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Yrkande angående att möjliggöra för fler 
husbåtsplatser i Göteborg 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med byggnadsnämnden och 

andra relevanta nämnder och bolag översiktligt utreda möjligheterna till 

permanenta husbåtsplatser i Marieholm inom Trafikverkets f d arbetsområde för 

Marieholmstunneln. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Grefab och andra 

relevanta nämnder och bolag översiktligt utreda vilka åtgärder som krävs för att 

upplåta permanenta husbåts- och gästhamnsplatser på lämpliga kommunala 

småbåtshamnar. 

Yrkandet 
Husbåtar kan utgöra ett bra komplement till andra bostadsformer. Göteborg har med sin 

tillgång till kajområden och båthamnar goda förutsättningar för husbåtar.  

De plaster som kan vara lämpliga undersöka närmare är Trafikverkets tidigare 

arbetsområde för anläggande av Marieholmstunneln i Marieholm. Området är redan 

iordningställt för hamnverksamhet med kajer och bryggor och har förutsättningar för ett 

större antal husbåtar. Det finns plats för parkeringsytor och in- och utfarter är redan 

färdigställda. Kostnaden för anläggande av vatten- och avlopp och elanslutningar, 

bryggor och andra nödvändiga tekniska installationer bör utredas närmare.  

GREFAB har ett antal småbåtshamnar i Göteborg där förutsättningarna för att upplåta en 

del av en småbåtshamn för husbåtsändamål bör undersökas.  

Sannegårdshamnen har för ca ett decennium sedan varit föremål för en utredning där 

förutsättningarna för husbåtar utreddes. Flera remissinstanser ställde sig tveksamma eller 

negativa till en etablering av husbåtar i Sannegårdshamnen. Argumenten mot en 

etablering är främst att området är mycket viktigt som rekreationsområde för ett större 

område där dessutom befolkningen har ökat markant det senaste decenniet. Dessutom 

pågår mycket omfattande bostadsbebyggelse och planeras påbörjas de närmaste åren. 

Detta medför att trycket på etablerade rekreationsområden ökar och här utgör 

Sannegårdshamnen sannolikt det viktigaste området med vattenkontakt. Behovet av 

parkeringsytor ökar även med husbåtar och det finns redan ett underskott av 

parkeringsplatser i området. Slutsatsen är att Sannegården lämpar sig mindre väl för 

husbåtar och skall därför inte utredas vidare.  
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Tilläggsyrkande angående Yrkande angående 
att möjliggöra för fler husbåtsplatser i 
Göteborg. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med AB Framtiden och  
SGS Studentbostäder översiktligt utreda vilka åtgärder som krävs för att hyres- och 
studentbostäder ska kunna upplåtas på husbåtsplatserna. Utredningen ska ha som 
utgångspunkt att hälften av de tillskapade platserna ska reserveras för hyres- och 
studentbostadsändamål. 

2. I övrigt bifalla yrkandet. 

Yrkandet 
Göteborgs närhet till vattnet är en stor tillgång som bör nyttjas bättre. Att öppna upp 
stadsrummet mot vattnet genom fler platser för husbåtar är ett bra sätt att förtäta staden. 
Fler bostäder på dessa centrala men idag förhållandevis otillgängliga platser skulle bidra 
till att öka exploateringen och tryggheten i området dygnet runt. Det måste givetvis göras 
med hänsyn till de som bor och är verksamma i de aktuella områdena, samt miljöhänsyn. 

För oss socialdemokrater är det självklart att älven ska vara till för alla och inte bara de som 
har råd med egen husbåt. Bostadsbristen är fortsatt stor i Göteborg, inte minst för studenter, 
och fler boendealternativ behövs. Vi vill därför att AB Framtiden och SGS Studentbostäder 
involveras i den övergripande utredningen för att se över möjligheten att bygga hyres- och 
studentbostäder med rimliga hyresnivåer på de husbåtsplatser som tillskapas. 
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Yrkande angående – Yrkande att möjliggöra för fler 
husbåtsplatser i Göteborg 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med 
Byggnadsnämnden, Grefab och andra relevanta nämnder och 
bolag översiktligt utreda vilka åtgärder som krävs för att upplåta 
permanenta husbåts- och gästhamnsplatser vid Göteborgs kajer 
samt på lämpliga kommunala småbåtshamnar. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med 
Byggnadsnämnden och andra relevanta nämnder och bolag 
översiktligt utreda kravsättning på fartyg, nyttjanderätt och 
tillhandahållande rörande permanenta husbåtsplatser i Göteborg 
(enligt nedanstående exempel). 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med relevanta 
nämnder och bolag, inhämta samt utreda önskemål och synpunkter 
från boende och verksamheter angående husbåtar vid Göteborgs 
kajer. 
 

Yrkandet 
Göteborgs närhet till havet och hundratals år av sjöfart har satt en tydlig prägel 
på staden. Den har länge förknippats med sjöfart, fiske, varv och maritim 
verksamhet som i många generationer format hamnmiljön och dess olika 
arbetsplatser.  

     

Efter många år av bebyggelse, industrialisering och utveckling, har närheten till 
vattnet förändrats. Varven och stora delar av de tidigare verksamheterna i 
hamnområdet har försvunnit.  
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Den tidigare prägeln har stöpts om, men ett arbete pågår att åter ge 
göteborgarna och stadens besökare en tydlig närhet till maritim miljö. Att skapa 
permanenta husbåtsplatser bidrar till att återställa delar av den förlorade 
stadsbilden och är ett stort steg framåt för att ge allmänheten tillgång till vattnet 
och kajpromenaderna med tydlig prägel av Göteborg. 

En husbåt behöver avloppstömning, tillgång till dricksvatten, elanslutning, 
källsortering och brevlåda. Detta ställer krav på både stad och de boende. 
Fartygen ska bidra till stadsbilden på ett positivt sätt, vara i gott skick, klara de 
allmänna kraven på fritidsbåtar och kraven på brandskydd och avlopp. 

 

Exempel:  
Kravsättning på fartyg, tillhandahållande och nyttjanderätt. 
 
Krav på fartyg 

• Fartyget ska bidra till hamn-/stadsbilden på ett positivt sätt. 
• Fartyget ska ge allmänheten ett gott visuellt intryck. 
• Fartyget har en tydlig maritim prägel och ger ett sjömansmässigt intryck. 
• Ordning och reda råder på däck och på kajplanet. 
• Fartyget är väl underhållet och i gott skick. 
• Fartyget uppfyller alla gällande krav från Staden/Hamnen/Relevant 

instans. 
• Maximal tillåten fartygslängd samt bedömning baserad på fartygets 

belastning på kätting och bojstenar. 
• Fartyget måste ha en brandskyddsbeskrivning. Bland annat måste det 

finnas brandsläckare och brandlarm med ljud- och ljussignal på däck.  
• Fartyget måste klara av att pumpa allt svart- och gråvatten med en LPS-

pump (Low Pressure Sewer eller tryckavloppssystem). 
• Förtöjningsgods för stävförtöjning. 
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• Fartygets lämplighet som bostad, till exempel ur brand- och 
säkerhetsaspekt ansvarar fartygsägaren för. 

Teknik Staden/Hamnen/Relevant instans tillhandahåller 

• Vatten och avlopp vid varje kajplats 
• Brandskåp med släckutrustning på kajen 
• Avfallsanläggning med källsortering på kajen 
• Brevlådor i form av fastighetsboxar 
• Bojar och bojsten 

Nyttjanderättsavtal 

• Ett nyttjanderättsavtal skrivs med varje kund. 
• Upplåtelsens huvudsakliga syfte är kajplats för fritidsskutor där boende 

också är tillåtet.  
• Detta innebär att något besittningsskydd inte erbjuds för kajplatsen. 
• En kajplats kan aldrig överlåtas. 
• Deposition till fond att användas i händelse av att fartyget sjunker. 

Beslut om att fartyg uppfyller kriterierna fattas av Staden/Hamnen/Relevant 
instans. Fartygsägare vars fartyg inte godkänns får tillbaka ansökan med uppgift 
om brister eller vad som saknas. I de fall brister bedöms kunna åtgärdas inom 
rimlig tid medföljer även ett datum för när dessa ska vara åtgärdade. 
Ombesiktning ska också ske inom denna period.  

Staden/Hamnen/Relevant instans kan återkalla godkännandet om man anser att 
fartyget inte längre uppfyller kriterierna. Dock föregås ett återkallande av ett 
meddelande från Staden/Hamnen/Relevant instans för att fartygsägaren ska ha 
möjlighet att utföra åtgärder för förbättring. Stora krav ställs på ordning och reda, 
underhåll och skick. 
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Yrkande angående – Yrkande att möjliggöra för fler 
husbåtsplatser i Göteborg 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med 
byggnadsnämnden och andra relevanta nämnder och bolag 
översiktligt utreda kravsättning på fartyg, nyttjanderätt och 
tillhandahållande rörande permanenta husbåtsplatser i Göteborg 
(enligt nedanstående exempel). 
 

Yrkandet 
Göteborgs närhet till havet och hundratals år av sjöfart har satt en tydlig prägel 
på staden. Den har länge förknippats med sjöfart, fiske, varv och maritim 
verksamhet som i många generationer format hamnmiljön och dess olika 
arbetsplatser.  

     

Efter många år av bebyggelse, industrialisering och utveckling, har närheten till 
vattnet förändrats. Varven och stora delar av de tidigare verksamheterna i 
hamnområdet har försvunnit.  

Den tidigare prägeln har stöpts om, men ett arbete pågår att åter ge 
göteborgarna och stadens besökare en tydlig närhet till maritim miljö. Att skapa 
permanenta husbåtsplatser bidrar till att återställa delar av den förlorade 
stadsbilden och är ett stort steg framåt för att ge allmänheten tillgång till vattnet 
och kajpromenaderna med tydlig prägel av Göteborg. 

En husbåt behöver avloppstömning, tillgång till dricksvatten, elanslutning, 
källsortering och brevlåda. Detta ställer krav på både stad och de boende. 
Fartygen ska bidra till stadsbilden på ett positivt sätt, vara i gott skick, klara de 
allmänna kraven på fritidsbåtar och kraven på brandskydd och avlopp. 
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Exempel:  
Kravsättning på fartyg, tillhandahållande och nyttjanderätt. 
 
Krav på fartyg 

• Fartyget ska bidra till hamn-/stadsbilden på ett positivt sätt. 
• Fartyget ska ge allmänheten ett gott visuellt intryck. 
• Fartyget har en tydlig maritim prägel och ger ett sjömansmässigt intryck. 
• Ordning och reda råder på däck och på kajplanet. 
• Fartyget är väl underhållet och i gott skick. 
• Fartyget uppfyller alla gällande krav från Staden/Hamnen/Relevant 

instans. 
• Maximal tillåten fartygslängd samt bedömning baserad på fartygets 

belastning på kätting och bojstenar. 
• Fartyget måste ha en brandskyddsbeskrivning. Bland annat måste det 

finnas brandsläckare och brandlarm med ljud- och ljussignal på däck.  
• Fartyget måste klara av att pumpa allt svart- och gråvatten med en LPS-

pump (Low Pressure Sewer eller tryckavloppssystem). 
• Förtöjningsgods för stävförtöjning. 
• Fartygets lämplighet som bostad, till exempel ur brand- och 

säkerhetsaspekt ansvarar fartygsägaren för. 

Teknik Staden/Hamnen/Relevant instans tillhandahåller 

• Vatten och avlopp vid varje kajplats 
• Brandskåp med släckutrustning på kajen 
• Avfallsanläggning med källsortering på kajen 
• Brevlådor i form av fastighetsboxar 
• Bojar och bojsten 
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Nyttjanderättsavtal 

• Ett nyttjanderättsavtal skrivs med varje kund. 
• Upplåtelsens huvudsakliga syfte är kajplats för fritidsskutor där boende 

också är tillåtet.  
• Detta innebär att något besittningsskydd inte erbjuds för kajplatsen. 
• En kajplats kan aldrig överlåtas. 
• Deposition till fond att användas i händelse av att fartyget sjunker. 

Beslut om att fartyg uppfyller kriterierna fattas av Staden/Hamnen/Relevant 
instans. Fartygsägare vars fartyg inte godkänns får tillbaka ansökan med uppgift 
om brister eller vad som saknas. I de fall brister bedöms kunna åtgärdas inom 
rimlig tid medföljer även ett datum för när dessa ska vara åtgärdade. 
Ombesiktning ska också ske inom denna period.  

Staden/Hamnen/Relevant instans kan återkalla godkännandet om man anser att 
fartyget inte längre uppfyller kriterierna. Dock föregås ett återkallande av ett 
meddelande från Staden/Hamnen/Relevant instans för att fartygsägaren ska ha 
möjlighet att utföra åtgärder för förbättring. Stora krav ställs på ordning och reda, 
underhåll och skick. 
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Yrkande angående att möjliggöra för fler 
husbåtsplatser i Göteborg 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med byggnadsnämnden och 
andra relevanta nämnder och bolag översiktligt utreda möjligheterna till permanenta 
husbåtsplatser på de nya kajerna i Marieholm. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med byggnadsnämnden och 
andra relevanta nämnder och bolag översiktligt utreda om programhandling Dnr 
0428/08 går att använda för att återuppta planerna på husbåtsplatser i 
Sannegårdshamnen. Allmänhetens tillgång till kajstråk och grönområden ska särskilt 
beaktas. 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Grefab och andra relevanta 
nämnder och bolag översiktligt utreda vilka åtgärder som krävs för att upplåta 
permanenta husbåts- och gästhamnsplatser på lämpliga kommunala småbåtshamnar. 

Yrkandet 
Enligt Vision Älvstaden ska Göteborg utvecklas till en grönskande stad vid vattnet, en 
ikon för grönt stadsbyggande där en hållbar livsstil uppmuntras. Vattnet ska vara 
närvarande i stadsrummet, det ska vara en tillgång för alla. 

Ett sätt att öppna upp stadsrummet mot vattnet är att möjliggöra för fler husbåtar i 
Göteborg. Boendeformen ger stora möjligheter för människor att bo i ett centralt läge. 
Husbåtar kan även bidra till att skapa levande och arkitektoniskt spännande stråk 
längsmed vattnet, som kommer alla göteborgare till gagn och inte bara de som bor där. 
Att inrätta platser för husbåtar bör också användas som ett sätt att komplettera en befintlig 
stadsdel för att skapa balans avseende upplåtelseformer. 

I dagsläget finns få antal husbåtar i staden. Det kommunala bolaget Grefab tillåter inte 
helårsboende. Göteborgs gästhamn tar visserligen emot gästbesök men det går inte att bo 
där vintertid. För den som vill bo i husbåt är möjligheterna begränsade till främst privata 
kajer på Hisingen.  

I andra städer är husbåtar en väsentlig del av stadsbilden. I London bor cirka 5 000 av 
stadens invånare på Themsen. I Sausalito, Kalifornien lever en stor del av invånarna i 
någon av stadens 400 husbåtar. 

I samband med bygget av Marieholmstunneln byggs även kajer mot Göta Älv. Enligt 
detaljplanen avsätts del av kajerna som allmän plats för att säkra en god tillgänglighet till 
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älven. Långsiktigt planeras för en omvandling av Marieholm till blandad stadsbebyggelse 
och hamnbassängen på denna sida är första steget i denna omvandling. Hamnbassängerna 
kommer att ha hårdgjorda kajanläggningar som kan kompletteras med träbryggor. Vi tror 
att platsen skulle kunna lämpa sig för permanenta husbåtsplatser för att bidra till den 
blandade stadsbebyggelse som planeras och vill därför utreda frågan. 

För ett antal år sedan tog stadsbyggnadskontoret fram en programhandling i syfte att 
möjliggöra för husbåtar i Sannegårdshamnen. Planerna lades ned efter att vissa grannar 
haft synpunkter på husbåtarnas placering. Detta är cirka tio år sedan och vår bedömning 
är att många boende i området idag skulle uppskatta en mer levande stadsdel, som 
husbåtar skulle innebära. Vi vill därför undersöka möjligheterna att använda den tidigare 
programhandlingen till att gå vidare med planerna. Om det skulle vara möjligt att 
återuppta planerna behöver utformning ske på ett sådant sätt att det inte upplevs som att 
kajkanterna privatiseras utan att allmänhetens tillgång till vattnet, kajpromenaderna och 
området grönområden kvarstår. Självklart behöver de boendes inflytande och synpunkter 
fortsatt vara en del i en sådan process. 

Utöver dessa åtgärder anser vi att Grefab bör ändra sina riktlinjer i syfte att möjliggöra för 
ett antal permanenta husbåtsplatser på lämpliga småbåtshamnar.  
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