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Antagande av detaljplan för verksamheter vid 
gamla Säve station inom stadsdelen Säve 

Förslag till beslut  
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för verksamheter vid gamla Säve station inom stadsdelen Säve, upprättad 

den 23 oktober 2019 och reviderad den 17 mars 2020.  

Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra verksamheter i Säve stationshus och bevara 

byggnadens och stationsområdets karaktär.  

Planarbetet startade under 1:e kv. 2018 och bedrivs med standardförfarande. Området 

ligger nära Bohusbanan där det transporteras farligt gods. Detaljplanen bedöms inte 

påverka förutsättningarna att låta tåg stanna i Säve i framtiden. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent. 

Detaljplanen bedöms inte medföra några övriga kostnader för kommunen.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
I detaljplanen ingår ingen naturmark. Grönytorna inom detaljplanen sköts som en privat 

trädgård och kommer inte att påverkas nämnbart av planändringen. Detaljplanen innebär 

att marklov krävs för fällning av träd med en stamdiameter på över 20 cm.  

Bedömning ur social dimension 
Detaljplanen har begränsade effekter ur ett socialt perspektiv. Stationsbyggnaden kan 

genom planförslaget ge möjlighet till arbetsplatser och kommersiell service genom 

kontor, butik och restaurang, vilket skulle kunna fungera som lokal mötesplats. 
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Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser, inkl grundkarta och illustrationsritning 

2. Planbeskrivning   

Övriga handlingar 

3. Granskningsutlåtande 

4. Fastighetsförteckning 

5. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Utredningar 

6. Miljöteknisk markundersökning 
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Ärendet  
Antagande i Byggnadsnämnden angående detaljplan för verksamheter vid gamla Säve 

station. 

Planförslaget 

Förslaget innebär att verksamheter i Säve stationshus möjliggörs och att byggnadens och 

stationsområdets karaktär skyddas genom rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. 

Byggnaden omfattar 570 kvadratmeter inkl källare. Därutöver får komplementbyggnader 

på totalt 65 kvadratmeter uppföras. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

För området gäller ”Byggnadsplan för Säve stationssamhälle” (1480K-XIV-2095) som 

vann laga kraft år 1958. Planens genomförandetid har gått ut.  

Bakgrund  

Byggnadsnämnden beslutade 14-08-12 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för 

verksamheter vid Säve stations väg. Detaljplanen har varit på samråd under tiden 8 maj 

2019 – 29 maj 2019 och granskning under tiden 23 oktober 2019 – 13 november 2019.  

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Planen bedöms vara av den 

karaktären att den ska hanteras med standardförfarande och antas av Byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2014-18-12 Positivt planbesked, uppdrag att pröva frågan i detaljplan 

2016-11-23 Införande i produktionsplan 2018 

2018-02-21 Beslut om uppdrag 

2018-04-23 Beslut om samråd och granskning 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 

kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett 

genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en 

miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

De viktigaste synpunkterna som inkommit under granskningen berörde behovet av 

markmiljöutredning. Inför antagandet har en utredning tagits fram och resultatet av denna 

arbetats in i planbeskrivningen. Därmed bedöms det inte finnas några kvarstående 

erinringar.   

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 


