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Planbesked för verksamheter vid Säve 
flygplats (Åseby 1:5) inom stadsdelen Säve 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda planläggning för verksamheter 

vid Säve flygplats inom stadsdelen Säve. Planläggningen ska inledas med 

program innan detaljplaner tas fram.  

 

2. Programarbetet förväntas påbörjas 2020. 

 

3. Arbetet med detaljplaner förväntas påbörjas 2021.  

  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret föreslår nämnden att fatta ett positivt beslut på planansökan. 

Ansökan om planbesked omfattar såväl nytt innehåll i form av nya verksamheter men 

även en fortsatt utveckling av flygplatsfunktionen.  

Planbeskedets berör ett område som är cirka 300 hektar stort och planbeskedet syftar till 

att möjliggöra nya verksamhetsområden på de oanvända delarna av flygplatsen. Viss del 

av flygplatsen ska behållas för privata och regionala aktörer samt för verksamheter med 

inriktning mot flygindustri.  

Ekonomiska konsekvenser 
Avtal kommer att tecknas med fastighetsägare för både program och detaljplaner.  

Programavtalet kommer att skrivas med fastighetsägaren.  

Om en åtgärd inte kan hänföras till tabellerna för taxa för Göteborgs byggnadsnämnds 

verksamhet, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. 

Programarbete kan inte hänföras till tabellerna varpå tabell 2 i byggnadsnämndens taxa 

borde utgöra grund för avgiften, baserat på antalet timmar som upparbetas för 

framtagande av planprogram. 

Planavtalet kommer att tecknas inför upprättandet av detaljplan.   

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-12-09 

Byggnadsnämnden 2019-12-17 

Diarienummer 0334/19 

 

Handläggare 

Carl-Johan Karlsson 

Telefon: 031-368 15 01 

E-post: carl-johan.philip.karlsson@sbk.goteborg.se 
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Barnperspektivet 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån detta perspektiv.   

Mångfaldsperspektivet 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån detta perspektiv.   

Jämställdhetsperspektivet 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån detta perspektiv.   

Miljöperspektivet 
Säve flygplats är ett väldigt stort område med mycket nuvarande och tidigare innehåll. 

Det kommer att behöva göras många utredningar med inriktning på hälsa och miljö för att 

säkerställa markanvändningen i kommande detaljplaner. Det gäller både för att säkerställa 

att byggnation kan tillåtas men även för att säkerställa att vi inte tar bort värdefulla miljö- 

och naturvärden. 

Omvärldsperspektivet 
Ett verksamhetsområde i denna storlek orsakar ringar på vattnet runt om i mer eller 

mindre hela staden, och även regionen. Framförallt handlar det om trafikmönster och 

transporter inom staden. Men även hur transporter sker inom regionen, från hamnen ut i 

resten av Västra Götalandsregionen och vidare ut i Sverige.  

Möjligheten att kunna ha fortsatt flygplatsverksamhet, främst med de samhällsviktiga 

funktioner som bland annat ambulanshelikopter, ser kontoret som mycket viktigt. Det 

finns få platser i Sverige där detta är möjligt, och det är viktigt för kommunen att få 

behålla den verksamheten.  

     

Bilagor 
1. Förprövningsrapport 
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Ärendet  
Fastighetsägaren har för avsikt att bygga ut Säve flygplats med verksamheter med 

inriktning mot logistik och en fortsatt utveckling av flygplatsen. 

Området bedöms av fastighetsägaren kunna generera drygt 1 000 000 BTA för 

verksamhetslokaler.  

Beskrivning av ärendet 
Området ligger i norra Hisingen mellan Kongahällavägen och Hisingsleden. Förfrågan 

innebär att ett mycket stort planarbete.  

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

verksamhetsområde i markanvändningskartan i ÖP. En del av ansökan berör ett utpekat 

utredningsområde för storindustri, hamn och logistik. Följande inriktningar gäller för 

dessa områden:  

• Områdena bör reserveras i första hand för verksamheter som inte kan 

kombineras med bostäder.  

• Framkomligheten för transporter till och från hamn, logistik, och 

storindustri ska bevakas och projekt som medför en bättre framkomlighet 

prioriteras.  

• Ny handel ska koncentreras till redan befintliga större etableringar. 

Planområdet är inte tidigare planlagt.  

Bakgrund 

Byggnadsnämnden har inte fattat tidigare beslut. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Villkor för planläggningen är att ett planprogram tas fram. 

Begäran bedöms vara i enlighet med översiktsplanen för Göteborgs stad. 

På grund av de sökta åtgärdernas storlek och omfattning bedömer stadsbyggnadskontoret 

att åtgärden ska föregås av ett planprogram. De remitterade förvaltningarna delar 

bedömningen att ett planprogram ska tas fram för området innan detaljplaner prövas. 

Lokalisering av större verksamhetsområden bör prövas på en översiktlig nivå innan arbete 

med detaljplaner kan inledas.  

Sambandet mellan områden med verksamheter bör studeras närmare, som till exempel 

kopplingen mellan Säve flygplats och hamnområdet. Att sprida eller samla stora 

verksamhetsområden kan ha betydelse för stadens utveckling. Göteborgs hamn är kärnan 

för många transporter och att möjliggöra etablering av logistikverksamheter med 

koppling hamnen är bedömer kontoret vara positivt ur ett ekonomiskt och stadsmässigt 

perspektiv.  

I övrigt bör transport och logistikföretag vara betjänta av att ha närhet till både järnväg 

men också större motortrafikleder. Möjligheten till stickspår för transport på järnväg från 

Bohusbanan bör utredas i arbetet med ett planprogram. 
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Samband, beroenden och prioriteringsgrund 

Som stöd för bedömning av start och tydliggörande av hur planen förhåller sig till andra 

projekt har planens måluppfyllelse enligt strategier, ÖP och prioriterade mål i budget 

analyserats. Sammanvägning av måluppfyllelse visar viss måluppfyllelse för Göteborg 

som logistiskt centrum.   
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Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör  

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


