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Markanvisning till HSB Göteborg inom fastigheterna Tuve 10:3 m fl i 
västra Tuve.________________________________________________ 
 
FÖRSLAG TILL FASTIGHETSNÄMNDENS BESLUT 

 
 1. HSB Göteborg får under två år en avgiftsfri markanvisning 

inom fastigheterna Göteborg Tuve 10:3 m fl i västra Tuve.  
 
2. Kontoret får i uppdrag att upprätta markanvisningsavtal med 

HSB Göteborg.  
 
 
ÄRENDET 
 
HSB Göteborg har till kontoret begärt markanvisning för nybyggnation av bostäder i 
flerbostadshus i västra Tuve. 
  
Området är beläget i västra Tuve, ca 7 km norr om Göteborgs centrum och öster om 
Västra Tuvevägen, se bifogad karta. 
  
BAKGRUND OCH FÖRSLAG 
 
Ett program för detaljplan, innefattande det aktuella planområdet, har tidigare 
upprättats. Programmet godkändes av byggnadsnämnden i oktober 2004. Efter 
godkännandet konstaterades dock att huvuddelen av programområdet ligger inom ett 
område som omfattas av tillåtet industribuller från Volvos Tuve-anläggning. 
Bostadsbyggnation inom detta område skulle kräva en ändring av gränserna för 
koncessionsområdet. Volvo är inte beredda att medverka till detta eftersom det 
skulle kunna innebära restriktioner vid framtida expansionsplaner för tillverknings-
anläggningen. Detaljplanearbete för bostadsbyggnation pågår istället för ett mindre 
område beläget utanför koncessionsområdet. 
 
Nu aktuellt förslag till detaljplan som fastighetsnämnden tillstyrkt 2006-03-20 
innebär att totalt ca 120 lägenheter kan tillskapas i sju mindre flerbostadshus. 
Området kommer att delas upp så att ca 50 bostadslägenheter kan upplåtas med 
hyresrätt.  
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ÖVERVÄGANDEN 
 
Fastighetskontoret anser det angeläget att stadsdelen tillförs nya bostäder. Vid sidan 
av det positiva för bostadsförsörjningen i Göteborg stärker en utbyggnad underlaget  
för kommersiell och kommunal service inom stadsdelen.  
 
Markanvisningen bygger på förutsättningen att ca 50 bostadslägenheter kommer att 
upplåtas med hyresrätt.  

  
 HSB har identifierat området som möjligt att bebygga med bostäder och aktivt 
medverkat i planarbetet.  
 
HSB äger och förvaltar idag även hyresrätter. Hyresrätterna i Västra Tuve kommer 
att ägas och förvaltas av HSB. Genom samverkan med bostadsrätterna kan en 
tillfredställande parkeringslösning åstadkommas även för hyresrätterna.  
 
I samband med upprättandet av markanvisningsavtalet kommer fastighetskontoret att 
ställa krav för anvisning av bostäder för personer med särskilda behov. 
 
Kontoret föreslås få i uppdrag att träffa ett markanvisningsvtal med HSB Göteborg. 
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  Peter  Junker 
 
 
 
Protokollsutdrag till:  
 
Byggnadsnämnden. 
HSB Göteborg, Box 31111, 400 32 Göteborg 

 
 
Bilaga: Karta 

 
 


