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Avbryta arbetet med detaljplan för ny brygga 
vid Agnesbergs industriområde  

inom stadsdelen Gårdsten  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Avbryta arbetet med detaljplan för ny brygga vid Agnesbergs industriområde inom stads-

delen Gårdsten.  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har sedan 2014 uppdrag att upprätta detaljplan för ny brygga vid 

Agnesbergs industriområde. Planområdet ligger vid Göta älv i Agnesberg cirka 10 km 

norr om centrala Göteborg.  

Innan planarbetet påbörjas krävs att fastighetsägaren Skrotfrag AB upprättar en miljö-

konsekvensbeskrivning (MKB). Trots upprepade påminnelser har ingen MKB tagits 

fram. Nu föreslås att uppdraget avbryts.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Hittills utfört planarbete (cirka 50 timmar) har bedrivits inom kontorets budget. Planen 

skulle ha finansierats med kommunbidrag.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter utifrån denna dimension.  

Bilagor 

Övriga handlingar 

1. Mail till Skrotfrag AB 2020-01-29  

2. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 

  

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-04-20  

Byggnadsnämnden 2020-05-26 

Diarienummer 471/12 

 

Handläggare 

Christer Persson  

Telefon: 031-368 18 56 

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se  
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Ärendet  
Stadsbyggnadskontoret har sedan 2014 uppdrag att upprätta detaljplan för ny brygga vid 

Agnesbergs industriområde. Innan planarbetet kan påbörjas krävs att fastighetsägaren 

upprättar en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Trots upprepade påminnelser har ingen 

MKB tagits fram. Nu föreslås att uppdraget avbryts.  

Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger vid Göta älv i Agnesbergs industriområde cirka 10 km norr om cen-

trala Göteborg. Uppdraget innebär att företaget Skrotfrag AB får möjlighet att uppföra 

brygga längre ut i älven än vad gällande plan medger. Byggrätten för brygga i gällande 

plan kan inte utnyttjas effektivt utan muddring, vilket inte får ske med hänsyn till mark-

stabiliteten. Idag sker lastning och lossning från en pråm.  

Länsstyrelsen har i beslut 2014-04-29 angående betydande miljöpåverkan redovisat vad 

MKB ska innehålla. Vid ett förmöte i februari 2015 uppgav fastighetsägaren Skrotfrag att 

MKB skulle färdigställas så snart geoteknisk utredning var klar. Vid ett möte med geotek-

nikerna i april 2016 framkom att det innan ny brygga kan byggas krävs stabilitetshöjande 

åtgärder i marken innanför bryggan.  

I maj 2017 gav Byggnadsnämnden startbesked för förstärkningsarbetena och slutbevis ut-

färdades i november 2018.  

Kontoret har i februari 2017, februari 2018, juni 2019 och januari 2020 utan resultat på-

mint Skrotfrag om MKB.  

Ärendets handläggning 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2013-01-17 att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för ny 

 brygga vid Agnesbergs industriområde inom stadsdelen Gårdsten i  

 Göteborg införs i produktionsplanen för år 2014.  

2013-10-29 att godkänna produktionsplan för år 2014 där detaljplanen ingår som 

 Gårdsten 64:1, Gårdsten 65:1, Brygga Agnesberg, dp.  

Start av planarbete i enlighet med beslutad produktionsplan har anmälts i Byggnadsnämn-

den den 16 december 2014.   

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret bedömer att planarbetet bör avbrytas eftersom fastighetsägaren trots påminnel-

ser inte upprättat någon miljökonsekvensbeskrivning.  

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


