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Planbesked för avloppsreningsverk vid Rya-
hamnen inom stadsdelen Rödjan 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för av-

loppsreningsverk vid Ryahamnen inom stadsdelen Rödjan. 

 

2. Planarbetet påbörjas år 2021. 

 

3. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för avloppsrenings-

verk vid Ryahamnen inom stadsdelen Rödjan med utökat förfarande. 

 

Sammanfattning 
Åtgärder som föreslås är uppförande av ett nytt avloppsreningsverk med ett ytbehov på ca 

5 hektar på fastigheten Rödjan 727:4. Största delen av ytan kommer att upptas av bas-

sänger. Till detta kommer en utökning av Gryaabs anläggningar vid befintligt avloppsre-

ningsverk på Sannegården 734:9 norr om Fågelrovägen med bl.a. en pumpstation. An-

läggningarna på de båda fastigheterna kommer att kopplas samman med en 12 meter bred 

och fem meter hög kulvert under Fågelrovägen. 

Anläggningarna söder om vägen kan komma att uppföras etappvis med början i söder. 

Det föreslagna området bedöms som lämplig för ett avloppsreningsverk då området är ut-

pekat i översiktsplanen som verksamhetsområde för storindustri, hamn och logistik. Det 

nya avloppsreningsverk kommer att placeras i anslutning till ett befintligt avloppsrenings-

verk vilket innebär att det har tillgång till 100% av det spillvatten som genereras inom 

Gryaabs upptagningsområde. Vidare finns synergieffekter med i förhållande till befintligt 

avloppsreningsverk vad gäller bemanning och möjlighet till att dela gemensamma funkt-

ioner som t ex laboratorium.  

Byggandet av bassängerna innebär att stor del av befintlig höjd behöver sprängas bort och 

jämnas av. Längst i söder planeras för en större processbyggnad. Trots att delar av berget 

närmast vattnet kommer att sparas riskerar anläggningen att få stor visuell påverkan på 

landskapsbilden. 

Hänsyn behöver även tas till kulturmiljön kring Rya Nabbe samt till naturreservatet Rya 

skog så att inte deras värden påverkas negativt av avloppsreningsverkets etablering. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas med intres-

sent. 

Förslaget medför ekonomisk nytta för Gryaab och indirekt för staden då den föreslagna 

placeringen ligger i anslutning till befintligt avloppsreningsverk med tillgång till 100 % 

av det spillvatten som genereras inom Gryaabs upptagningsområde. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
En utbyggnad av avloppsreningsverket vid Rya skog innebär att utsläppshalterna i det re-

nade vattnet kommer att kunna minskas och att miljöbalkens krav på bästa tillgängliga 

teknik kommer att kunna uppfyllas, något som inte är möjligt med nuvarande avloppsre-

ningsverk. 

Utbyggnaden kommer dock att få en negativ påverkan på miljön lokalt genom att ett 

markområde som idag kan betraktas som naturmark tas i anspråk för avloppsreningsver-

kets anläggningar. Detta medför ändrade förhållanden för områdets djur- och växtliv. 

Områdets funktion som spridningskorridor mellan älven och Rya Skog kommer därmed 

att försämras. 

En utökning av kapaciteten kommer även att betyda att bullret kommer att öka något. 

Buller från det nya avloppsreningsverket bedöms dock få mycket liten påverkan på när-

liggande bostadsområden öster om Älvsborgsbron jämfört med det buller som genereras 

av trafiken på Älvsborgsbron och Hisingsleden. 

Bedömning ur social dimension 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån denna dimension. 

Den sociala komplexitetsnivån bedöms preliminärt till komplexitetsnivå 2 på grund av 

närheten till Rya skog samt avsaknaden av god kollektivtrafik, framför allt till och från 

västra Hisingen, samt dålig koppling till det övergripande gång- och cykelvägnätet. 

Bilagor 
1. Förprövningsrapport 

2. Kulturmiljöunderlag, Rya Nabbe – Kulturmiljöunderlag för detaljplaner, Göte-

borgs stadsmuseum 2016 
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Ärendet  
Ärendet gäller beslut om att meddela positivt planbesked till sökande samt att ge stads-

byggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för ett nytt avloppsreningsverk vid 

Ryahamnen. Planarbetet avses bedrivas med utökat förfarande och påbörjas under år 

2021. 

Beskrivning av ärendet 
Åtgärden som föreslås är att möjliggöra uppförandet av ett nytt avloppsreningsverk strax 

söder om befintligt avloppsreningsverk vid Rya Skog. 

Området är beläget mellan Ryahamnen och befintligt avloppsreningsverk. I väster an-

gränsar området till Rya skog, Rya hetvattencentral och Rya kraftvärmeverk och i öster 

till St1:s fastighet Färjestaden 20:1. 

 
Berörda områden (gult) i förhållande till Rya Skog, befintligt avloppsreningsverk i norr samt till 

Rya hetvattencentral och Rya kraftvärmeverk i väster. 

För området finns fem gällande detaljplaner, se karta nedan. 
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Karta visande gällande detaljplaner. Aktuellt område är markerat med röd linje. 

II-2763 anger område som endast får användas för förvaring, rening och distribution av 

oljor inom berörda delar. I huvudsak får endast bergrum anordnas medan byggnader bara 

tillåts inom två mindre ytor. 

Även II-3051 och II-3618 anger område som endast får användas för förvaring, rening 

och distribution av oljor. På de ytor som ligger längs Fågelrovägens västra sida anges 

byggnadsförbud medan övriga ytor på vägens östra sida anger byggnader eller bergrum. 

II-4702 anger hamn med oljehantering samt att marken inte får bebyggas. 

II-4837 anger reningsverk samt natur. De ytor där användningen är reningsverk utgör en 

byggnadsfri zon mot naturmarken i söder. 

Genomförandetiden för samtliga planer har gått ut. 

Bakgrund 

Byggnadsnämnden har inte fattat några tidigare beslut i ärendet. 
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Det föreslagna området bedöms som lämplig för ett avloppsreningsverk då området är ut-

pekat i översiktsplanen som verksamhetsområde för storindustri, hamn och logistik. Det 

nya avloppsreningsverk kommer att placeras i anslutning till ett befintligt avloppsrenings-

verk vilket innebär att det har tillgång till 100% av det spillvatten som genereras inom 

Gryaabs upptagningsområde. Vidare finns synergieffekter med i förhållande till befintligt 

avloppsreningsverk vad gäller bemanning och möjlighet till att dela gemensamma funkt-

ioner som t.ex. laboratorium.  

Utbyggnaden kommer dock att få negativ påverkan på miljön lokalt genom att ett mark-

område som idag kan betraktas som naturmark tas i anspråk av avloppsreningsverkets an-

läggningar. Detta medför ändrade förhållanden för områdets djur- och växtliv. Områdets 

funktion som spridningskorridor mellan älven och Rya Skog kommer även att försämras. 

Anläggningens gestaltning och utformning behöver utredas vidare då dess placering och 

volymer kan få stor visuell påverkan på upplevelsen av älvmynningen och inloppet till 

Göteborg. Då även ett nytt kraftvärmeverk planeras i anslutning till det planerade av-

loppsreningsverket och befintligt kraftvärmeverk finns risken att de tekniska anläggning-

arna kommer att dominera intrycket av området både från älven och den södra älvstran-

den. 

Tillsammans kommer dessa förändringar också att få stor påverkan på kulturmiljön i när-

området och samt på miljön kring Nya Varvet, vilken är av riksintresse för kulturmiljö-

vården. Exploateringen ligger även i anslutning till naturreservatet Rya skog och kommer 

att påverka en av reservatets spridningskorridorer mot älven. Preliminärt bedöms etable-

ringen föranleda betydande miljöpåverkan vilket innebär att en strategisk miljöbedöm-

ning kommer att krävas. 

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 

Som stöd för bedömning av start och tydliggörande av hur planen förhåller sig till andra 

projekt har planens måluppfyllelse enligt strategier, ÖP och prioriterade mål i budget ana-

lyserats. Sammanvägning av måluppfyllelse visar att projektet är lämpligt att genomföra. 

Stadsbyggnadskontoret  
 

 

Henrik Kant   

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen  

 


