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Planbesked för ändrad användning av 
industribyggnader vid Storås Industrigata 
(Hjällbo 188:1 med flera) inom stadsdelen 
Hjällbo 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för ändrad användning av 

industribyggnader vid Storås Industrigata (Hjällbo 188:1 med flera) inom stadsdelen 

Hjällbo i Göteborg.  

Sammanfattning 
Ansökan avser en ändring av användning för fyra fastigheter inom Storås industriområde. 

Förslaget är inte förenligt med översiktsplanen och följer inte intentionerna i strategi för 

utbyggnadsplanering. 

Förslaget innebär att centrumfunktioner, viktiga för att utveckla knutpunkterna Angered 

Centrum och Hammarkulletorget, olämpligt sprids ut. Förslaget innebär också att 

verksamheten kan försvåras för de fastigheter i området där det idag bedrivs 

industriverksamhet (så kallad planskada) vilket kan få ekonomiska konsekvenser för 

kommunen.  

Beslut om negativt planbesked föreslås.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Då delar av området kring Storås Industrigata fortsatt är planlagt för industri, som får vara 

miljöstörande, skulle ett planabete enligt ansökan kunna innebära ekonomiska 

konsekvenser för dessa. Kommunen kan komma krävas på ersättning för planskada.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån denna dimension.   

Bedömning ur social dimension 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån denna dimension.    

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-10-19 

Byggnadsnämnden 2020-11-17 

Diarienummer 0526/20 

 

Handläggare 

Frida Stenberg 

Telefon: 031-368 15 61 

E-post: frida.stenberg@sbk.goteborg.se  
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 Bilagor 
1. Ansökan om planbesked   
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 Ärendet  
Ärendet gäller en begäran om planbesked för fastigheterna Hjällbo 188:1, Hjällbo 188:3, 

Hjällbo 184:6 samt Hjällbo 184:8.  

Fastigheterna ligger vid Storås Industrigata. Förslaget enligt ansökan innebär att 

detaljplanen ändras så de fyra berörda fastigheterna skulle kunna innehålla både industri 

och andra verksamheter till så som gym och föreningslokal. Exempelvis föreslås ett 

tillägg av bestämmelsen K - Kontor användas, inom vilken även kurslokaler ryms, 

alternativt en specificering av bestämmelsen C – föreningslokal & gym. Förutom tillägg 

på plankartan vad gäller markanvändning föreslås ingen utökning av befintliga byggrätter 

på fastigheterna. 

Styrande dokument och tidigare beslut 
Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26, anger Industri, 

lager, hamn, partihandel, mindre grönytor mm. Får innehålla störande verksamheter. 

Fastigheterna är belägna inom område för nedlagd deponi. 

Gällande detaljplan för berörda fastigheter akt 2-3487 anger användning J – område får 

användas endast för industriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas 

olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Genomförandetiden har 

gått ut.  

För fastigheterna direkt norr om Hjällbo 188:1 gäller detaljplan akt 2-3834 vilken medger 

J – Industri, dessa fastigheter matas även de från Storås Industrigata. 

 

Strategin för utbyggnadsplanering lyfter vikten av att dra nytta av det som finns samt 

fokusera och utveckla tyngdpunkterna/ knutpunkterna vilka i Angered är Angered 

centrum, Hammarkullen och Hjällbo. Funktionerna vilka föreslås medges inom 

verksamhetsområdet är aktiviteter vilka skulle kunna gynna och  

utveckla dessa bostadsområdens centrumfunktioner. Kraftsamlingen behöver först och 

främst ske vid de utpekade tyngdpunkterna 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Förslaget är inte förenligt med översiktsplanen och följer inte intentionerna i strategi för 

utbyggnadsplanering. 

Förslaget innebär att centrumfunktioner, viktiga för att utveckla knutpunkterna Angered 

Centrum och Hammarkulletorget, olämpligt sprids ut. Förslaget innebär också att 

verksamheten kan försvåras för de fastigheter i området där det idag bedrivs 

industriverksamhet (så kallad planskada) vilket kan få ekonomiska konsekvenser för 

kommunen.  

Beslut om negativt planbesked föreslås.  
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