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Planbesked för bostäder vid Miraallén 
(Sannegården 33:1 m.fl.) inom stadsdelen 
Sannegården 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för bostäder vid Miraallén 

inom stadsdelen Sannegården i Göteborg.  

Sammanfattning 
Ansökan innebär cirka 40 lägenheter i flerbostadshus i upp till 6 våningar, cirka 100 kvm 

verksamheter, samt allmän plats, strandpromenad. Gällande plan anger handel, kontor, 

servering, småbåtsservice samt gemensamhetsanläggning för kajpromenad. Byggrätten i 

gällande plan medger en låg och mycket begränsad bebyggelse. 

Sökande: Framtiden Byggutveckling AB (ursprunglig sökande: Familjebostäder i 

Göteborg AB) 

Föreslagen bebyggelse bedöms få stor negativ påverkan på kulturmiljövärden och på 

riksintresse för kulturmiljövården. Ärendet bedöms också innebära risk för negativ 

påverkan på ekologiska förhållanden. En stor del av fastigheten ligger under 

planeringsnivån för översvämningsskydd. Strandskydd inträder eller återinträder vid en 

planläggning och behöver upphävas. Det är oklart om särskilda skäl för upphävande av 

strandskydd uppfylls. Befintlig strandpromenad är en del av ett långt sammanhängande 

promenadstråk längs älven. I området är det brist på service, förskola och park. 

Ansökan bedöms sammantaget inte vara lämplig att pröva i detaljplan.  

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

intressent.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Ärendet väntas inverka negativt på ekologiska förhållanden. Platsen är en av få naturlika 

kantzoner som bidrar med livsutrymme för arter både i vattnet och på land längs en 

vattenförekomst som har dålig status idag. 
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Bedömning ur social dimension 
Ärendet kan antas ha negativ inverkan inom den sociala dimensionen eftersom förslaget 

innebär en begränsning av och påverkan på en viktig och väl använd rekreationsyta som 

har strand, utsikt och eftermiddagssol och som ingår i ett långt sammanhängande 

promenadstråk längs älven. 

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. I det tidiga skede som 

förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. Det är dock sannolikt att barn använder området, och det är känt att förskolor 

använder området i sin verksamhet.  



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 3 (5) 

   

   

Ärendet  
Ansökan innebär bostadshus i upp till 6 våningar vilket är en betydligt större exploatering 

än de småskaliga verksamheter som medges i gällande plan, på en plats som är känslig 

beträffande kulturmiljö, översvämningsrisk, strandskydd, ekologi och rekreation. 

Beskrivning av ärendet 
Området ligger i Sannegårdshamnen, i anslutning till Lindholmen och cirka 2,5 km från 

Göteborgs centrum. Förfrågan innebär planläggning för cirka 40 bostäder i 

flerbostadshus. Pågående markanvändning är strandpromenad, rekreation samt 

markparkering. Förfrågan innebär ett medelstort planarbete.  

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

bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor, samt användning mark och vatten. 

Gällande detaljplan akt 2-3942 anger handel, kontor, servering, småbåtsservice samt 

gemensamhetsanläggning för kajpromenad. Genomförandetiden har gått ut.  

Pågående markanvändning är rekreation/strandpromenad samt markparkering. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Ansökan bedöms sammantaget inte vara lämplig att pröva i detaljplan.  

Byggrätten i gällande plan medger en låg och mycket begränsad bebyggelse. Gällande 

plan bedöms, utifrån flera aspekter, vara väl avvägd beträffande byggnadsvolym. Efter att 

gällande plan togs fram har dock översvämningsrisk och vattenförekomsternas status 

blivit större frågor, och det är oklart om gällande plan är genomförbar idag. 

Innehåll 

Det är brist på arbetsplatser och service i Sannegårdshamnen. Området har karaktär av 

bostadsområde snarare än stad. Avsikten när gällande plan togs fram var att möjliggöra 

en mindre anläggning för verksamheter med båtanknytning samt kafé. Sökanden uppger 

dock att det inte finns intresse att anlägga och driva service enligt det som möjliggörs i 

gällande plan.  

En tidigare ansökan för planändring till bostadsändamål (2006) avslogs med hänvisning 

till vikten av att komplettera med service på platsen, och med hänsyn till kulturmiljö och 

stadsbild. Programarbete pågick 2010 men har avbrutits. Programarbetets inriktning var 

småbåtshamn, båtservice, bad och husbåtar. Utomhusbad i Sannegårdshamnen utreds, 

med föreslaget läge på västra sidan i den yttre delen av hamnen, mitt emot det aktuella 

området i ansökan. 

Delen närmast vattnet är en av få centrala platser med vattenkontakt i form av strand. och 

är en väl använd rekreationsyta med eftermiddagssol och direkt vattenkontakt. 

Strandpromenaden ingår i en lång sammanhängande promenadväg längs älven. 

Allmänhetens tillträde till, och upplevelse av, ett sammanhängande allmänt stråk är 

mycket viktigt. 

Översvämningsrisk  

En stor del lav markområdet ligger lägre än gällande planeringsnivå +2,8. En 

exploatering enligt ansökan skulle troligen kräva omfattande uppfyllnad. 
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Strandskydd  

Strandskydd inträder eller återinträder vid ny planläggning och behöver upphävas om 

marken ska kunna exploateras. I detta tidiga skede är det oklart om förslaget uppfyller de 

särskilda skäl som ska uppfyllas för att strandskyddet ska kunna upphävas. 

Kulturmiljö  

Området ingår i riksintresse för kulturmiljövård. Slottsbergets karaktär av traditionellt 

kustsamhälle är utpekat som viktigt uttryck för riksintresset. Slottsberget är också 

fornlämning (borg). Området ingår också i kommunens kulturmiljöprogram från 1999. 

Den föreslagna bebyggelsen bedöms, främst utifrån dess skala, få stor negativ påverkan 

på kulturmiljövärden och på riksintresset. 

Trafik och parkering 

Parkering föreslås på annan fastighetsägares mark. Medgivande saknas. 

Parkeringsbehoven för bostäder på denna plats bör minimeras, och samordnas mellan 

flera fastighetsägare inom ett större område. Befintlig markparkering inom aktuell 

fastighet hyrs ut till boende i området. Sökanden uppger att dessa parkeringar inte ingår i 

några bostäders formella parkeringsbehov, och att de därför bör kunna tas bort. 

Fastighetsfrågor 

Sökanden äger merparten av den aktuella marken. En liten kommunal fastighet med en 

transformatorstation ianspråktas. Medgivande finns. 

Inom området finns även ledningsrätt samt gemensamhetsanläggning för kajpromenad. 

Förslaget bedöms innebära intrång på angränsande kommunal fastighet med parkmark i 

söder. 

Remissvar 

Ärendet har sänts på remiss till andra förvaltningar och bolag. Nedan sammanfattas 

relevanta svar. 

Park och natur påpekar att gångvägen längs stranden ingår i promenadstråket som går 

mellan Göta Älvbron till Älvsborgsbron. Tillgången till park i närområdet är begränsad 

och ett blågrönt promenadstråk kan till viss del kompensera för parkbristen. Formen på 

föreslagen bebyggelse skapar en halvomsluten yta som riskerar att upplevas privat. Det är 

viktigt att strandpromenaden och ytan mot vattnet upplevs som tillgänglig för 

allmänheten. Föreslagen byggnad ser ut att sträcka sig utanför den södra 

fastighetsgränsen. Byggnaden måste placeras så att den kan uppföras och förvaltas inom 

den egna fastigheten utan att påverka intilliggande parkmark. 

Kulturförvaltningen avstyrker ansökan om planbesked, och rekommenderar att 

markområdet lämnas oexploaterat, alternativt exploateras med lägre bebyggelse, i 

enlighet med gällande detaljplan, som lämnar berget mer synligt. Bedömningen är att 

föreslagen bebyggelse saknar tillräckligt respektavstånd till riksintresse och fornlämning. 

Visserligen har försök gjorts att anpassa förslaget i skala till Slottsbergets silhuett, men 

bedömningen är att exploateringen har för hög densitet för att det ska kunna lyckas.  

Kretslopp och vatten anger att området påverkas av översvämningsrisk från stigande 

vattennivåer men inte av skyfall. 
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Miljöförvaltningen anser att förslagets exploatering är ett hinder mot fortsatt planarbete 

eftersom det finns stor risk att den naturlika strandmiljön påverkas. Vattenförekomsten 

har dålig status idag. Den lilla strandremsa som finns i detta område är en av få naturlika 

kantzoner längs vattenförekomsten idag som bidrar med livsutrymme för arter både i 

vattnet och på land. Området är en liten naturlig del i ett annars strikt hårdgjort område. 

Det finns potential att utveckla de rekreativa och ekologiska värdena i området. Den 

omfattande exploatering som föreslås utgör ett hinder för detta eftersom den riskerar 

skärma av stråket och ge det en mer privat känsla, samtidigt som de ekologiska värdena 

påverkas negativt. Den föreslagna exploateringen skulle göra det svårt att behålla 

stranden. Med en lägre exploatering än den som föreslås, enbart på nuvarande hårdgjorda 

ytor, kan det eventuellt vara möjligt att behålla och utveckla stranden. Bedömer att 

småbåtshamn inte heller är lämpligt på platsen eftersom det skulle påverka strandmiljön 

negativt. 

Lokalsekretariatet bedömer att förslagets begränsade antal bostäder skulle ge en 

liten påverkan på behovet av kommunal service vilket kan hanteras inom befintlig 

eller planerad kapacitet. 

Stadsdelsförvaltningen Lundby påpekar att platsen ligger är belägen där olika 

bebyggelseområden möts, och att platsens idag oplanerade karaktär möjliggör för en 

friare användning av området som bör värnas, ett exempel på det är den genväg som leder 

genom området. Man bör inte skapa barriärer eller baksidor på denna plats. En förskola i 

närområdet har uppgett att de använder ytan i sin verksamhet. Idag råder det brist på 

förskoleplatser och grönområden inom ett större område. 

Stadsbyggnadskontorets geotekniker anger att åtgärder tidigare har utförts vilket talar för 

att stabiliteten idag är tillfredställande för befintliga förhållanden. 

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 

En planläggning enligt ansökan bedöms vara så komplex att det finns stor risk att den 

kommer att avbrytas.  

Stadsbyggnadskontoret  
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