
 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 
2013-01-17 

 

§ 25, Dnr 0471/12 

Planbesked avseende ny brygga vid Agnesbergs industriområde 
Till byggnadsnämnden hade inkommit önskemål enligt ovan. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 28 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för ny 
brygga vid Agnesbergs industriområde inom stadsdelen Gårdsten införs i 
produktionsplanen för år 2014. 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
 
 
 



planbesked uppdrag program samråd granskning antagande bygglov 

X       
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Tjänsteutlåtande 

Till Byggnadsnämnden 

2013-01-17 

Diarienummer: 471/12 

 

 

Christer Persson 

Telefon: 031-368 18 56  

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

 

 

Planbesked avseende ny brygga vid Agnesbergs industriområde  

 

Byggnadsnämnden föreslås besluta 

att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för ny brygga 

vid Agnesbergs industriområde inom stadsdelen Gårdsten i Göteborg införs i  

produktionsplanen för år 2014 

 

Planområdet ligger vid Göta älv i Agnesbergs industriområde ca 10 km norr om centrala 

Göteborg. Uppdraget innebär att företaget Skrotfrag AB får möjlighet att uppföra bryg-

ga längre ut i älven än vad gällande plan medger.  

Kommunens översiktsplan anger pågående markanvändning - verksamhetsområde, 

skyddsområde för vattentäkten Göta älv, strandskydd samt riksintresse för sjöfarten - 

farled. Gällande detaljplan akt nr F4963 anger kvartersmark för industri samt öppet vat-

tenområde där bryggor delvis får uppföras med villkor om strandskyddsdispens, över-

svämningsskydd och stabilitetshöjande åtgärder. Genomförandetiden utgår 2014-12-03.  

Byggrätten för brygga i gällande plan kan inte utnyttjas effektivt utan muddring, vilket 

inte får ske med hänsyn till markstabiliteten. Idag sker lastning och lossning från en 

pråm. Skrotfrag AB uppger att önskemål om en fungerande brygga även framförts av 

Sjöfartsverket. Företagets behov av vägtransporter skulle också minska.  

Sjöfartsverket och Statens Geotekniska Institut tillstyrker att planarbete kan påbörjas. 

Villkor för planläggningen är att muddring i älven inte får utföras och att viss stabili-

tetshöjande åtgärd utförs inom kvartersmarken. Fastighetsägaren behöver dessutom 

strandskyddsdispens och miljödom för vattenverksamhet.  

 

 

Agneta Hammer 

Stadsbyggnadsdirektör 

Gunnel Jonsson 

Planchef
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Anmälan om start 

Utfärdat 2014-11-17 

BN 2014-12-16 

Diarienummer 471/12  

Planavdelningen 

Christer Persson 

Telefon 031-368 18 56 

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

 

Detaljplan för ny brygga vid Agnesbergs industriområde  

inom stadsdelen Gårdsten 

 

 

Planarbete har startat i enlighet med beslutad produktionsplan. 

Ärendet ingår i Produktionsplan för 2014, beslutad av BN 2013-10-29, som ärende 

Gårdsten 64:1, Gårdsten 65:1, Brygga Agnesberg, dp.   

Ärendet har anmälts till BN 2014-12-16. 

Detaljplanen avses upprättas med enkelt förfarande.  

 

 



§ 358 Dnr  0489/13 

Budget 2014  
Till behandling företogs ovan nämnda ärende. 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 

”Tjänsteutlåtande bil. 2 

Efter överläggning i ärendet konstaterar ordföranden att beslut får tas 
att-sats för att-sats. 

(FP), (M) meddelar att man inte deltar i beslutet vad gäller första att-
satsen i tjänsteutlåtande med hänvisning till sitt mål- och 
inriktningsdokument. 

Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall eller avslag på 
1:a att-satsen. 

Sedan propositionerna besvarats tillkännagav ordföranden att han 
funnit förslaget på bifall vara med övervägande Ja besvarad. 

Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall eller avslag på 
2:a att-satsen. 

Sedan propositionerna besvarats tillkännagav ordföranden att han 
funnit förslaget på bifall vara med övervägande Ja besvarad. 

Härefter ställde ordföranden propositioner på beslut om bifall eller 
avslag på 3:e att-satsen. 

Sedan propositionerna besvarats tillkännagav ordföranden att han 
funnit förslaget på bifall vara med övervägande Ja besvarad. 

Härefter ställde ordföranden propositioner på beslut om bifall eller 
avslag på 4:e att-satsen. 

Sedan propositionerna besvarats tillkännagav ordföranden att han 
funnit förslaget på bifall vara med övervägande Ja besvarad. 



  
  
  
 
Byggnadsnämnden hade alltså beslutat: 
 
att godkänna förslag till budget 2014, 
 
att hos kommunstyrelsen begära att få använda 10 Mkr av eget 
kapital under 2014 
 
att godkänna förslag till likabehandlingsplan 2014-2016 
 
att godkänna förslag till produktionsplan 2014, vilket innebär 
uppdrag till kontoret att starta detaljplanearbetet för de i 
produktionsplanen angivna planerna. 
 
(V) framförde önskemål om att innan beslut att starta detaljplanen för 
Pennygång skall ärendet tas upp i byggnadsnämnden. Hela nämnden 
ställde sig bakom önskemålet. 
 
Tom Heyman (Vägv) med instämmande av (FP), (M) lät till protokollet 
anteckna: 
 
”Det är uppenbart att kraven på kontoret idag är större än vad 
ekonomin medger. Årets resultat pekar på ett underskott på 5 Mkr och 
för 2014 beräknas underskottet bli 10 Mkr. 
 
Stadens utgifter måste anpassas till de ekonomiska förutsättningar som 
finns och kontoret bör därför få i uppdrag att återkomma med ett 
budgetförslag som ryms inom den ekonomiska ramen”. 
 
Härefter yrkade Heyman att återremittera ärendet till kontoret med 
uppdrag att återkomma med ett budgetförslag som ryms inom den 
ekonomiska ramen. 
 
Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall eller avslag till 
återremiss med uppdrag. 
 
Sedan propositionerna besvarats och ordföranden tillkännagett att han 
funnit den sistnämnda vara med övervägande Ja besvarad begärdes 
omröstning vilken verkställde i enlighet med följande justerade 
proposition: 
 
”Den som vill att nämnden skall avslå förslaget röstar Ja, den som inte 
vill röstar Nej. Vinner Nej har nämnden beslutat i enlighet med Hey-
mans förslag”. 
 
Vid upprop röstade Marie Linden (V), Tina Wallenius (MP), Ann-Louise 
Hulter (S), Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Kjell Björk-
qvist (FP), Carl Otto Lange (M), Axel Josefson (M) och Tom Heyman 
röstade Nej. 



Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade nämnden 
beslutat: 

att avslå yrkandet om uppdrag. 

Heyman reserverade sig mot beslutet. 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
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