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Hemställan till byggnadsnämnden och 
fastighetsnämnden angående utveckling av 
Bellevue industriområde 
§ 265, N132-0488/20 

Ärendet  
Bellevue Industriområde är ett litet område med mycket speciella förutsättningar. 
Det ligger mellan stora utvecklingsområden, nybyggda bostadsrätter och befintlig 
stad. Området har flera tillgångar och möjligheter, men dessa kommer i skuggan 
av olika problem och negativa företeelser som präglar intrycket av området och 
som leder till stor frustration hos lokala aktörer, fastighetsägare och verksamheter, 
liksom hos närboende. Inget tyder på att problemen i området kommer att lösa sig 
av sig självt.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-14. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att hemställa till 

byggnadsnämnden att ge ett besked om detaljplaneläggning av området 
Bellevue Industriområde 

2. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att hemställa till 
fastighetsnämnden att köpa in fastigheten Kviberg 3:5 för Göteborg Stads 
räkning 

3. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att hemställa till 
byggnadsnämnden och fastighetsnämnden att ta initiativ till att 
tillsammans med BID Gamlestaden och de lokala fastighetsägarna arbeta 
fram en vision för områdets utveckling, som tillvaratar områdets värden 
och möjliggör positiv utveckling i den riktning som utmålas i Fördjupade 
Översiktsplanen Gamlestaden-Bagaregården från 2006 (Dnr 675/02) 

 

Protokollsanteckning 
Stina Sewén (FI) anmäler följande protokollsanteckning från FI, V och MP: 
 
”Vi ställer oss bakom förslaget.  

Östra Göteborg 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-10-20 



 

 

[Östra Göteborg] 
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Vi ser positivt på att staden köper upp Fastigheten Kviberg 3:5 eftersom det råder 
stor brist på lokaler i staden och nuvarande ägare vill sälja.  
 
Vi anser att det behövs en förändring i Bellevue industriområde vad det gäller 
trafiksituation och nedskräpning. Vi känner dock en oro för att området ska 
gentrifieras och tränga undan verksamheter som är av stor vikt för många av våra 
invånare. Det är viktigt att staden utformas av berörda utifrån olika behov och 
önskemål och att även relativt centrala områden i staden ger plats för olika typer 
av verksamhet.  
 
I förslaget står det att ”De verksamheter som bedrivs i området bör inventeras, så 
att de som är bevaransvärda och som bidrar positivt till områdets atmosfär 
identifieras.”. Vi vill understryka vikten av normmedveten i detta. Vad som anses 
bevaransvärt och positivt är inte givet och självklart utan något det råder olika 
uppfattningar om beroende om vem som tillfrågas.  
 
Vi vill därför ytterligare betona vikten av att områdets fortsatta utveckling 
behöver ske i samråd med fler verksamma och berörda i området, inte endast av 
fastighetsägare och BID Gamlestaden, för att bevara och utveckla den mångfald 
som präglar området. Vi ser samtidigt ett behov av att öka tillgängligheten och 
tryggheten i området.” 

___________ 

Expedieras 
Byggnadsnämnden 
Fastighetsnämnden 
 

Dag för justering 
2020-10-26 

 



 

 

[Östra Göteborg] 
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Vid protokollet 

Vid protokollet                                    Rätt utdraget intygar i tjänsten 

 

Annika Funkqvist                                 Joakim Barkström 
Registrator 

Sekreterare 
Annika Funkqvist 

 

 

Ordförande 
Peter Mattiasson 

 

Justerande 
Stina Sewén 
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Hemställan till byggnadsnämnden och 
fastighetsnämnden angående utveckling av 
Bellevue industriområde.  
Förslag till beslut 

1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att hemställa till byggnadsnämnden 
att ge ett besked om detaljplaneläggning av området Bellevue Industriområde 

2. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att hemställa till fastighetsnämnden 
att köpa in fastigheten Kviberg 3:5 för Göteborg Stads räkning 

3. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att hemställa till byggnadsnämnden 
och fastighetsnämnden att ta initiativ till att tillsammans med BID Gamlestaden 
och de lokala fastighetsägarna arbeta fram en vision för områdets utveckling, som 
tillvaratar områdets värden och möjliggör positiv utveckling i den riktning som 
utmålas i Fördjupade Översiktsplanen Gamlestaden-Bagaregården från 2006 (Dnr 
675/02) 

Ärendet 
Bellevue Industriområde är ett litet område med mycket speciella förutsättningar. Det 
ligger mellan stora utvecklingsområden, nybyggda bostadsrätter och befintlig stad. 
Området har flera tillgångar och möjligheter, men dessa kommer i skuggan av olika 
problem och negativa företeelser som präglar intrycket av området och som leder till stor 
frustration hos lokala aktörer, fastighetsägare och verksamheter, liksom hos närboende. 
Inget tyder på att problemen i området kommer att lösa sig av sig självt.  

Bakgrund 
Göteborgs Stads hantering av området – Fördjupad ÖP och 
Områdesbestämmelse 
Bellevue Industriområde omges av områden som är under stark utveckling och 
förändring. Öster om området finns ett tiotal nybyggda bostadsrättsföreningar och väster 
om området detaljplaneområdet Gösen, som inkluderar det fd SKF-området, där Stena 
Fastigheter driver utvecklingen. Norr om området går Artillerigatan och här finns 
trafikplatsen och kollektivtrafikhållplatsen samt det befintliga bostadsområdet Bellevue. 

2006 antogs den gällande Fördjupade Översiktsplanen Gamlestaden-Bagaregården 
om omfattar detta område (Dnr 675/02), där det finns skrivningar för området om 
blandstad med minst 20% bostäder i stora delar av området. I den fördjupade 
översiktsplanen skrivs att ”Bellevue industriområde har en mycket stor potential att 

Östra Göteborg 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-05-14 
Diarienummer N132-0488/20 
 

Handläggare 
Helena Holmberg 
Telefon:031-365 38 58 
E-post: helena.holmberg@ostra.goteborg.se  
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utvecklas som en blandstad ur flera synvinklar. Områdets särpräglade karaktär, som idag 
domineras av verksamheter och loppmarknader, är intressant att värna om. Det finns få 
liknande områden kvar centralt i staden. Genom att satsa pengar på en genomarbetad 
markbehandling och utemiljö i kombination med vissa väl valda tillägg i 
bebyggelsestrukturen kan området status och trygghet sannolikt höjas markant utan att 
det förlorar sin karaktär. En småskalig och långsam ombyggnad främjar den optimala 
blandstaden som med tiden kan bli en eftertraktad stadsmiljö. Jämförelser med liknande 
områden i andra europeiska städer visar att det på sikt kan generera mervärden i mer 
lockande och kreativa miljöer som uppfattas som mycket attraktiva att vistas i. Genom att 
skynda långsamt kan Bellevue utgöra en tillgång som på sikt även kan stärka omlandet.” 

Med syfte att bevara befintlig bebyggelse och pågående verksamheter beslutade 
Byggnadsnämnden år 2014 att upphäva de gällande men föråldrade detaljplanerna för 
området och istället upprätta en områdesbestämmelse enligt Plan- och bygglagen för 
området (Dnr: 674/11). Områdesbestämmelsen innebär att bygg-, rivnings- och 
marklovsplikten ska vara likvärdig med vad som gäller inom planlagt område. Ett par av 
tegelhusen längs med Artillerigatan belades med rivningsförbud. 

Nulägesbeskrivning av Bellevue industriområde 
Fastighetsägandet i området 
I området finns elva fastighetsägare: 

Kviberg 2:1, 4:9                        Bygg-Göta AB 

Kviberg 4:5                                Phil Bengtsson 

Kviberg 4:11                              Gazi Tillo 

Kviberg 4:17                              Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 

Kviberg 741:1, 4:16                  Jojjens Däckservice, AB Fjams (bröderna Svenningsson) 

Kviberg 4:13                              Bosniska Islamiska Församlingen i Göteborg 

Kviberg 5:1                                Stigwaco HB 

Kviberg 3:6                                Skandinaviska Sunni Insamlingsstiftelsen 
(”Bellevuemoskén”) 

Kviberg 3:5                                Bellevue Marknad i Göteborg AB 

Kviberg 2:7                                SKFs Verkstadsklubb 

Kviberg 5:2                                Göteborgs Stad, Fastighetskontoret 
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Fastighetskontorets mark i området arrenderas av följande aktörer: 

Kavak Cumhur, för frukthandel 

Estniska Båtklubben Estonia, för uppläggnings- och tilläggsplatser för båtar 

Göteborg Energi Nät AB, för transformatorstation 

SKF:s Verkstadsklubb, för parkering 

samt tre privatpersoner, för uppläggnings- och tilläggsplatser för båtar 

Flera av fastigheterna i området – inte bara de två som är belagda med rivningsförbud – 
är välvårdade och speciella i sin karaktär. Andra fastigheter är i mycket dåligt skick och 
det är inte tekniskt eller ekonomiskt försvarbart att åtgärda dem. Enskilda fastigheter 
förfaller och delar av området rör sig mot förslumning. Det finns också tomma ytor och 
generellt en låg exploateringsgrad i området.  

En enkel enkät till fastighetsägarna i området som föreningen Fastighetsägare i 
Gamlestaden genomförde i oktober 2017 besvarades av sju fastighetsägare, ägare till åtta 
av fastigheterna i området. Den visade att fem av de befintliga fastighetsägarna är 
intresserade av att bygga nytt på den egna fastigheten. Två av de fastighetsägare som 
besvarade enkäten anser att byggnaderna på de egna fastigheterna inte är bevarandevärda 
utan bör rivas helt. 

Stadsdelsnämndens vision för Bellevue Industriområde 
Bellevue Industriområde är ett område som väcker motstridiga känslor hos närboende och 
hos besökare samt de aktörer som verkar i området. En del ser stora värden i den 
brokighet som präglar området, medan många av de som bor nära området är djupt 
frustrerade över områdets akuta ordningsproblem – nedskräpning och trafik- och 
parkeringskaos – som de behöver hantera i sin vardag. 
 
Välfungerande områden med marknader, second hand-handel, ett spännande utbud av 
varor som ligger vid sidan av mainstreamutbudet och en stimulerande mångfald är ofta 
några av de mest attraktiva besöksmålen i respektive stad. I sammanhanget är det viktigt 
att förstå att prisnivån gör handeln i Bellevue Industriområde viktig för många människor 
med begränsad ekonomi. Den regellöshet som präglar området ligger dock inte i någons 
intresse, utan behöver brytas. 
 
Stadsdelsnämnden önskar se en områdesutveckling som går i linje med den vision som 
utmålas i den Fördjupade Översiktsplanen. Med ett substantiellt tillskott av bostäder 
(minst 20% enligt FÖPen) och offentlig verksamhet i form av skola och/eller förskola, 
skapas förutsättningar för ett sammanhängande och tryggt men samtidigt spännande 
område. Flera av de verksamheter som sätter sin prägel på området äger, och har därmed 
rådighet över, sina fastigheter. De verksamheter som bedrivs i området bör inventeras, så 
att de som är bevaransvärda och som bidrar positivt till områdets atmosfär identifieras. En 
områdesutveckling behöver bygga på realism. Ett antal av områdets fastigheter är 
fastighetstekniskt och ekonomiskt omöjliga att utveckla.  
 
Av dessa anledningar anser Stadsdelsnämnden att Bellevue Industriområde behöver 
detaljplaneläggas i sin helhet.  



 

Göteborgs Stad [Östra Göteborg], tjänsteutlåtande 4 (6) 
   
   

Fastigheten Kviberg 3:5 
Fastigheten Kviberg 3:5 har varit till salu sedan en tid. Fastigheten ägs av Bellevue 
Marknad och här drivs marknadsverksamhet på lördagar och söndagar. Marknaden drivs 
operativt av två personer som också äger bolaget.  

Marknadsverksamheten är välbesökt och rimligtvis en plats som är av värde för 
människor med små ekonomiska marginaler genom att det här går att få tag på 
konsumtionsvaror till ett lågt pris. På marknader som tillåter försäljning av obegagnade 
produkter, såsom smink-, hygienprodukter, choklad, annat godis med mera, finns dock 
risken att en del av det som köps och säljs är stöldgods. Under åren har det funnits 
misstankar hos polis, kommun och allmänhet om att kriminell verksamhet har bedrivits 
på Bellevue Marknad, liksom på flera andra marknader i Göteborg. Lokala 
livsmedelsbutiker i närområdet har också drabbats av omfattande svinn av denna typ av 
produkter, i kombination med situationer av hot och våld som har drabbat personalen.  

Tidigt under året 2018 gjorde polisen ett större tillslag som ledde till en rättegångsprocess 
gällande häleriverksamhet vid flera marknader i Göteborg, inklusive Bellevue Marknad. 
De tilltalade friades av en oenig tingsrätt i juli 2018. Domen överklagades. 

I en dom från Hovrätten för Västra Sverige (B 3498–18) i december 2019 fälldes fem 
åtalade för grovt häleribrott respektive medhjälp till häleri. En av de platser som pekas ut 
i domen där häleriverksamhet bedrivits är Bellevue Marknad. Inget talar för att någon av 
de båda ägarna skulle vara inblandade i den brottsliga verksamheten. 

Fastigheten är strategiskt placerad i Bellevue industriområde, och fastighetens utveckling 
och den verksamhet som drivs här är central för hela området. Stadsdelsnämnden 
bedömer att fastigheten kan vara viktig för stadens behov i Gamlestadens fortsatta 
utveckling. Till exempel bör undersökas om fastigheten kan vara lämplig för en ny 
förskola eller skola. Behovet av elevplatser är stort i närområdet då en stor mängd nya 
bostäder är under planering eller uppförande. Kommande detaljplan för kvarteret Gösen 
kommer troligen att innehålla minst 300 nya bostäder, men sakna förskola/skola. 

Stadsdelsnämnden Östra Göteborg hemställer att Fastighetsnämnden köper in fastigheten 
och utvecklar den för stadens räkning.  

Verksamheter i Bellevue Industriområde 
De verksamheter som bedrivs i området stämmer bara undantagsvis överens med 
beteckningen ”industriområde”. Här finns en koncentration av second hand-handel, som 
är viktig för människor med en begränsad ekonomi, som har ett stort värde ur en 
hållbarhetssynpunkt och som kan bidra till en dynamisk och intressant miljö. Här finns 
också ett utbud av bland annat mat och möbler som ligger utanför mainstreamutbudet och 
som möter en efterfrågan hos stora grupper göteborgare. Handeln i Bellevue 
Industriområde attraherar stora skaror människor, framför allt på helgerna.  

I området finns fyra moskéer eller moskéliknande verksamheter: Bellevuemoskén, som 
drivs av Islamiska Sunni Centret på Stallmästaregatan 5, Bosniska Islamiska 
Församlingen på Generalsgatan 2, Al Salam moskén på Ryttmästaregatan 3 och Al 
Houdda Husseinia moskén på Generalsgatan 2 A. De två förstnämnda äger de fastigheter 
där de huserar. Bellevuemoskén är en av Europas största moskéer och enligt företrädare 
för mosken samlas här regelmässigt 3 000-5 000 besökare varje vecka, varav ca 2 000-2 
500 till fredagsbön varje fredag tidig eftermiddag. 
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Förekomst av kriminell och ordningsstörande verksamhet 
Bellevue Industriområde har varit känt som ett tillhåll för svartklubbar, spelklubbar, 
problematisk föreningsverksamhet och liknande. Av allt att döma har sådan verksamhet 
inte upphört men ändå minskat över tid. Polisen bedömer inte området som ett stort 
polisiärt problem.  

Enligt polisen förekommer det fortfarande att så kallade spritbussar lastas av i området. 
Denna hantering bedöms dock inte vara brottslig enligt lag. Det finns på senare tid 
observationer av prostitutionsverksamhet i bilar i området. 

Områdets namn 
Småskalig industriverksamhet bör också över tid kunna finnas i området. Begreppet 
Industriområde är dock rimligen inte det som bäst beskriver områdets framtid. Göteborgs 
Stads namnberedning bör arbeta fram ett nytt tillnamn till namnet Bellevue för området 

Omfattande ordningsproblem: nedskräpning samt trafik- och parkeringskaos 
Bland aktörerna som äger fastigheter och driver verksamheter i Bellevue Industriområde, 
samt närboende, finns en omfattande frustration. Denna bottnar främst i de två 
ordningsproblem som under många år har präglat området: nedskräpning samt trafik- och 
parkeringskaos.  

Områdets verksamheter är för många, för storskaliga och drar för mycket trafik för att 
kunna hanteras av befintlig infrastruktur. Till exempel skulle en brand i området vid en 
tid i veckan då trafiktrycket är som störst kunna leda till en omfattande katastrof, och 
inget systematiskt arbete har gjorts för att hantera en sådan risk. Områdets verksamheter 
tar inte heller hand om det avfall som verksamheterna genererar i tillräcklig omfattning. 
Det finns många olika livsmedelsverksamheter i området som genererar mycket avfall. 
Det har också förekommit dumpning av avfall just här. Området städas inte med 
tillräcklig frekvens. Situationen har lett till att en regellöshet har tillåtits styra ordningen i 
området.  

Många möten har ägt rum under många år med intressenter och företrädare för olika 
kommunala förvaltningar i området. Ett flertal initiativ har tagits för att komma åt 
problemen, utan att lyckas. Som exempel har upprepade framställningar riktats till 
Trafikkontoret med vädjan om att initiera och vidta sammanhållna åtgärder för att 
förebygga trafik- och parkeringsproblemen i området. 

Stadsdelsnämnden anser att situationen i Bellevue Industriområde frilägger problem på 
systemnivå som Göteborgs Stad behöver ta initiativ till att hantera. På många platser kan 
uppstå problem med att basordning och grundläggande funktioner inte fungerar, och att 
ansvaret för olika delar av problemet är så uppdelat på olika resurssvaga aktörer så att 
problemen kan visa sig vara omöjliga att lösa. Konsekvenserna på områdesnivå blir 
mycket negativa. 

Stadsdelsnämnden anser att Staden behöver tydliggöra vilken aktör som har systemansvar 
för att hantera problem såsom en kaotisk trafik- och parkeringssituation eller en 
nedskräpningsproblematik, med syfte att få till stånd lösningar som ger tillfredställande 
effekt på områdesnivå. 
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Samråd 
Pensionärsrådets kommande möte är inställt varför rådet bereds tillfälle att skriftligen 
yttra sig i ärendet innan stadsdelsnämndens sammanträde 20 oktober. 

 
Samverkan 
Information i Förvaltningens samverkansgrupp den 7 oktober 2020. 

 

Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg 

 

Gitte Caous 
Stadsdelsdirektör   

 

 

Bilagor 
1. Områdesbestämmelser industriområdet Bellevue 
2. Översiktskarta Bellevue industriområde 
3. Översiktlig beskrivning av fastighetsägare inom Bellevue industriområde 
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