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Detaljplan för verksamheter vid Importgatan 
inom stadsdelen Backa  

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

 

1. Avbryta arbetet med detaljplan för verksamheter vid Importgatan inom 

stadsdelen Backa. 

Sammanfattning 

Fastighetsägaren sökte planbesked 2017-03-23 med avsikt att uppföra ett höglager som 

krävde en högre byggnadshöjd än vad gällande detaljplan medger. Fastighetsägaren fick 

positivt planbesked 2017-11-18. Detaljplanen är med i startplan för år 2020. 

Fastighetsägaren ser att utbyggnadsplanerna inte längre är aktuella varför ärendet ska 

avbrytas.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Stadsbyggnadskontoret har avbrutit arbetet i tidig projektanalysfas och avtal med 

fastighetsägaren har inte upprättats. Övriga förvaltningar är inte berörda. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Bedömning ur social dimension 

Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Bilagor 

Övriga handlingar 

1. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Ärendet  

Byggnadsnämnden föreslås besluta att arbetet med att upprätta detaljplan avbryts då 

fastighetsägaren inte längre har behov av höglager och därav inte heller intresse att ändra 

detaljplanen.  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-05-18 

Byggnadsnämnden 2020-06-23 

Diarienummer 20/0473  

Handläggare 

Agneta Runevad  

Telefon: 031-368 15 80 

E-post: agneta.runevad@sbk.goteborg.se>  
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Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger mellan Importgatan och E6 i stadsdelen backa. Syftet med planen var 

att höja byggnadshöjden inom planområdet för att möjliggöra byggnation av ett höglager 

på 4000 kvm bruttoarea. Fastighetsägaren driver verksamhet med kontor och lager på 

fastigheten  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Gällande detaljplan akt 2-3626 anger industriändamål. Genomförandetiden har gått ut.  

Del av planområdet är inte tidigare planlagt.  

Bakgrund 

Fastighetsägaren Tamro har inkommit med en ansökan om att upprätta detaljplan för 

verksamheter vid Importgatan.  

Byggnadsnämnden beslutade 2017-11-28 om positivt planbesked. Detaljplanen är med i 

startplan för år 2020. 

Fastighetsägaren ser att utbyggnadsplanerna inte längre är aktuella varför avslut föreslås.  

Ärendets handläggning 

Detaljplanen skulle upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900) standard 

planförfarande och skulle antas av byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2017-11-28 att lämna positivt planbesked. Kommunen avser start för detaljplan 

och detaljplanen preliminärt införs i startplanen år 2019  

2019-12-17 att godkänna startplan för år 2020 där detaljplanen ingår som 

Detaljplan för höglager vid Importgatan inom stadsdelen Backa. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Kontoret bedömer att planarbetet ska avbrytas eftersom fastighetsägaren inte längre har 

för avsikt att bygga ett höglager. 

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


