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Planbesked för skola vid Gårdstensvägen 
(Gårdsten 45:19) inom stadsdelen Gårdsten 
Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för skola 
vid Gårdstensvägen inom stadsdelen Gårdsten  
 

2. Planarbetet bedöms påbörjas år 2026 och bedöms ta 2–3 år.  

Sammanfattning 
Förfrågan innebär att en grundskola upp till 6000 m2 BTA prövas i Gårdsten. Förslaget 
går i linje med översiktsplanen där rekommendationerna är att bostäder, service och 
arbetsplatser blandas, och verksamheter som är störande ska undvikas. Förslaget innebär 
att redan ianspråktagen mark med god tillgång till kollektivtrafik tas i anspråk för 
samhällsservice.  

Planansökan innebär att befintlig industrimark, och dess arbetstillfällen försvinner, 
samtidigt som en ny grundskola innebär nya arbetstillfällen. Bedömningen är dock att en 
ändrad användning från småindustri till skola stämmer bättre överens med intentionerna i 
området. 

Befolkningsmässigt spåras inget tydliga behov av skolverksamheter i Gårdsten före 2030. 
Om efterfrågan finns kan det finnas underlag för årskurs 7–9, då de årskurserna kommer 
hänvisas till Angeredsvinkeln. I ansökan föreslås årskurs 4–9, och en risk med att 
möjliggöra för fler skolplatser än vad som behövs i området kan leda till att skolor kan få 
det svårt med beläggningsgraden, vilket riskerar att göra det ineffektivt och dyrt. Det bör 
därför studeras i planarbetet om skolan ska begränsas till årskurs 7–9 för att inte 
konkurrera med befintliga kommunala skolor. 

Stadsbyggnadskontoret understryker vikten av att stadens ramprogram för förskole- och 
skolbyggnader följs. Om andelen friyta inte kan uppnås för byggrätten som föreslås i 
ansökan kommer byggrätten behöva anpassas. Tillgången till idrottshall behöver även 
tillgodoses inom, eller i närheten av verksamheten.  

På grund av eventuella kringliggande naturvärden är rekommendationen att verksamheten 
ska rymmas inom fastigheten. 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-10-13 
Byggnadsnämnden 2022-11-22 
Diarienummer 0580/22 
 

Handläggare 
My Andreasson 
Telefon: 031-368 19 20 
E-post: my.andreasson@sbk.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas med 
intressent. I övrigt har kontoret i det tidiga skede som förprövningen är inte funnit några 
särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Planansökan innebär att ianspråktagen mark för industri planläggs för skola. 
Rekommendationen är att verksamheten ryms inom fastigheten på grund av intilliggande 
naturmark och mark utpekad för kompensationsåtgärder. Om det skulle blir aktuellt att gå 
utanför planområdet behövs en naturvärdesinventering för att studera naturvärden och 
eventuell påverkan på dessa.  

I ett eventuellt planarbete kommer rening av dagvatten bli aktuellt, och eftersom 
planområdet ligger inom vattenskyddsområde kan det bli aktuellt med tillstånd och 
strängare krav. 

Sanering av förorenad mark kan bli aktuellt då fastigheten finns med i länsstyrelsens karta 
över misstänkta och konstaterade förorenade områden. 

Bedömning ur social dimension 
I planansökan föreslås grundskola i årskurs 4–9, och det bör studeras i planarbetet om 
skolan ska begränsas till årskurs 7–9 för att inte konkurrera med befintliga kommunala 
skolor. Detta då det befolkningsmässigt inte spåras inget tydliga behov av 
skolverksamheter i Gårdsten före 2030. Om efterfrågan finns kan det finnas underlag för 
årskurs 7–9, då elever i de årskurserna kommer hänvisas till Angeredsvinkeln. En risk 
med att möjliggöra för fler skolplatser än vad som behövs i området kan leda till att 
skolor kan få det svårt med beläggningsgraden, vilket riskerar att göra det ineffektivt och 
dyrt.  

Kontoret understryker vikten av att stadens ramprogram för förskole- och skolbyggnader 
följs.  

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. I det tidiga skede som 
förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension.    

Bilagor 
1. Ansökan om planbesked (Publiceras inte på Internet)  
2. Förprövningsrapport  
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Ärendet  
Ärendet gäller en begäran om planbesked.  

Området ligger i Gårdsten, cirka 300 meter nordöst om Gårdstens centrum. Förfrågan 
innebär att en grundskola (årskurs 4–9) upp till 6000 m2 BTA prövas. 

Styrande dokument och tidigare beslut 
Översiktsplan för Göteborg anger blandad stadsbebyggelse – övriga mellanstaden, 
området ligger även delvis inom mark som pekas ut som Parker-, natur- och 
rekreationsområden – övriga grönområden. 

Gällande detaljplan akt 2–3565 anger Jm, ”området får endast användas för 
småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med 
hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad”. Genomförandetiden har gått ut.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Förslaget är förenligt med översiktsplanen och går i linje med rekommendationerna att 
bostäder, service och arbetsplatser blandas, och verksamheter som är störande ska 
undvikas. Förslaget innebär att redan ianspråktagen mark med god tillgång till 
kollektivtrafik tas i anspråk för samhällsservice.  

Förfrågan innebär att befintlig industrimark försvinner och befintlig bebyggelse helt eller 
delvis ersätts av ny bebyggelse. Bedömningen är att en ändrad användning från 
småindustri till skola stämmer bättre överens med intentionerna i området, med nyligen 
framtagna samt pågående detaljplaner för bostäder, centrum samt skola. 

Andelen friyta behöver studeras i ett eventuellt planarbete. Stadsbyggnadskontoret 
understryker vikten av att stadens ramprogram för förskole-/skolbyggnader följs. Om 
andelen friyta inte kan uppnås för byggrätten som föreslås i ansökan kommer byggrätten 
behöva anpassas. Tillgången till idrottshall behöver även tillgodoses inom, eller i 
närheten av verksamheten.  

Eftersom angränsande naturområde bedöms inneha naturvärden, och marken norr om 
fastigheten är utpekat för kompensationsåtgärder, är rekommendationen att verksamheten 
ska rymmas inom fastigheten. 

Området för planbesked bedöms på grund av sitt läge inte beröras av Förslag till 
Göteborgs utvidgade innerstad baserat på en historisk stadsplaneanalys, dnr 0120/16, 
framtaget 2016 - 2018 på uppdrag av Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden.  

Beslut om positivt planbesked föreslås. Planarbetet bedöms bli medelstort/litet.  

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 
Det finns ett pågående planarbete för bostäder pågår söder om aktuell fastighet (dnr: 
21/0647). Stadsbyggnadskontoret har bedömt att en eventuell detaljplan inte bör slås ihop 
med pågående detaljplan då det skulle ha en för stor inverkan på tidplanen.  
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Stadsbyggnadskontoret  
 

 

Henrik Kant   

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen  
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