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Planbesked för bostäder och förskola vid 
Skomakaregården (Kvisljungeby 2:284) inom 
stadsdelen Björlanda 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

bostäder och vid Skomakaregården (Kvisljungeby 2:284) inom stadsdelen 

Björlanda. 

 

2. Planarbetet bedöms påbörjas år 2025 och ta cirka 2 1/2  år. 

 

Sammanfattning 
Området ligger cirka, 13-16 km från Göteborgs centrum, söder om Skomakaregården och 

väster om Gamla Lillebyvägen vilka båda kopplar an till Kongahällavägen.  

Ansökan avser att planera för cirka 118 bostäder, i form av enskilda villor, radhus, parhus 

samt stadsvillor med lägenheter inom del av fastigheten Kvisljungeby 2:284 beräknad 

bruttoyta på cirka 14 750 kvadratmeter. Förslaget innehåller en förskola inom 

kommunägd mark eller möjlighet att planera för förskola inom fastigheten om det 

behövs.  Sökande saknar medgivande från fastighetsnämnden/fastighetskontoret för den 

kommunala marken och valt att utesluta  denna del av ansökan. Förskoletomten har 

därför inte bedömts inom denna förprövning. Stadsledningskontoret granskade ändå 

förskolans föreslagna tomt och bedömde att den inte är lämplig. 

Förslaget går delvis i linje med ÖP, ytterstaden, inom kust och landsbygd inom 

utredningsområde, Björlanda/Låssby, blandad stadsbebyggelse. Sammantaget är 

översiktsplanens rekommendationer att prövning av detaljplan måste föregås av 

förstudie/planeringsförutsättningar alternativ ett planprogram inom ett större 

övergripande  område och hantera flera systemfrågor bland annat vägnätet och 

kollektivtrafik innan detaljplanering kan bli aktuellt.  

Fastighet Kvisljungeby 2:284, berörs av Skra Bro (Hovgården) ett av de tre delområden 

inom utredningsområde, Björlanda/Låssby utpekade i översiktsplanen och som anses vara 

lämplig för en första utredningsetapp. Kvisljungeby 2:284 behöver bedömas tillsammans 

med utredningsområdet och övriga pågående planer i området. Tillsammans med de 

strukturerande systemfrågorna och rekommendationerna enlig översiktsplanen, måste 

även service i form av kommunal service tillgodoser, skapa allmän plats för gång-cykel 
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och trafiknätet, bostadsnära park och lekplatser. Bostadsnära park och lekplatser behöver 

därmed säkerställas inom en övergripande struktur inom rimligt avstånd från bostäderna 

som planeras. Exploateringsekonomin och samhällbyggnadsekonom måste bedömas med 

fördel inom den övergripande studie. 

Gällande den specifika begärans förslag anses att det i sin helhet inte är lämplig 

exploatering. Kontoret anser att området ska begränsas och en hel ny struktur studeras i 

områdena i öster, norra och södra sluttningar, inom fastigheten för Kvisljungeby 2:284. 

En ny struktur ska invänta den översiktliga studiens utvärderingar, avvägningar av natur- 

och kulturvärden mm för förslag/avgränsning av ett planområde. Därefter kan det 

bedömas möjliga antal bostäder och exploateringens omfattning kunna anges. Kommande 

studie ska beakta  naturvärden och de befintliga möjlighet för rekreation och friluftsliv 

som finns idag samt studeras vidare och säkerställas i förhållande till ny 

bebyggelsestruktur. 

Begäran om planbesked kräver flera överväganden som ligger på en övergripande nivå 

med konsekvenser och bedömningar som i dagsläge inte anses realistiskt att genomföra 

med för risk att genomförandefrågor (ekonomin) är större än den möjlighet att exploatera 

utöver att stadens saknar helhetsbilden för en fortsatt lämplig planeringen i området idag.  

Förslaget innehåller en förskola med åtta avselningar med kapacitet för 114 

förskoleplatser inom kommunägd mark. Sökande saknar medgivande från FK/FN och har 

valt att utesluta den från ansökan. Förskolan förutsättningar kommer ingår därför inte i 

den fortsatta bedömningen av ansökan. Både Skol- och förskoleplatser behöver säkras för 

att projektet ska kunna genomföras. 

Förslaget bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål om att bostäder dock inom ett 

utredningsområde med behov att övergripande planering och utredningar för att 

tillgodose flera viktiga systemfrågor.  

Ansökan om planbeskedet för    

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas med 

intressent. Projektet projektets ekonomi är osäker, risk för troligtvis minus för staden att 

genomföra projektet då föreslagen exploatering är beroende av att  större strukturella 

(väg-och gångnät) och att kapacitetssystem (kollektivtrafik, VA mm) måste byggas ut.  

Genomförande av detaljplan kan komma att ha som följd kostnader för utbyggnad av 

allmän plats i form av gata, gång-och cykelbana, kostnader i form av markinlösen samt 

kostnad för utbyggnad av park om minst 0,2 hektar. Förväntad inverkan på stadens 

ekonomi finns i form av investeringar, skötsel och driftskostnader. Utbyggnad av 

kommunal service för förskola behöver komma till för att tillgodose redan befintligt 

underskott på förskoleplatser på grund av pågående planläggning inom denna del av 

Björlanda  

 

Denna dimension har i nuläget koppling till den ekologisk och social dimension ur ett 

fysiskt, och miljömässiga aspekter på hållbarhet.  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förslaget inverkar negativt på stadens ekologiska förhållande med avseende på  lokala 

och nationella mål. Ansökan innebär att större sammanhängande naturområde utpekat 

som värdefull natur- och friluftsområden, särskilt värdefull kulturmiljö, tas i anspråk. I 

övrigt det tidiga skede som förprövningen har kontoret inte funnit andra särskilda 

aspekter på frågan utifrån denna dimension då ansökans förslag måste föresägs av ett 

planeringsunderlag som beaktar ett större övergripande område innan den ekologiska 

dimensionen kan bedömas.      

Bedömning ur social dimension 
 Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har inte bedömts och 

beaktats i förprövningen.  

I övrigt det tidiga skede som förprövningen har kontoret inte funnit andra särskilda 

aspekter på frågan utifrån denna dimension. ansökans förslag måste föregås av ett 

planeringsunderlag som beaktar ett större övergripande område innan den sociala 

dimensionen kan bedömas.      

Sociala komplexitetsnivå för ansökan ligger på nivå 3 men för en övergripande 

planeringsstudie som bedömer området i ett större helhet anser kontoret att nivå bör vara 

sociala komplexitetsnivå 4 då allmän plats och riksintresse berör stora komplexa 

markanvändningsområden och fler intressegrupper.  

Bilagor 
1. Ansökan om planbesked (Publiceras inte på Internet)  

2. Förprövningsrapport   
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Ärendet  
Ärendet gäller begäran om planbesked.   

Området ligger cirka, 13-16 km från Göteborgs centrum, söder om Skomakaregården och 

väster om Gamla Lillebyvägen vilka båda kopplar an till Kongahällavägen. Marken 

används idag för idrott och rekreation med en 2 kilometer  allmän motionsslinga som 

ansluter till idrottsområdet Zenithgården.  

Ansökan avser begäran om planbesked för cirka 118 bostäder, småhus i olika typologier, 

enskilda villor, radhus, parhus samt några stadsvillor med lägenheter, inom del av 

fastigheten Kvisljungeby 2:284 med beräknad bruttoyta på cirka 14 750 kvadratmeter. 

Förslaget ligget på österut och utgör cirka 60% av hela fastigheten.  

Hela Kvisljungeby 2:284 är del av större sammanhängde naturområde inom Hisingskilen, 

marken används idag som friluftsområde. En förskola på kommunägd mark för åtta 

avdelningar finns med i ansökan. Förskolan har tagits bort från bedömningen eftersom 

medgivande från fastighetsnämnden saknandes när prövningen påbörjades. Intressentens 

på egen begäran valde att utesluta området. I ansökan upplyser ändå intressenten att 

möjlighet finns att planera för förskola inom fastigheten om det behövs.  

Styrande dokument och tidigare beslut 
Översiktsplan för Göteborg, (ÖP), godkänd av BN 2021-12-14 och antagen av 

kommunfullmäktige 2222-05-19 anger användning, ytterstaden utredningsområde för 

Björlanda/Låssby, blandad stadsbebyggelse med följande hänsyn och geografiska 

inriktningar: 

Ytterstadens och utredningsområden Björlanda/Låssby. Utredningsområden avser 

värdefulla reserv för stadsutveckling framförallt på lång sikt. Kust och landsbygd, 

blandad stadsbebyggelse avser förändrad markanvändning, övrig bebyggelse i 

ytterstaden. högexploaterad kust, riksintressen 4 Kap MB. Bronsålderssundet, 

riksintressen 3 Kap MB. Kulturmiljövården. Bevarande program Björlandaområdet. 

 Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:   

2021-12-14 att godkänd Översiktsplan för Göteborg, (ÖP), och antagen av 

 kommunfullmäktige 2022-05-19 

Stadsbyggnadskontorets bedömning: 

Inkommen begäran om planbesked är delvis förenligt med översiktsplanen och följer 

intentionerna i strategi för utbyggnadsplanering för blandad stadsbebyggelse inom 

ytterstaden inom utredningsområden Björlanda/Låssbys delområde Ska Bro (Hovgården) 

Utredningsområdet kräver dock fördjupat planeringsunderlag (fördjupning av 

översiktsplanen eller program) innan utbyggnad kan aktualiseras i områdena.  

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 

Kontoret avser att starta detaljplan för det beslutade positiva planbesked med 

förutsättningar att kommande lämplighetsprövning föregås av planeringsunderlag inom 

ett större övergripande sammanhang tillsammans med övriga pågående planer i området 

och aktuell berörd fastighet Kvisljungeby 2:284. Preliminärt bedöms att området måste 

begränsas. Bedömningsunderlag för avgränsningen föregås av förstudien och bland annat 

av naturvärdesinventering och kulturmiljöutredning.  
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Som stöd för bedömning av start och tydliggörande av hur planen förhåller sig till andra 

projekt har planens måluppfyllelse enligt strategier, ÖP och prioriterade mål i budget 

analyserats. Sammanvägning av måluppfyllelse visar att ett övergripande studie bör visa 

hur tillgodose samhällsservice i form förskola, skapa kapacitet för grundkoleplatser och 

utbyggnad av allmän plats som  gång-och gatunät, skapa kvalitativa grönområden i närhet 

till strategiska områden och stråk.  

Kontorets samlade bedömning är att det aktuella området kan prövas i en detaljplan som 

föregås av en övergripande förstudie som beaktar pågående planering och beslutade 

positiva planbesked.      

Stadsbyggnadskontoret  
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