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Markanvisning till Göteborgs Egnahems AB för bostäder vid Torpagatan i 
Härlanda  
 

Förslag till beslut 
 

1. Göteborgs Egnahems AB får under två år en avgiftsfri mark-
anvisning för bostadsbebyggelse inom delar av fastigheterna 
Sävenäs 747:88 och 165:4 vid Torpagatan i Härlanda / Björkekärr. 

2. Fastighetskontoret får i uppdrag att upprätta markanvisningsavtal 
med Göteborgs Egnahems AB 

Ärende och bakgrund 
Tidigare markanvisning 
Fastighetsnämnden beslutade 2008-04-21 att till Isaksson Bygg AB lämna mark-
anvisning på två platser i Göteborg, dels vid Donsö brofäste i Södra skärgården, 
dels vid Torpagatan i Härlanda. Isakssons Bygg AB har därefter gått i konkurs, 
varigenom markanvisningen till båda områdena har upphört. Nya beslut om 
markanvisning behöver härigenom fattas. 

Återremiss från fastighetsnämnden 
Fastighetskontoret skrev till nämndens sammanträde 2009-12-14 fram ett tjänste-
utlåtande med förslag till markanvisning till Familjebostäder i Göteborg AB vid 
Donsö brofäste samt till Göteborgs Egnahems AB vid Torpagatan. Fastighets-
nämnden beslutade att återremittera ärendet till fastighetskontoret. Förslagen till 
markanvisning tas nu upp som två separata ärenden. 

Torpagatan 
Markanvisningen avser ett område är beläget strax sydväst om Östra sjukhuset,  
på den västra sidan av Torpagatan. Området utgör ett av delområdena som 
omfattas av förslag till detaljplan för Bostäder vid Torpagatan. (Detaljplanen 
återremitterades till stadsbyggnadskontoret efter genomförd utställning för viss 
omarbetning, men omarbetningen förväntas inte påverka det aktuella delområdet). 
Det större delområdet inom planen, på den östra sidan av Torpagatan, har 
markanvisats till HSB och Bostads AB Poseidon.  

I det planförslag som ställdes ut under 2009 illustrerades ett knappt 20-tal radhus 
inom det aktuella delområdet. Även andra typer av småhus kommer att vara  
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möjliga att bygga enligt föreslagna planbestämmelser. Småhusen kommer att 
ligga nära en befintlig förskola som föreslås kunna byggas ut. Eftersom det ännu 
inte är klart i vilken omfattning förskolan behöver byggas ut är planbestämmel-
serna flexibelt utformade. Först när behovet av nya lokaler och uteytor för den 
aktuella förskolan har klarlagts, kan den slutgiltiga avgränsningen av markytan för 
småhusbebyggelsen göras. Om behovet av yta för förskolan är stort kan det bli så 
att betydligt färre än 20 radhus (eller andra småhus) kan byggas. Behovet av att 
komplettera den aktuella förskolan med ytterligare avdelningar är avhängigt 
resultatet av pågående lokaliseringsstudier för en ny förskola i den aktuella delen 
av SDN Härlandas område. 

Markanvisning 
Upplåtelseform 
Byggherren för de planerade småhusen vid Torpagatan bör få möjlighet att över-
låta bostäderna som äganderätter eller bostadsrätter. Området får ändå ett bra 
tillskott av nya hyresrätter genom Poseidons kommande produktion i samma 
planområde. Genomförandet av detaljplanen vid Torpagatan kommer att belastas 
av höga kostnader för bl. a. flyttning och nedgrävning av en 130 kV kraftledning, 
vilket gör att det är viktigt för projektekonomin att fastighetsnämnden får de 
försäljningsinkomster som mark för bostads- eller äganderätter ger. 

Ekologi 
Det program för miljöanpassat byggande som fastighetsnämnden godkände  
2009-05-04 ska tillämpas för båda de aktuella projekten. 

Sociala åtaganden 
Eftersom fastighetskontorets förslag är att bostäderna ska få säljas som ägande-
rätter eller bostadsrätter är det inte aktuellt att ställa några krav på lägenheter för 
boende med särskild service, eller för fastighetskontorets (boendeenhetens) 
försörjning av lägenheter för hushåll med särskilda behov. 

Val av intressent 
För området vid Torpagatan har följande intressenter kommit in med en skriftlig 
intresseanmälan om markanvisning: Göteborgs Egnahems AB och Allfast 
Byggnadsaktiebolag. I ett tidigare skede i planeringen har även Poseidon anmält 
intresse för området. 

Utöver ovanstående företag har ett flertal byggintressenter lämnat in generella 
intresseanmälningar om markanvisning i Göteborg. 

Allfast Byggnadsaktiebolag, som har lämnat in en intresseanmälan om både 
Donsö brofäste och Torpagatan, har samma ägare som f.d. Isakssons Bygg AB. 
Företaget har meddelat att de är beredda att genomföra projektet i samarbete med 
andra intressenter. 

Familjebostäder och Egnahemsbolaget, som båda ingår i den kommunägda 
Framtidenkoncernen, inkom 2009-11-09 med en gemensam intresseanmälan om 
markanvisning till tre platser i Göteborg, varav två av dem är Donsö brofäste 
respektive Torpagatan. Bolagen skriver: ”Syftet med framställan är att de olika 
objekten ska balansera varandra ekonomiskt”. 
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Sammanfattande bedömning 
Markanvisningen vid Torpagatan föreslås lämnas till Göteborgs Egnahems AB.  
Bolaget är en etablerad aktör med stor erfarenhet av att genomföra bostadsprojekt 
som är jämförbara med det aktuella. 
 
 
 
 

Christina Johnsson 
Fastighetsdirektör 

 

 

 

 

 

Peter Junker 
Avdelningschef 

 

Protokollsutdrag till 
Göteborgs Egnahems AB, 
Olle Lundgren 
S:t Jörgens väg 2 
422 49 Hisings Backa 

Bilaga 
Karta 
 




