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Avbryta arbetet med detaljplan för handel, 
kontor och hotell vid Sisjömotet inom 
stadsdelarna Askim och Högsbo 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Avbryta arbetet med detaljplan för handel, kontor och hotell vid Sisjömotet inom 

stadsdelarna Askim och Högsbo 

 

Sammanfattning 
Planområdet ligger sydväst om Sisjömotet på Sisjövägens västra sida. Detaljplanen var 

ursprungligen en del i den större detaljplan som möjliggjorde utbyggnad av Sisjöns 

handels- och verksamhetsområde öster om Sisjövägen. Den aktuella detaljplanen bröts 

efter samrådet 2011 ut ur den större planen då det fanns osäkerheter kring avtal och 

genomförandefrågor gällande flytt av ställverk och nedgrävning av luftledningar som 

korsar planområdet.  

I samband med att det tagits fram ett förslag till lösning för flytt av ställverket 

återstartades planarbetet under våren 2019. I april 2019 genomfördes en avstämning med 

Länsstyrelsen som meddelade att de såg svårigheter med att komma fram med liggande 

förslag. Främst är det påverkan på Stora ån som rinner genom planområdet som 

komplicerar detaljplanens genomförande. Sedan samrådet har bedömningen av Stora åns 

morfologiska status ändrats till dålig och får inte försämras. Strandskyddslagstiftningen 

har ändrats så att strandskydd inträder till ett avstånd av 100 meter från ån vid antagande 

av ny detaljplan. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att strandskyddsdispens kan ges för planerade 

åtgärder på mark som idag regleras som Industri, Trafik och Parkering. Mark som idag 

regleras som Park/Natur bedöms dock inte kunna få strandskyddsdispens. Sammantaget 

innebär detta att endast en mindre exploatering bedöms möjlig att pröva i detaljplan samt 

att de åtgärder som påverkar Stora ån inte kan genomföras. Den minskade exploateringen 

bedöms av intressenten, KB Lerholmen 5 (Alaska Fastigheter AB) inte stå i proportion 

till de investeringar som krävs i form av flytt av ställverk och ledningar mm. och man 

inkom därför 2020-02-06 med en begäran om att detaljplanearbetet skulle avbrytas.  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planavtal är tecknat med intressenten.  

Detaljplanen har varit tänkt att ingå i underlaget till det avtal som staden tecknat med 

Trafikverket och Mölndals stad angående trafikåtgärder i området, bland annat 

ombyggnaden av Sisjömotet och utbyggnad av Lunnagårdsförbindelsen. 

Fastighetskontoret arbetar med att hitta alternativa finansieringslösningar.   

Bedömning ur ekologisk dimension 
Genom att planarbetet avbryts påverkas inte längre Stora ån av den tänkta exploateringen 

med planerat hårdgörande av ytor, överbyggnad med broar, nya kajer med mera. Den 

naturmark som idag omgärdar Stora ån kan bevaras vilket på sikt förbättrar möjligheterna 

att uppnå en god morfologisk status i vattendraget.  

Bedömning ur social dimension 
Avbrytandet innebär att en större utbyggnad av service inte blir av. I övrigt har kontoret 

inte hittat några särskilda aspekter utifrån detta perspektiv. 

Bilagor 

Övriga handlingar 

1. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut   
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Ärendet  
Detaljplanearbetet inleddes 2009 men har legat pausat från samrådet 2011 fram till början 

av 2019 då arbetet återupptogs. Kontoret gjorde då en bedömning av 

planeringsförutsättningarna utifrån förändrad strandskyddslagstiftning, förändrad 

rättspraxis när det gäller MKN vatten samt Stora åns bedömda morfologiska status. I april 

2019 stämdes detta av med Länsstyrelsen som meddelade att man såg stora svårigheter 

med att komma fram med liggande planförslag mot bakgrund av den ändrade 

lagstiftningen. Utifrån ovanstående bedömer kontoret att planarbetet bör avbrytas då 

liggande förslag inte bedöms genomförbart. Intressenten har inkommit med en begäran 

om avbrytande av detaljplanearbetet då det möjliga utfallet inte bedöms stå i proportion 

till de investeringar som krävs. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger sydväst om Sisjömotet på Sisjövägens västra sida. Detaljplanen var 

ursprungligen en del i den större detaljplan som möjliggjorde utbyggnad av Sisjöns 

handels- och verksamhetsområde öster om Sisjövägen. Fastighetsägarens förslag omfattar 

en större exploatering, ca 45 000 m2 handel, kontor och hotell med önskemål om att även 

pröva centrumändamål till exempel biograf samt vård. Exploateringsförslaget är en 

utvecklad version av det förslag som skickades på samråd 2011.  

Inom området finns sex gällande detaljplaner som berörs, akt nr. II-4798, II-3393, II-

3322, II-3240 och II-3144, II-5179. Markanvändningen är Trafikområde, Park/Natur, 

Parkering samt Industri. Genomförandetiden för samtliga planer har gått ut. Söderleden 

som ligger i direkt anslutning norr om planområdet är av riksintresse för kommunikation 

och en viktig förbindelse mot hamnen. Söder-/Västerleden är även primär transportled för 

farligt gods förbi Göteborg. 

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Den aktuella detaljplanen bröts efter samrådet ut ur den större planen då det fanns 

osäkerheter kring avtal och genomförandefrågor. Främst har osäkerheterna handlat om 

möjligheten att flytta befintligt ställverk och samtidigt gräva ner de luftledningar som 

matar ställverket. I samband med att det tagits fram ett förslag till lösning för flytt av 

ställverket återstartades planarbetet under våren 2019. 

I april 2019 genomfördes en avstämning med Länsstyrelsen som meddelade att de såg 

svårigheter med att komma fram med liggande förslag. Främst är det påverkan på Stora 

ån som rinner genom planområdet som komplicerar detaljplanens genomförande. Stora ån 

bedöms ha dålig morfologisk status inom området och dess förutsättningar får inte 

försämras. Det innebär att befintlig naturmark kring ån i stort måste bevaras. 

Strandskyddet återinträder inom ett avstånd på 100 meter längs med ån i samband med att 

ny detaljplan vinner laga kraft. För att kunna ianspråkta marken måste då 

strandskyddsdispens lämnas för planerade åtgärder. Enligt den utredning som 

stadsbyggnadskontoret genomfört bedöms strandskyddsdispens kunna lämnas för de delar 

av tänkt planområde som idag reglerats som Trafik, Parkering samt Industri (ställverket). 

För de delar av planområdet som idag regleras som Park/Naturmark bedöms 

strandskyddsdispens inte kunna lämnas. Det medför att endast en mindre del av tänkt 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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planområde söder om Stora ån samt en remsa mot Sisjömotet i norr bedöms kunna 

planläggas för önskade ändamål. Förutom detta måste även ett ordentligt skyddsavstånd 

mot Stora ån införas i detaljplanen vilket minskar möjlig byggrätt ytterligare. 

Sammantaget gör stadsbyggnadskontoret bedömningen att det finns möjlighet att pröva 

en betydligt mindre exploatering i planområdets södra del om fastighetsägarna innan 

detaljplanearbetets fortsättning kan säkerställa flytt av befintligt ställverk samt 

nedgrävning av de luftledningar som korsar planområdet. 

Mot bakgrund av ovanstående inkom KB Lerholmen 5 (Alaska Fastigheter AB) 2020-02-

06 med en begäran om avbrytande av detaljplanearbetet. Den möjliga exploateringen 

bedöms inte kunna motsvara det omfattande arbete och de investeringar som krävs för att 

flytta ställverket, gräva ner luftledningar och bygga om befintliga trafiklösningar.  

Ärendets handläggning 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2011-09-14 att genomföra samråd om detaljplanen 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret bedömer att planarbetet bör avbrytas enligt önskemål från intressenten då det 

saknas förutsättningar för att genomföra det projekt som föreslagits. Den mindre 

exploatering som bedöms möjlig att pröva i detaljplan står inte i proportion till de 

investeringar som krävs för flytt av ställverk och luftledningar och kan heller inte 

motiveras i relation till risken för påverkan på Stora ån. 

Stadsbyggnadskontoret 
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