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Uppdrag om att hitta ny lokalisering för 
Svenska Brukshundsklubbens 
Göteborgsavdelning samt minska 
bullerstörningar från befintliga skjutbanor 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C, D och S den 27 april 2022 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunstyrelsen, tillsammans med fastighetsnämnden och eventuellt ytterligare 
berörda aktörer, får i uppdrag, att vid behov hantera och hjälpa den Svenska 
Brukshundsklubbens Göteborgsavdelning i området med ny lokalisering för sin 
verksamhet. Detta ska ske i dialog med Brukshundsklubben.  

2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att utreda och redovisa hur nämnden ur 
markägarrollen kan bidra till att åtgärder genomförs vid de befintliga skjutbanorna så 
att bullerstörning från verksamheten minskar. 

---- 

Vid behandling av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till yrkande från MP och V den 30 mars 2022. 

Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall till yrkande från  
M, L, C, D och S den 27 april 2022. 

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att bifalla Martin Wannholts och Axel 
Josefsons yrkande. 

  

Kommunfullmäktige 
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Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 27 april 2022. 
 
 

Göteborg den 27 april 2022 
Göteborgs kommunstyrelse 
 
 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Avslagsyrkande – Yrkande från MP och V om att 
avbryta pågående planarbete för fler skjutbanor i 
Delsjöområdet 
 
Förslag till beslut 
I Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 
 

1. Att avslå yrkandet från MP och V. 
 

2. Kommunstyrelsen, tillsammans med Fastighetsnämnden och eventuellt 
ytterligare berörda aktörer, får i uppdrag, att vid behov hantera och hjälpa 
den Svenska Brukshundsklubbens Göteborgsavdelning i området med ny 
lokalisering för sin verksamhet. Detta ska ske i dialog med 
Brukshundsklubben.  
 

3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att utreda och redovisa hur nämnden ur 
markägarrollen kan bidra till att åtgärder genomförs vid de befintliga 
skjutbanorna så att bullerstörning från verksamheten minskar. 

 
Yrkandet 
Vi ser positivt på både skytte och friluvsliv och en stad av Göteborgs storlek 
måste säkerställa tillgång till och bra lösningar för båda för göteborgarna. Frågan 
kring nytt skyttecenter utanför Kallebäck har varit en följetång länge, där 
processen startade redan 2015 och där detaljplanen nu är inne i ett sent skede – 
granskningsfasen. Vi förstår samtidigt den oro som framförs och tar till oss alla de 
inspel som kommer för att finna en lösning som tillgodoser göteborgarnas olika 
intressen.  
 
Placeringen av skyttcentret har föregåtts av en omfattande lokaliseringsutredning 
där den aktuella platsen i det redan befintliga bullret från riksväg 40 har 
identifierats som lämplig. Detaljplanen ställer mycket omfattande krav på 
bullerreducerande åtgärder så att inga gränsvärden ska överskridas inom Delsjöns 
friluftsområde eller naturreservat. 
 
Det är byggnadsnämnden som har kompetensen att efter att alla underlag tagits 
fram och synpunkter inkommit bedöma detaljplanens lämplighet. Vi avslår därför 
yrkandet från MP och V i kommunstyrelsen och hänvisar fortsatt bedömning och 
eventuella behov av justeringar till byggnadsnämndens kompetens. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
 
2022-04-27 

(M), (L), (C), (D), (S) 
(KD) 
 
2.1.22 
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Vi vill samtidigt ge två uppdrag som kan adressera två tydliga problem som 
framkommit.  
 
Svenska Brukshundsklubbens Göteborgsavdelning som ligger i området och kan 
komma att beröras av skyttecentret. Hundar kan störas av plötsliga ljud trots att 
bullernivåerna är låga. Brukshundsklubbens verksamhet är en viktig del i frivillig 
försvarsorganisation som har i uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och 
personal från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
något som är särskilt aktuellt med tanke på dagens säkerhetsläge och 
verksamheten bör därför värnas. Vi ger därför uppdrag till kommunstyrelsen 
(stadsledningskontoret) tillsammans med fastighetsnämnden att som ansvariga 
parter hjälpa Svenska Brukshundsklubbens Göteborgsavdelning om verksamheten 
får för omfattande störning, med att hitta en ny lämplig lokalisering med liknande 
förhållanden. Detta ska ske i dialog med Brukshundsklubben.  
 
Av bullerutredningarna i ärendet framgår att det i huvudsak inte är den planerade 
anläggningen som skapar bullerproblem i området. I stället är det riksväg 40 och 
sporadiskt de befintliga skjutbanorna i området som kan orsaka höga bullernivåer 
inom delar av Delsjöns friluftsområde eller naturreservat. Riksväg 40 är 
Trafikverkets ansvar, men den befintliga skytteverksamheten ligger åtminstone till 
delar på kommunal mark som upplåtes för ändamålet. Vi ger därför 
fastighetsnämnden som markägare i uppdrag att utreda och redovisa hur nämnden 
kan bidra till att åtgärder genomförs vid befintliga skjutbanorna i området så att 
bullerstörning från verksamheten minskar till gagn för göteborgarnas friluvsliv. 
Hänsyns ska tas till skytteverksamhetens möjligheter till fortlevnad. 
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Kommunstyrelsen 
Yrkande (Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
2022-03-30 

Yrkande om att avbryta pågående planarbete för fler 
skjutbanor i Delsjöområdet  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

1. Byggnadsnämnden får i uppdrag att avbryta pågående planarbete för fler 
skjutbanor i Delsjöområdet. 

2. Byggnadsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med fastighetsnämnden, 
göra ett omtag för att hitta en annan bättre lämpad placering för skjutbanor. 

Yrkande 
Delsjön är ett av Göteborgs mest besökta och uppskattade naturområden. Behovet av 
grönska ökar i och med att staden växer. Många söker lugn när de beger sig ut i 
naturen, som också ger människor dokumenterade hälsofrämjande effekter. En 
skjutbana utomhus i anslutning till naturreservatet skulle innebära ytterligare 
bullerstörning i ett område avsett för rekreation och för att skydda växt- och 
djurlivet. Processen med detaljplanearbetet för skjutbanor i Delsjön har inte fungerat. 
De synpunkter som inkommit har inte omhändertagits och syftet att samla 
skytteverksamheten till en plats, som från början skulle uppnås, har inte gått att lösa. 
Idén om att samlokalisera friluftsliv med skjutbanor kräver att skjutningen kan ske 
inomhus, för att minska störningar från buller. Vi rödgrönrosa anser därför att 
pågående planarbete ska avbrytas och att ny dialog ska inledas i syfte att hitta en 
annan och mer lämplig placering av skjutbanorna, till exempel i anslutning till något 
av stadens industriområden och/eller större trafikleder där störningar från buller inte 
blir lika kraftiga. 
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