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Avbryta arbetet med detaljplan för ny 
angöringsväg vid Exportgatan inom 

stadsdelen Backa 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Avbryta arbetet med detaljplan för ny angöringsväg vid Exportgatan inom stadsdelen 

Backa 

 

Sammanfattning 
Planen syftar till att möjliggöra en ny angöringsväg till fastigheterna Backa 22:2 och 

Backa 22:3 från Exportgatan. 

Vägen placeras inom en del av ett område som är detaljplanelagt som allmän platsmark: 

park med syftet att utgöra skyddszon mellan industrikvarter. Den allmänna platsmarken 

är ett naturområde där det finns värdefulla djur- och växtarter, delar av marken omfattas 

av strandskydd och angränsar till Göta älv. 

En ny tillfart kan ordnas för aktuella fastigheter vilket förbättrar trafiksituationen och 

möjligheten till att bedriva verksamheten effektivt. Allmän platsmark som berörs av 

vägdragningen blir kvartersmark.  

Efter granskning av planen har fastighetsägarna inkommit med önskemål om utökning av 

planområdet för att kunna disponera sin verksamhet på ett mer effektivt sätt. Det skulle 

påverka befintligt strandskyddsområde, naturvärden och geotekniska förhållanden inom 

det befintliga naturområdet. Naturområdet finns inom ett större industriområde där det är 

mycket begränsat av natur/park. Ett utökande av planområdet skulle innebära en förlängd 

planprocess genom behov av omtag av både samråd och granskning. 

Stadsbyggnadskontoret ser det inte som lämpligt att fortsätta med planarbetet utifrån 

konsekvenserna av en utökning av planområdet.  

Utifrån Stadsbyggnadskontorets ställningstagande önskar därför fastighetsägarna att 

avbryta planarbetet. De har sett andra möjligheter att lösa utvecklingen av sina fastigheter 

inom den egna marken. 

Avbrytande av arbetet med planen innebär att befintligt naturområde bevaras och 

ianspråktagen mark kan nyttjas mer effektivt. Konstaterade befintliga och bedömda höga 

naturvärden förblir opåverkade.   
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planavtal har inte tecknats med intressent. Planen finansieras med kommunbidrag. 

Fastighetskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Befintlig bebyggd mark kan nyttjas mer effektivt och spara genomförandekostnader för 

fastighetsägarna, med ett avbrytande av planarbetet.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Ett avbrytande av planarbetet innebär att konstaterade naturvärden förblir opåverkade 

liksom tillgängligheten till älven. 

Befintlig bebyggd mark kan nyttjas mer effektivt och obebyggd naturmark sparas vilket 

är positivt för de lokala och nationella miljömålen om ”Ett rikt växt- och djurliv” samt 

”En god bebyggd miljö”. 

Bedömning ur social dimension 
Stadsbyggnadskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension, förutom att tillgängligheten till ett mindre naturområde och till älven förblir 

opåverkade. 

Barnkonventionen har blivit svensk lag från och med 2020. Planarbetet har pågått mellan 

2015 och fram till 2019. Planområdet omfattar en miljö inom ett industriområde där barn 

inte brukar vistas därför har barns bästa inte bedömts eller särskilt beaktats vid 

framtagande av planförslaget.  

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser, grundkarta och illustration  

2. Planbeskrivning med genomförandebeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  
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Ärendet  
Avbrytande av arbetet med planen för ny angöringsväg innebär att befintligt naturområde 

bevaras. Konstaterade befintliga och bedömda höga naturvärden förblir opåverkade. 

För trafiksituationen finns möjligheter att lösa den inom berörda fastigheter utifrån 

gällande detaljplan. Redan ianspråktagen mark kan nyttjas mer effektivt. 

Beslut om att avbryta detaljplanearbetet för ny angöringsväg vid Exportgatan, inom 

stadsdelen Backa, bör kunna tas i byggnadsnämnden 26 maj 2020.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger cirka 4 km nordöst från Göteborg centrum, öster om Exportgatan. 

Syftet med planen är att möjliggöra en ny angöringsgata till fastigheterna  

Backa 22:2 och 22:3. Området utgörs av en grön yta mellan Exportgatan och Göta älv. 

Uppdraget innebär att planlägga en ny väg inom ett område som idag är allmän plats.  

Detaljplanen upprättas med standard planförfarande enligt PBL (2010:900,  

SFS 2014:900). Kommunens översiktsplan anger verksamhetsområde. Gällande 

detaljplan akt.nr FIIac 3077 och FIIac 3185 anger allmän plats/park samt 

transformatorstation. Genomförandetiden har gått ut.  

Vägen placeras inom en del av ett område som är detaljplanelagt som allmän platsmark: 

park med syftet att utgöra skyddszon mellan industrikvarter. Den allmänna platsmarken 
är ett naturområde där det finns värdefulla djur- och växtarter, delar av marken omfattas 

av strandskyddat område och angränsar till Göta älv. 

En ny tillfart kan ordnas för aktuella fastigheter vilket förbättrar trafiksituationen och 

möjligheten till att bedriva verksamheten effektivt. Allmän platsmark som berörs av 

vägdragningen blir kvartersmark. Kompensationsåtgärder avseende ekologiska och 

sociala värden behöver genomföras. 

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Bakgrund 

Planen syftar till att möjliggöra en ny angöringsväg till fastigheterna Backa 22:2 och 

Backa 22:3 från Exportgatan. 

Efter granskning av planen har fastighetsägarna inkommit med önskemål om utökning av 
planområdet för att kunna disponera sin verksamhet på ett mer effektivt sätt. Det skulle 

påverka befintligt strandskyddsområde, naturvärden och geotekniska förhållanden inom 

det befintliga naturområdet. Naturområdet finns inom ett större industriområde där det är 
mycket begränsat av natur/park. Ett utökande av planområdet skulle innebära en förlängd 

planprocess genom behov av omtag av både samråd och granskning. Kontoret ser det inte 

som lämpligt att fortsätta med planarbetet utifrån konsekvenserna av en utökning. 

Utifrån Stadsbyggnadskontorets ställningstagande önskar därför fastighetsägarna att 

avbryta planarbetet. De har sett andra möjligheter att lösa utvecklingen av sina fastigheter 

inom den egna marken. Stadsbyggnadskontoret stödjer fastighetsägarnas beslut. 

Avbrytande av arbetet med planen innebär att befintligt naturområde bevaras och 

ianspråktagen mark kan nyttjas mer effektivt. Konstaterade befintliga och bedömda höga 

naturvärden förblir opåverkade.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Ärendets handläggning 

Detaljplanearbetet har följt PBL (2010:900, SFS 2014:900), standard planförfarande med 

antagande i byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2014-12-02 Detaljplanen ingår i produktionsplanen för år 2015 som ospecificerat 

ärende, SBK4069, verksamhet, kommunal mark. 

2015-12-01 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan med standard 

planförfarande 

Övriga planhandlingar för ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret bedömer att planarbetet bör avbrytas eftersom planintressenterna 

(fastighetsägarna) önskar avbryta detaljplanearbetet samt att trafiksituationen för berörda 

fastigheter kan lösas inom gällande detaljplan. Det finns inte längre något behov av 

ytterligare planlagd kvartersmark för verksamheter. 
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