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Hemställan från SDN Östra Göteborg  
angående utveckling av  
Bellevue industriområde  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Översänds till SDN Östra Göteborg som svar på hemställan 

Sammanfattning 
SDN Östra Göteborg hemställer till byggnadsnämnden att ge ett besked om detaljplane-

läggning av området Bellevue industriområde. SDN hemställer också om byggnadsnämn-

dens initiativ till en vision för områdets utveckling.  

Detta utlåtande föreslås att sändas som svar på hemställan.   

Detaljplan saknas för området. Dominerande verksamheter idag är handel och förenings-

lokaler (moskéer). Stora delar av området är reservat för en framtida gata mellan Gamle-

staden och Munkebäck. Reservatet hindrar i dagsläget en vidare utveckling. När det blir 

aktuellt att utveckla området krävs ny detaljplan. Fastighetsägare som vill utveckla sin 

fastighet med annan verksamhet än befintlig, såsom bostäder, kontor eller skola, får be-

gära planbesked. 

Kontoret bedömer att det inte behövs något mer visionsarbete rörande Bellevue industri-

område. En fördjupad översiktsplan innehåller en genomarbetad beskrivning av förutsätt-

ningarna för utveckling av området. Denna kommer att utgöra ett bra programunderlag 

den dag det blir aktuellt med ny detaljplan.  

Bilagor 
1. Hemställan  

2. Bellevue industriområde; utdrag ur FÖP Bagaregården - Gamlestaden  

3. Mailkorrespondens december 2016  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-12-02  

Byggnadsnämnden 2020-12-15 

Diarienummer 920/20  

 

Handläggare 

Christer Persson 

Telefon: 031-368 18 56  

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se  



Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Tjänsteutlåtande 2 (3) 

 Ärendet  
SDN Östra Göteborg hemställer till byggnadsnämnden att ge ett besked om detaljplane-

läggning av området Bellevue industriområde.  

SDN hemställer också om byggnadsnämndens initiativ till en vision för områdets ut-

veckling.  

Detta utlåtande föreslås att sändas som svar på hemställan.   

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
SDN Östra Göteborg hemställer till byggnadsnämnden att ge ett besked om detaljplane-

läggning av området Bellevue industriområde.  

SDN hemställer också till byggnadsnämnden och fastighetsnämnden att ta initiativ till att 

tillsammans med BID Gamlestaden och de lokala fastighetsägarna arbeta fram en vision 

för områdets utveckling, som tillvaratar områdets värden och möjliggör positiv utveck-

ling i den riktning som utmålas i Fördjupad översiktsplan Gamlestaden-Bagaregården 

från 2006.  

Besked om detaljplaneläggning 

Kontoret betraktar inte hemställan som en formell begäran om planbesked enligt 5 kap 3§ 

Plan- och bygglagen.  

Översiktsplan för Göteborg anger förändrad markanvändning – bebyggelseområde med 

grön- och rekreationsytor. 

Fördjupad översiktsplan för del av Bagaregården - Gamlestaden (FÖP) anger för norra 

delen blandstad med minst 20 % bostäder och för södra delen blandstad, ej bostäder. 

Stora delar av området är också reservat för en framtida gata mellan Gamlestaden och 

Munkebäck. Reservatet hindrar i dagsläget en vidare utveckling av Bellevue industriom-

råde. I förslag till ny ÖP avses FÖP inte längre gälla. Läget för en framtida gata flyttas då 

längre österut.  

Detaljplan saknas för området. Detaljplanen för området upphävdes 2014 för att befintlig 

bebyggelse och pågående verksamheter skulle kunna vara kvar och utvecklas inom ramen 

för vad som kan prövas lämpligt i samband med bygglov. Det fanns då flera planstridiga 

verksamheter, med eller utan tillfälligt bygglov, som därefter kunnat få permanenta bygg-

lov. Dominerande verksamheter idag är handel och föreningslokaler (moskéer).  

Den dag det blir aktuellt att utveckla området krävs ny detaljplan. Fastighetsägare som 

vill utveckla sin fastighet med annan verksamhet än befintlig, såsom bostäder, kontor el-

ler skola, får begära planbesked.  

En vision för områdets utveckling 

SDN beskriver ett område som väcker motstridiga känslor hos närboende och hos besö-

kare samt de aktörer som verkar i området. En del ser stora värden i den brokighet som 

präglar området, medan många av de som bor nära området är djupt frustrerade över om-

rådets akuta ordningsproblem – nedskräpning och trafik- och parkeringskaos – som de 

behöver hantera i sin vardag.  
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 SDN önskar en områdesutveckling som går i linje med den vision som utmålas i den för-

djupade översiktsplanen. Med ett substantiellt tillskott av bostäder och offentlig verksam-

het i form av skola och/eller förskola, skapas förutsättningar för ett sammanhängande och 

tryggt men samtidigt spännande område.  

Kontoret bedömer att det för stadens del inte behövs något mer visionsarbete rörande Bel-

levue industriområde. FÖP innehåller en genomarbetad beskrivning av förutsättningarna 

för utveckling av området vad gäller markanvändning och gestaltning. Visionen är att 

området förblir ett småskaligt levande verksamhetsområde men med en viss övergripande 

statushöjning. Nya bostäder speciellt mot Artillerigatan knyter samman stadsdelarna  

Kviberg och Gamlestaden och ger mer liv i området kvällstid. En småskalig och långsam 

ombyggnad främjar den optimala blandstaden.  

Visionen enligt FÖP kommer att utgöra ett bra programunderlag den dag det blir aktuellt 

med ny detaljplan. Det finns också områdesbestämmelser med rivningsförbud för två 

byggnader med särskilt stort värde och varsamhetsbestämmelser för övriga värdefulla 

byggnader.  

Fastigheten Kviberg 3:5 

SDN uppger att fastigheten Kviberg 3:5 är till salu och hemställer till fastighetsnämnden 

att köpa in fastigheten för stadens räkning.  

Fastigheten ägs av Bellevue Marknad i Göteborg AB. I två enkla före detta industribygg-

nader bedrivs marknadsverksamhet på lördagar och söndagar.  

SDN bedömer att fastigheten kan vara viktig för stadens behov i Gamlestadens fortsatta 

utveckling. Till exempel bör undersökas om fastigheten kan vara lämplig för en ny för-

skola eller skola. Behovet av elevplatser är stort i närområdet då en stor mängd nya bostä-

der är under planering eller uppförande.  

Kontoret har 2016 haft mailkorrespondens med ombud för fastighetsägaren angående för-

utsättningarna för att planlägga för bostäder. Kontoret bedömer att fastigheten, med hän-

syn till störningar från näraliggande industri, inte är lämplig för varken bostads- eller  

skoländamål.  

Stadsbyggnadskontoret  
 

 

 

Henrik Kant   

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen  

 


