Avtalsservituten 12-IM1-32/684.1 och 12-IM1-32/440.1 bör av den anledning upphävas 

i samband med områdesbestämmelsernas laga kraft. 

10 Planavgift 

Områdesbestämmelserna har bekostats av kommunen i sin helhet inom hela 

planområdet. Ingen planavgift kommer att tas ut enligt taxa för miljö- och 

byggnadsnämndens verksamhet vid all ny-, om- och tillbyggnation inom planområdet, 

eftersom inga byggrätter tillkommit. 

11 Medverkande 

Områdesbestämmelserna har upprättats av Johan Altenius, planeringsarkitekt AL 

Studio, och Erika Fransson, arkitekt AL Studio, i nära samarbete med Sektor 

samhällsbyggnad. 
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