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Avbryta arbetet med ändring av detaljplan för 
Tuve 15:59 inom stadsdelen Tuve 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

1. Avbryta arbetet med ändring av detaljplan för Tuve 15:59 inom stadsdelen Tuve. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att ändra användning från Jm – Småindustri till att medge 

befintlig verksamhet dagcenter för funktionsnedsatta. Verksamheten hade ett tillfälligt 

bygglov som löpte ut 2019-11-04 och som inte går att förlänga ytterligare. Kommunen 

har i år sagt upp hyresavtalet med hyresgästen, löper ut 2021-03-31. Anledningar till 

uppsägningen var dels att bygglov inte kunde beviljas samt att stora anpassningsåtgärder 

behövdes i lokalen för att den skulle bli modern och ändamålsenlig.  

Istället för att fortsätta planarbetet önskar därmed hyresgästen avbryta planarbetet för att 

hitta en mer ändamålsenlig lokal.  

Bilagor 

 

Övriga handlingar 

1. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-08-26 

Byggnadsnämnden 2020-09-24 

Diarienummer 0615/20 

 

Handläggare 

Josefin Franzén 

Telefon: 031-368 17 77 

E-post: josefin.franzen@sbk.goteborg.se  
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Ärendet  

Beslutet innebär att planarbetet avbryts.  

Beskrivning av ärendet 

Dagcentret är en befintlig verksamhet som har funnits på platsen i flera år. 2017 ansökte 

verksamheten om en ändring av detaljplanen för att göra verksamheten planenlig samt ge 

möjlighet för utökning av verksamheten. Vid påbörjandet av detaljplanen tog 

stadsbyggnadskontoret kontakt med sökande som meddelat att de önskar avsluta 

planärendet då byggnaden tidigare av kommunen bedömts som inte ändamålsenlig samt 

att en ombyggnad skulle kräva stora insatser.  

Bakgrund 

Planarbetet föreslås avbrytas på inrådan av sökande då denna vill hitta en mer 

ändamålsenlig lokal för verksamheten 

Ärendets handläggning 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2017-12-19 Godkännande av planbesked 

2019-12-17 Startplan 2020 där ärendet är listat som 15/1595 Ändring av detaljplan 

vid Tuvevägen inom stadsdelen Tuve 

Kontoret bedömer att planarbetet bör avbrytas då sökande önskar detta 

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


