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Planbesked, uppdrag, samråd och granskning 
för drivmedelsstation vid Falutorget 
(Gullbergsvass 703:44) inom stadsdelen 
Gullbergsvass 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

drivmedelsförsäljning inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg.  

 

2. Planarbetet påbörjas år 2020. 

 

3. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Drivmedelsförsäljning vid Falutorget inom stadsdelen Gullbergsvass med 

standardförfarande.  

 

4. Genomföra samråd om detaljplan för Drivmedelsförsäljning vid Falutorget inom 

stadsdelen Gullbergsvass. 

 

5. Låta granska detaljplan för Drivmedelsförsäljning vid Falutorget inom stadsdelen 

Gullbergsvass. 

Sammanfattning 
Området som ansökan avser ligger vid Falutorget, inom fastigheten Gullbergsvass 

703:44. På platsen bedrivs i dagsläget verksamhet i form av bränslestation. 

Bränslestationen medges av tidsbegränsat bygglov, vilket löper ut 2020-09-20 utan 

möjlighet till ytterligare förlängning. I samband med att det tidsbegränsade bygglovet 

löper ut kommer befintlig anläggning att rivas i enlighet med reglerna för tidsbegränsat 

bygglov.  

Fastighetskontoret önskar pröva områdets lämplighet för drivmedelsförsäljning. En ny 

detaljplan skapar förutsättningar för att uppföra en liknande anläggning med samma 

funktion som finns idag samt möjliggöra för en utökning av anläggningen i syfte att 

kunna erbjuda vätgas på drivmedelsmarknaden. Förslaget innebär att drivmedelsbehovet 

för Renovas fordonsflotta tillgodogörs i närhet till den egna anläggningen. 

 

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-03-24 

Byggnadsnämnden 2020-04-24 

Diarienummer 0897/19 

 

Handläggare 

Elisabeth Skogelind 

Telefon: 031-368 17 66 

E-post: elisabeth.skogelind@sbk.goteborg.se 
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Planområdet påverkas av höga vattennivåer från älven varav planarbetet måste säkerställa 

risker för hälsa och säkerhet vid högt vatten. 

Med en ny detaljplan, och möjlighet till bygglov, är det av stor vikt att upplåtelse av 

marken genom arrende regleras för att inte staden ska förlora rådighet över marken och 

områdets framtida utveckling. Det pågår ett arbete där man studerar hur Gullbergsvass 

ska utvecklas på sikt. Bedömningen är att Gullbergsvass kommer att utvecklas till att 

inrymma mer blandstadsbebyggelse. För det aktuella området bedömer kontoret att en 

omvandling till blandstad inte kommer ske inom den närmaste 10-15 åren. Den avsedda 

etableringen avses endast finnas på plats under en kortare period. Fram till dess att 

utvecklingen till blandstad påbörjas bedömer kontoret att området lämpligen kan prövas 

för andra ändamål.  

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

intressent. Projektet innebär arrendeintäkter för Fastighetsnämnden. 

På en övergripande nivå är Fastighetskontorets bedömning att projektet inte innebär några 

större investeringskostnader från stadens sida.  Anslutningar för allmänplats såsom gata 

och tillfarter finns i området idag. Ärendet väntas därför inte inverka negativt på 

invånarnas och stadens ekonomiska situation.  

Möjligen kan utbyggnad av spillvattenledningar krävas då spillvattenledningar inte finns 

inom föreslaget planområde idag. Befintlig drivmedelstation kräver inte 

spillvattenledningar idag, men frågan behöver utredas i planbeskedet.  

Utifrån investeringens storlek bedöms anläggningen av drivmedelstationen kräva ett 

arrende med en avtalstid på minst 10 år. 

Om befintlig drivmedelsanläggning inte återuppförs påverkas Renovas verksamhet 

negativt. 99 % av Renovas fordonsflotta drivs idag av Diesel Bio HVO100. Renovas 

ambition är att övergå till vätgasdrivna fordon. Om försöket sker enligt förväntan kan 60 

% av Renovas fordonsflotta komma att drivas med vätgas 2030. Kvarstående 40 % 

förväntas i dagsläget fortsatt drivas av Diesel Bio HVO100. Det är därmed av vikt för 

Renova att möjligheten att kunna tanka Bio HVO100 fortsatt består i området samt att 

möjligheten att kunna tanka vätgas tillkommer. Om drivmedelsanläggningen återuppförs 

samt utökas att även erbjuda vätgas kan Renovas behov av drivmedel tillgodogöras till 

2030. 

Om lösning för att uppföra en ny station på platsen uteblir innebär det bland annat ökade 

transporter för Renova. Under kommande 10-15 år ges också förutsättningen för Renova 

att se över möjligheterna på alternativa lägen där drivmedelsstationen skulle kunna fylla 

sin funktion och samtidigt få en mer permanent placering. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Drivmedelsanläggningen är tänkt att kunna erbjuda vätgas på drivmedelsmarknaden som 

som alternativ till fossila drivmedelsalternativ. Erhållandet av drivmedel för fossilfri drift 

ligger i linje med flera av stadens miljömål samt nationella miljömål.  

När nyttjanderättsavtal löper ut är arrendatorn skyldig att avveckla verksamheten och 

återställa/sanera området i samma skick som vid tillträdet. 
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Bedömning ur social dimension 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån denna dimension.  

På sikt bedöms området utvecklas till blandstadområde. Etableringen av den föreslagna 

drivmedelsanläggningen i kombination med ett arrendeavtal där besittningsrätt avtalas 

bort bedöms inte förhindra en framtida utveckling av området. 

Bilagor 
1. Utdrag ur illustrationsplan fastställelse E45 Lilla Bommen-Marieholm 

2. Förprövningsrapport (bifogas vid behov) 

Ärendet   
Fastighetskontoret arrenderar idag ut del av fastigheten Gullbergsvass 703:44 till OKQ8. 

På platsen bedrivs i dagsläget verksamhet i form av bränslestation. Aktuellt område är 

planlagt som allmänplats mark, park. Fastighetskontoret önskar pröva områdets 

lämplighet för drivmedelsförsäljning. Syftet är att möjliggöra för att söka nytt bygglov för 

att återuppföra dagens anläggning samt utöka anläggningen för att kunna erbjuda vätgas 

på drivmedelsmarknaden.  

Gullbergsvass står inför en kommande stadsomvandling. På sikt bör den aktuella 

fastigheten utvecklas mot en stadsmässig struktur. I samband med det kan föreslaget 

ändamål komma att bedömas som olämpligt. Gullbergsvass bedöms först kunna påbörja 

en omvandling om 10–15 år. Fram till dess är stadsbyggnadskontorets bedömning att 

området lämpligen kan prövas för andra ändamål. Av vikt att upplåtelse av marken 

regleras för att inte skapa hinder för den framtida utvecklingen av Gullbergsvass. Viktigt 

att besittningsrätt ej uppstår och att rådigheten av marken består.  

Beskrivning av ärendet 
Området som ansökan avser ligger vid Falutorget, inom fastigheten Gullbergsvass 

703:44. Aktuellt område är beläget direkt väster om tomten där gasklockan tidigare stod. 

Förfrågan innebär ett litet planarbete. 

Aktuellt planförslag bedöms initialt inte innebära betydande miljöpåverkan. En ny 

detaljplan för aktuellt område medför att mark som är planlagd som allmänpalts blir 

kvartersmark. Dock bedöms inte området ha ett stort vistelsevärde för allmänheten eller 

vara av betydande intresse. En detaljplan för aktuellt område bedöms därför kunna 

bedrivas med ett standardförfarande. 

Områdets karaktär påverkas av omvandlingsprojekt som nedsänkningen av E45 men 

präglas i övrigt av industri- och infrastruktur. I angränsning till området pågår 

Trafikverkets arbete med nedsänkningen av E45 och delar av aktuellt område används för 

närvarande också som upplagsyta av Trafikverkets entreprenör. Arbetet beräknas vara 

klart under våren 2021.  

Fastighetskontoret arrenderar idag ut aktuellt område till OKQ8. På arrendetomten 

bedrivs verksamhet i form av bränslestation med ett utbud av fordonsgas, Diesel Bio 

HVO100, B95, E85samt diesel. Bränslestationen medges av tidsbegränsat bygglov, vilket 

löper ut 2020-09-20 utan möjlighet till ytterligare förlängning. I samband med att det 
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tidsbegränsade bygglovet löper ut kommer befintlig anläggning att rivas i enlighet med 

reglerna för tidsbegränsat bygglov.  

Renovas fordonsflotta  

Befintlig drivmedelsstation är belägen intill Renovas huvudkontor i Gullbergsvass där 

160 av totalt 265 avfallsbilar av den totala fordonsflottan utgår. I ett steg mot fossilfri 

drift har Renova investerat i ny teknik och utökat sin fordonsflotta med vätgasdrivna 

fordon, som levereras under 2020. Om försöket med vätgasdrivna fordon sker enligt 

förväntan kan 60 % av Renovas fordonsflotta komma att drivas med vätgas 2030. Idag 

tankar Renova tunga fordon med fossilfri Diesel Bio HVO100 på den befintliga 

drivmedelsstationen i aktuellt område, således är befintlig bränslestations placering 

gynnsam för driften av Renovas avfallshanteringsfordon.  

Det finns i dagsläget få anläggningar i Göteborg som erbjuder produkten Diesel Bio 

HVO100, varav inte alla är tillgängliga för tung trafik. I dagsläget finns inte heller någon 

fungerande vätgasstation inom staden. Om lösning för att uppföra en ny station på platsen 

uteblir innebär det ökade transporter för Renova. Önskemålet från Renovas sida är att 

dels att bibehålla möjligheten att kunna tanka Diesel Bio HVO100 samt kunna 

komplettera befintlig anläggning så att tankning av vätgasdrivna fordon också möjliggörs.  

OKQ8 har därför uttryckt intresse av att utöka sin verksamhet vid stationen och även 

erbjuda vätgas som drivmedel. I samband med det finns också en grundtanke hos OKQ8 

att bygga om befintliga installationer för att på ett tydligare sätt separera tung trafik och 

personbilar.  

En ny detaljplan skapar förutsättningar för att återuppföra dagens anläggning, och 

dessutom utöka verksamheten i syfte att kunna erbjuda vätgas på marknaden. Med en ny 

detaljplan, och möjlighet till nytt bygglov är det av stor vikt att upplåtelse av marken 

genom arrende regleras i tid för att inte staden ska förlora rådighet över marken på sikt.   

Beskrivning av aktuell drivmedelsanläggning enligt ansökan 

Anläggningen är tänkt bli en obemannad station där det är möjligt att tanka Diesel Bio 

HVO100, E85, diesel, B95 och tillsatsen Ad-Blue. OKQ8 vill också utöka anläggningen 

med en ny vätgasstation/H2station. Utöver det tillkommer ovan mark pumpfundament, 

gaslager, databod (teknikutrymme som innehåller kommunikationsutrustning för 

betalningstransaktioner och anläggningens datorutrustning), lossningsplats för 

tankbilsleveranser samt spillplattor och spillzoner. Ingen butiksbyggnad kommer finnas 

på platsen, inte heller några p-platser för kunder, utan de förutsätts lämna området efter 

att ha tankat sina fordon. Till etableringen hör därutöver också flaggstänger och ID-pylon 

(Varumärke och prisinformation till kunderna) i enligt med konsumentverkets krav.  

Bakgrund 

Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26, anger pågående 

användning som verksamhetsområde och områdesvis inriktning centralt 

förnyelseområde.  

Aktuellt område berörs av pågående strategiska arbeten inom staden: 

-En ny kommuntäckande översiktsplan för Göteborg är under framtagning. 

-Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg pågår.  
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-Det pågår ett arbete med att ta fram planeringsförutsättningar för den långsiktiga 

utvecklingen av delområdet Gullbergsvass inom Älvstaden.  

Området berörs i norr av akt II-3059, förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen 

för delar av stadsdelarna Backa, Gamlestaden, Råda, Olskroken, Stampen och 

Tingstadsvassen. Planen anger Park och trafikändamål, i den östra delen av området är ett 

u-område. 

Planen tar en ospecificerad plan för Älvstaden i startplan för 2020. 

Området ligger i närhet till riksintresse väg. 

Området ligger inom FÖP förorenade områden. Aktuellt område ligger i närhet till 

potentiellt förorenat område klassad som ”mycket stor risk”. 

I det tidiga skede som förprövningen är bedömer kontoret att luftkvaliteten är acceptabel i 

området utifrån föreslagen användning. Luftkvalitetsnormerna bedöms initialt inte 

komma att överskridas. Luftkvaliteten måste dock studeras mer ingående i planarbetet, 

eventuellt behöver en luftmiljöutredning tas fram för att säkerställa att 

Miljökvalitetsnormer för luft inte överskrids. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Positivt planbesked kan ges. 

Utifrån platsen nuvarande användning och karaktär gör kontoret bedömningen att det är 

lämpligt att pröva ärendet i en detaljplaneprocess. 

Förslaget ligger i linje med gällande översiktsplan. Avsikten är emellertid inte att detta 

ska bli en permanent lösning utan att anläggningen ska avvecklas på sikt då förslaget inte 

är i linje inte med stadens pågående arbeten med fördjupad översiktsplan för centrala 

Göteborg eller med programarbetet för delområde Gullbergsvass inom Älvstaden.  

Aktuell ansökan innebär att allmänplatsmark tas i anspråk till förmån för kvartersmark. 

Aktuellt område är planlagt som allmänplatsmark, park men har inte använts för 

ändamålet på cirka 25 år. Staden har inte för avsikt att anlägga en park här i nuläget. 

Kontoret arbetar med planeringsförutsättningar för hela Gullbergsvass där man tittar på 

frågan kring grönstruktur i ett större sammanhang. Stadsdelen Gullbergsvass bedöms stå 

inför en kommande stadsomvandling att utvecklas till ett blandstadområde.  På sikt 

bedöms den aktuella fastigheten utvecklas i linje med en mer stadsmässig struktur där 

föreslaget ändamål enligt ansökan inte bedöms som lämplig.  

Utvecklingen mot en blandstad för planansökansområdet bedöms kunna påbörjas om 10–

15 år. Med tanke på områdets nuvarande karaktär och användning bedöms den i 

planansökan föreslagna utvecklingen inte nämnbart förändra fortsättningarna att på längre 

sikt utveckla området mot en mer stadsmässig struktur. Det är positivt att området nyttjas 

till dess att en omvandling av området inleds, därtill innebär förslaget arrendeintäkter. 

Förslaget innebär därtill att Renovas fordonsflotta kan förses med drivmedel i närhet till 

sin anläggning samt att möjligheten till vätgas som alternativ till fossila 

drivmedelsalternativ erbjuds.  
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Kontoret bedömer att området lämpligen kan prövas för andra ändamål till dess att en 

kommande utveckling av Gullbergsvass påbörjas. Det gäller under förutsättning att 

arrendeupplåtelsen för området regleras och att besittningsrätt ej uppstår.  

Utredningsbehov och villkor för planläggningen  

Det är av stor vikt att upplåtelse av marken genom arrende regleras i tid (10-15år) för att 

inte skapa hinder för en framtida utveckling av Gullbergsvass. I nya arrendeupplåtelser är 

det vikt att besittningsrätt ej uppstår, möjlighet att reglera detta i upplåtelsens allmänna 

villkor finns.  

En tillfällig gång- och cykelväg, se bilaga 1 ”utdrag ur illustrationsplan fastställelse E45 

Lilla Bommen-Marieholm” som är en del av stadens övergripande nät påverkas av 

föreslagen ansökan. Gång- och cykelvägen får inte omöjliggöras utan ska säkerställas på 

annan närliggande plats även om den är tillfällig. 

Planområdet påverkas av höga vattennivåer från älven. Planarbetet måste därför 

säkerställa risker för hälsa/säkerhet vid högt vatten. Aktuellt område är lågt beläget 

(Plushöjd 1,5-1,8 meter) och området ligger redan idag i riskzonen för högt vatten. 

Stadens TÖP anger att ny infrastruktur bör ligga på 2,1 meter. Anläggningen ska dock 

finnas på platsen i 10-15 år då staden planerar för en framtida utveckling av 

Gullbergsvass till blandstad. Inga människor kommer stadigvarande vistas på platsen. Ett 

lågt antal personer kommer finnas på plats samtidigt. 

Vid påbörjat planarbete behöver en dagvattenutredning tas fram som visar att stadens 

reningskrav klaras och att planen i övrigt följer miljökvalitetsnormer för vatten.  

Risk- och avståndsfrågor bör utredas gällande föreslagen etablering och närhet till 

E45:an, liksom avseende de som vistas på drivmedelsanläggningen.  

Planarbetet behöver säkerställa att Miljökvalitetsnormer för luft inte överskrids. 

En kompletterad miljöteknisk undersökning bör utföras i samråd med miljöförvaltningen. 

I fastighetsgränsen till Gullbergsvass 11:9 finns en rad med uppvuxna lövträd. Några av 

träden omfattas av generellt biotopskydd. Oberoende skyddsstatus är utgångspunkten att 

hänsyn ska tas till träden. I området i övrigt föreligger stor brist på gröna strukturer och 

träden utgör i denna kontext ett betydelsefullt bidrag till den biologiska mångfalden. 

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 

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.   

Fortsatt upplåtelse av aktuellt område innebär arrendeintäkter för Fastighetsnämnden.  

Om förslaget kräver en utbyggnad för spillvatten innefattar detta en ledningsutbyggnad då 

spillvattenledningar inte finns inom föreslaget planområde.  

I aktuellt område kan strandskyddet ha upphävts i befintlig plan. Troligtvis återinträder 

strandskyddet i samband med ny detaljplan. Om man vill upphäva det strandskydd som 

inträder/återinträder måste det prövas mot de nu gällande reglerna. Behovet av ny 

strandskyddsdispens behöver därför utredas. En första bedömnings är att strandskyddet 

troligen kan upphävas enligt särskilda skäl. 
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Förslaget ligger i linje med gällande översiktsplan men inte med stadens pågående 

strategiska arbeten med fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg eller med 

programarbetet för delområde Gullbergsvass inom Älvstaden. Sammanvägning av 

måluppfyllelse visar att den föreslagna utvecklingen ligger i linje med stadens strategier 

10–15 år framåt. 

 

 

Stadsbyggnadskontoret  
 

 

Henrik Kant   

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen  

 


