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Beslut om avslag 
Fastighet: BAGAREGÅRDEN 19:30 (IDROTTSGATAN 13) 
Beslutet gäller: Bygglov för inredning av ytterligare bostad i enbostadshus 

Beslut 
Byggnadsnämnden avslår ansökan för en åtgärd som avviker från gällande 
detaljplan med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
Åtgärden uppfyller inte heller Boverkets byggregler angående tillgänglighet. 

Ansökan 
Ansökan gäller bygglov för inredning av ytterligare bostad i enbostadshus och 
inkom till stadsbyggnadskontoret 2019-12-13. 

Handlingar som är prövade i beslutet: 
 Ansökan  
 Bilaga till ansökan 
 3 stycken ritningar 

Motivering av beslut 
Avvikelser från detaljplan 
Åtgärder i ansökan avviker från gällande detaljplan. Avvikelserna är att: 

 Byggnaden har tre bostadslägenheter och detaljplanen anger att max två 
bostadslägenheter kan tillåtas. 

 Tillbyggnaden är delvis placerad på mark som inte får bebyggas enligt 
detaljplan.  

 Tillbyggnaden är delvis placerad i tomtgräns mot gata och detaljplanen 
anger en placering om minst 4,5 meter från tomtgräns. 

 

Byggnadsnämnden bedömer att avvikelsen inte är liten och inte förenlig med 
planens syfte.  Avvikelserna kan därför inte tillåtas enligt 9 kap. 31 b § punkt 1. 
PBL. 

Byggnadsnämnden bedömer att åtgärden inte uppfyller kraven i tillämpliga 
bestämmelser i 8 kap. PBL.  

Kontakt med sökande 
Vi har informerat sökande att bygglov inte kan medges.  
Sökande har meddelat oss att de vill ha ärendet prövat i ett beslut.  

Beslutsdatum  2020-01-09 
Diarienummer BN 2019-010175 

Bostadsrättsföreningen Idrottsgatan 
Jesper Andersson 
Idrottsgatan 13 
416 69 GÖTEBORG 
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Avgift 
Vi tar ut en avgift för vårt beslut. Avgiften beräknas enligt en taxa som är 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Du kommer att få en separat faktura för vårt beslut. Avgiften ska betalas även 
om beslutet överklagas, såvida du inte fått anstånd att betala vid ett senare 
tillfälle. 

Information om pågående tillsynsärende 
Det har uppmärksammats att de åtgärder som ansökan avser redan är utförda. Det innebär att trots 
att ärendet om bygglov nu avslutas så kommer åtgärden att fortsätta att handläggas som ett 
tillsynsärende. Ni kan komma att föreläggas om rättelse, det vill säga att riva eller bygga om det 
som har byggts. Ett sådant föreläggande kan förenas med en sanktionsavgift eller ett vite. Om det 
som är gjort återställs innan frågan tas upp till nämnden för ett beslut kommer ingen 
sanktionsavgift att tas ut.  

 

Bilagor 
Handlingar som ingår i beslutet och yttranden 

Beslut på delegation från byggnadsnämnden 

 

Sarah Karlsson 

Bygglovhandläggare   
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Om du vill överklaga beslutet 
Överklagan ska vara skriftlig. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha 
kommit in till stadsbyggnadskontoret inom tre veckor från den dag då du tog 
del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in 
till stadsbyggnadskontoret inom fyra veckor från den dag då beslutet 
kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar. 

 

 

 

 

 

 

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas det till länsstyrelsen 
tillsammans med handlingarna i ärendet.  

Om du har ett ombud ska du skicka med en undertecknad fullmakt. 

Du kan antingen skicka överklagandet per post eller e-post. Du kan också 
lämna det direkt till oss på stadsbyggnadskontoret. 

Postadress Stadsbyggnadskontoret 
 Box 255 
 403 17 Göteborg 

Besöksadress Köpmansgatan 20 
E-post sbk@sbk.goteborg.se 

Har du frågor, kontakta stadsbyggnadskontoret på telefon 031-365 00 00 
eller e-post sbk@sbk.goteborg.se. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Vilket beslut du vill överklaga
-  Datum för beslutet
-  Ärendenummer
-  Fastighetsbeteckning
-  Varför du anser att beslutet är felaktigt
-  Vilken ändring du vill ha
-  Ditt namn, adress och telefonnummer 
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