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Göteborgsförslag [714]- Skydda Sjöbergen 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. När den nya översiktsplanen är antagen upprätta områdesbestämmelser för 

odlingsområdet och del av angränsande natur och skogsmark. 

 

2. Avgränsning ska utgå från byggnadsnämndens beslut 2011-12-13 § 637 (dnr 

0348/07) som innebär att skogspartiet, odlingsområdet och ”etapp 1” (dvs 

området på höjden nära älven) inte exploateras. 

 

3. Uppdraget angående bereda Göteborgsförslaget 714 som ärende förklaras 

fullgjort. 

 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden gav kontoret 2019-01-22 i uppdrag att bereda Göteborgsförslag [714] 

som ärende och återkomma med ett förslag på hur Sjöbergen kan få ett långsiktigt skydd 

och en lämplig avgränsning av området. 

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplans intentioner.  

Bedömningen är att områdesbestämmelser är lämpligast att upprätta för att ge ett legalt 

skydd till befintliga värden inom Sjöbergen.  

Avgränsningen av markområde för områdesbestämmelser ska utgå från 

byggnadsnämndens beslut 2011-12-13 § 637 (dnr 0348/07) där kontoret getts inriktning 

kring vilka områden inom Sjöbergen som inte ska exploateras. 

För att en avgränsning ska kunna göras för områdesbestämmelser krävs inventering av 

befintliga värden samt en bedömning kring risk för inlåsningseffekter. Avgränsningen ska 

förankras vidare med övriga förvaltningar. 

Den nya översiktsplanen ska antas innan framtagande av områdesbestämmelser för att 

säkerställa att andra framtida behov för staden beaktas vid avgränsningen av lämpligt 

område för skydd. 

Bedömningen är att ärendet väntas inverka positivt på aspekter utifrån ekologiska och 

sociala dimensioner.   
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Framtagande av områdesbestämmelser finansieras med kommunbidrag. Förvaltningen 

har inte utöver detta funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Sjöbergen ingår och är en viktig del i stadens grönblåa infrastruktur med koppling 

västerut till Nya Varvet och Stora Billingen, söderut till Ruddalen, österut till Västra 

Kyrkogården vidare till Slottsskogen.  

Ett skydd av delar av Sjöbergen kommer möjliggöra att området fortsatt kan bidra till 

flera ekosystemtjänster. Några av dessa är: rekreation, bullerdämpning, god luftkvalitet, 

vattenhållande förmåga och biologisk mångfald. 

Ärendet väntas inverka positivt på invånarnas och stadens ekologiska förhållande. 

Ärendets väntas även inverka positivt på lokala, nationella och internationella miljömål.  

Bedömning ur social dimension 
Sjöbergen är ett värdefullt område utifrån ett socialt perspektiv. Det finns flera aktiva 

föreningar med fokus på både djurhållning (höns, kaniner, brevduvor mm) och odling. 

Området är välbesökt av allmänheten och boende i närheten. Utblicken över 

älvmynningen och hamnen bidrar till områdets värde som besöksplats. 

Genom ärendet skyddas ett allmänt tillgängligt område och möjliggör vidare för vuxna, 

barn, unga och äldre att dra nytta av områdets natur- frilufts- och rekreationsvärden. 

Ur ett folkhälsoperspektiv har grönska i stadsmiljön betydelse för både den fysiska och 

psykiska hälsan då den möjliggör för rekreation, vila och social samvaro. Då ett 

grönområde ges skydd genom ärendet väntas det ha en positiv inverkan utifrån ett 

hälsoperspektiv. 

Bilagor 
1. Förprövningsrapport 

  



 

Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 3 (4) 

   

   

Ärendet  
Bedömningen är att områdesbestämmelser är lämpligast att upprätta för att ge ett legalt 

skydd till befintliga värden inom Sjöbergen.  

Avgränsningen av markområde för områdesbestämmelser ska utgå från 

byggnadsnämndens beslut 2011-12-13 § 637 (dnr 0348/07) där kontoret getts inriktning 

kring vilka områden inom Sjöbergen som inte ska exploateras. 

För att en avgränsning ska kunna göras för områdesbestämmelser krävs inventering av 

befintliga värden samt en bedömning kring risk för inlåsningseffekter. Avgränsningen ska 

förankras vidare med övriga förvaltningar. 

Den nya översiktsplanen ska antas innan framtagande av områdesbestämmelser för att 

säkerställa att andra framtida behov för staden beaktas vid avgränsningen av lämpligt 

område för skydd. 

Beskrivning av ärendet 
Byggnadsnämnden gav kontoret 2019-01-22 i uppdrag att bereda Göteborgsförslag [714] 

som ärende och återkomma med ett förslag på hur Sjöbergen kan få ett långsiktigt skydd 

och en lämplig avgränsning av området. 

Programmet för bostäder m.m. i Västra Sandarna, har varit vilande sedan 2015 beroende 

av genomförandeekonomi. Uppdrag att upprätta program gavs till kontoret 2008-04-01 

(diarienummer: 0348/ 07), efter begäran från fastighetskontoret 2007. Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län svarade (2013-09-19) på Göteborgs Stads förfrågan om upphävande 

av strandskydd inom delar av programområdet. Länsstyrelsens bedömning var att de 

särskilda skäl som krävs för ett strandskyddsupphävande saknades. Inom programarbetet 

gav byggnadsnämnden kontoret inriktning kring vilka områden inom Sjöbergen som inte 

ska exploateras (2011-12-13 § 637). 

Sjöbergen har natur-, frilufts- och rekreationsvärden som är av vikt för boende i 

närområdet och är ett väl använt besöksmål av allmänheten i stort.  

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplans intentioner.  

Det finns ingen gällande detaljplan för markområdet. 

Ärendet har sänts ut på remiss och yttranden har inkommit från till SDF Majorna-Linné, 

fastighetskontoret, miljöförvaltningen, Göteborg Energi AB, kretslopp och vatten och 

kulturförvaltningen. 

Stadsdelsförvaltningen Majorna- Linné, park- och naturförvaltningen, miljöförvaltningen 

och kulturförvaltningen anser att det finns skäl att säkerställa nuvarande användning för 

delar av Sjöbergen med ett långsiktigt skydd. 

Fastighetskontoret menar att innan ett övergripande planeringsarbete är gjort bör inte 

odlings- och djurkolonierna detaljplaneläggas eller ges annat formellt skydd. 

Fastighetskontoret anser vidare att det är viktigt att vi inte låser oss i en avgränsning 

innan frågan utretts noggrant utifrån ett övergripande planeringsperspektiv. 
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Stadsbyggnadskontoret anser att kontoret genom programarbetet: Program för bostäder 

m.m. i Västra Sandarna (dnr 0348/07) redan fått inriktning kring vilka områden som inte 

ska exploateras inom Sjöbergen. Avgränsningen av markområde för 

områdesbestämmelser ska utgå från det beslutet. För att en avgränsning ska kunna göras 

för områdesbestämmelser krävs inventering av befintliga värden samt en bedömning 

kring risk för inlåsningseffekter. Avgränsningen ska förankras vidare med övriga 

förvaltningar  

Tillräckliga planeringsförutsättningar bedöms finnas då förslaget överensstämmer med 

gällande översiktsplans intentioner. Då arbete med framtagande av ny översiktsplan pågår 

ska framtagande av områdesbestämmelser invänta ett färdigställande av denna för att 

säkerställa att andra framtida behov för staden beaktas vid avgränsningen av lämpligt 

område för skydd. 

Bedömningen är att områdesbestämmelser är lämpligast att upprätta för att ge ett legalt 

skydd till befintliga värden inom Sjöbergen. Områdesbestämmelser är ett lämpligt val då 

de kan användas för att säkerställa att marken används till det översiktsplanen syftar till. 

Områdesbestämmelser får på samma sätt som detaljplaner rättsverkan. 
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