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Planbesked för skola, samlingslokal m.m. vid 
Angeredsvinkeln (Angered 101:2  
och 4) inom stadsdelen Angered  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta ny detaljplan för skola, samlingslo-

kal med mera vid Angeredsvinkeln inom stadsdelen Angered   

 

Sammanfattning 
Ansökan avser att möjliggöra skola och samlingslokal (moské) i befintliga industribygg-

nader vid Angeredsvinkeln 5-7. Verksamheterna pågår och har till stor del tidsbegränsat 

bygglov till november 2020. För skola saknas dock bygglov.  

Området ligger cirka 400 meter väster om Angereds Torg. Mellan industrikvarteret och 

torget finns en lövskogsklädd höjd. Förfrågan innebär ändrad användning av tre befintliga 

industri-/lagerbyggnader till skola och samlingslokaler med café och restaurang.  

Området är strategiskt mest lämpat för industri. Översiktsplan för Göteborg anger verk-

samheter som får vara miljöstörande. Föreslagna verksamheter skulle försvåra områdets 

användning för industri.  

  

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-12-16 

Byggnadsnämnden 2020-02-07 

Diarienummer 0829/18  

 

Handläggare 

Christer Persson  

Telefon: 031-368 18 56 

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 
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Ekonomiska konsekvenser 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta perspektiv.  

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

på frågan utifrån detta perspektiv.   

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

på frågan utifrån detta perspektiv.   

Bilagor 
1. Ansökan om planbesked  
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Ärendet  
Ansökan avser att möjliggöra skola och samlingslokal (moské) i befintliga industribygg-

nader vid Angeredsvinkeln 5-7. Verksamheterna pågår och har till stor del tidsbegränsat 

bygglov till november 2020. För skola saknas dock bygglov.  

Området är beläget nära Norrleden och därför strategiskt mest lämpat för industri. Ansö-

kan strider mot Översiktsplan för Göteborg och föreslagna verksamheter skulle också för-

svåra områdets användning för industri.   

Beskrivning av ärendet 
Området ligger cirka 400 meter väster om Angereds Torg. Mellan industrikvarteret och 

torget finns en lövskogsklädd höjd. Förfrågan innebär ändrad användning av tre befintliga 

industri-/lagerbyggnader till skola och samlingslokaler med café och restaurang.  

En av industribyggnaderna ianspråktogs delvis under 2015 olovligt som moské, för vilken 

under 2016 beviljades ett tidsbegränsat bygglov till november 2020, så att verksamheten 

fick chans att omlokalisera. I en annan industribyggnad finns ett så kallat ”lekland”, också 

med tidsbegränsat bygglov till november 2020, varefter verksamheten uppgavs flytta till 

Lövgärdet.   

I november 2018 konstaterades att del av den tillfälliga moskén tagits i bruk för skolverk-

samhet. I före detta kontorsutrymmen fanns en förskola med plats för 60 barn. Byggnads-

nämnden beslutade därför i mars 2019 att vid vite förelägga utövaren att vidta rättelse  

genom att upphöra med den olovliga verksamheten. Beslutet är överklagat och prövas nu 

av länsstyrelsen.  

Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 2009, anger 

Pågående markanvändning – verksamhetsområde – industri med mera som får vara miljö-

störande.  

Gällande detaljplan akt II-3613 anger småindustri. Genomförandetiden har gått ut.  

Bakgrund 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2016-09-21 Tidsbegränsat bygglov till 2020-11-30 för ändring från kontor/lager-

lokal till restaurang/samlingslokal/moské (delegationsbeslut) 

2016-10-19 Tidsbegränsat bygglov till 2020-11-30 för ändring från kontor till 

lekland och café (delegationsbeslut)  

2019-03-26 Föreläggande om rättelse angående olovlig skolverksamhet  
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Området är strategiskt mest lämpat för industri. Översiktsplan för Göteborg anger verk-

samheter som får vara miljöstörande. Föreslagna verksamheter skulle försvåra områdets 

användning för industri.  

Närheten till Norrleden med goda kommunikationer och det faktum att området avskiljs 

från Angereds Torg av ett höjdparti gör det strategiskt mest lämpat för industri. Gatan 

Angeredsvinkeln är också utformad för långa och tunga fordon. Trottoar saknas på den 

bebyggda sidan av gatan.  

Samlingslokaler och skola är inte lämpliga funktioner i ett industriområde. Även små in-

dustriverksamheter kan uppfattas som störande av omgivningen. Vidare kan etablering av 

samlingslokaler och skola medföra hårdare villkor och krav på befintliga och framtida  

industriverksamheter.  

Arbete pågår med program för Angered, i vilket området vid Angeredsvinkeln ingår.  

Beroende på vad som redovisas i programmet kan vår bedömning därefter komma att bli 

en annan.  

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör  

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


