
 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 1 (93) 
  

   

Tid: 09:00–16:55, ajournering 10:15-10:30, 11:50-13:30 och 15:00-15:18  
Plats: Sessionssalen samt Teams 
Paragrafer: 76-161 

Närvarande 
Ledamöter 
Hampus Magnusson (M) ordförande ej § 87, § 89, § 92, § 101,  
§ 103, §§ 109-111 och §§ 147-148 
Mats Arnsmar (S) 
Johan Zandin (V) andre vice ordförande  
Jan Jörnmark (D) till och med § 114 
Ann Catrine Fogelgren (L) förste vice ordförande 
Adam Wojciechowski (MP) ej §§ 93-95 
Marianne Carlström (S) 
Carl-Otto Lange (M) till och med § 157 ej § 111 och § 142  
Martin Wannholt (D) 

Tjänstgörande ersättare 
Åsa Hartzell (M) för Hampus Magnusson § 87, § 89, § 92, § 101,  
§ 103, §§ 109-111 och §§ 147-148 samt Carl-Otto Lange § 142 
Veronica Öjeskär (D) för Jan Jörnmark §§ 115-161 
Jan Lenander (L) för Carl-Otto Lange (M) § 111 
Ingrid Bexell Hultén (MP) för Adam Wojciechowski (MP) §§ 93-95 

Övriga ersättare 
Åsa Hartzell (M) 
Rikard Andersson (S) till och med §§ 157 
Signe Borch (V) 
Veronica Öjeskär (D) 
Jan Lenander (L) 
Ingrid Bexell Hultén (MP) 

Övriga närvarande 
Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör, Sofie Wäremalm, nämndsekreterare, Ulrika 
Marcelind, chef ärendeprocessenheten, Martin Storm, avdelningschef 
planavdelningen, Carita Sandros, avdelningschef byggavdelningen, Alexander 
Danilovic, tillförordnad avdelningschef strategiska avdelningen, Sven Boberg, 
chefsjurist §§ 76-88, Björn Siesjö, stadsarkitekt §§ 76-88, Åsa Lindborg, enhetschef 
planavdelningen ?, Mari Tastare, enhetschef planavdelningen §§ 76-113, Arvid 
Törnqvist, enhetschef planavdelningen §§ 76-113 och §§ 157-158, Karoline 
Rosgardt, enhetschef planavdelningen §§ 76-113 och § 157, Johan Hagsgård, 
enhetschef byggavdelningen §§ 102-161, Liza Schramm, enhetschef 
byggavdelningen §§ 109-161, Pia Hermansson, enhetschef byggavdelningen §§ 
109-161, Jessica Aunell, enhetschef byggavdelningen §§ 102-158, Anna Norling 
Hantin, enhetschef strategiska avdelningen §§ 84-85, Eva Sigurd, planarkitekt §§ 
101-107, Sirpa Antti-Hilli, konsultsamordnare §§ 101-107, Emma Svensson, 
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miljöplanerare § 90, Stefan Rosén, planarkitekt §§ 93-97, Fredrik Andersson, 
projektledare § 106, Erik Hansson, projektledare § 159, Andrea Hulting Gustavsson, 
projektledare § 161, Sophia Älfvåg, planarkitekt § 160, Marie Nyberg, miljöplanerare 
§ 160.  

Övriga närvarande som deltar på distans 
Nämndsekreterare, Linnéa Karlsson, nämndsekreterare, Monica Daxler, 
avdelningschef lantmäteriavdelningen Louise Ekdahl, avdelningschef för 
verksamhetsstyrning §§ 76-85, Tomas Carlsson, ekonomichef, Ann Bergermark 
Rintala, kommunikationsstrateg, Evelina Ahlqvist Johnels, chef för kundenheten § 84, 
Åsa Lindborg, enhetschef planavdelningen §§ 157-161, Mari Tastare, enhetschef 
planavdelningen §§ 157-161, Arvid Törnqvist, enhetschef planavdelningen §§ 157-
161, Karoline Rosgardt, enhetschef planavdelningen §§ 157-161, Maria Lejon §§ 
157-161, Eva-Lotta Kjällström, enhetschef planavdelningen § 157, Pernilla Rydeving, 
enhetschef strategiska avdelningen §§ 159-161, Robin Stenberg, planarkitekt § 159, 
Helen Thomasson, bygglovshandläggare § 158, 

Personalföreträdare 

José Teran (Vision) §§ 76-85, Viveca Risberg (Saco) §§ 81-83 samt §§ 157.   

 

Justeringsdag: 2022-03-23 
 

Underskrifter 

 

 

Sekreterare 
 

______________________________ 
Sofie Wäremalm 

 

 

Ordförande 
 

 

______________________ 
Hampus Magnusson (M) 

Justerande 
 
 
 
____________________________ 
Johan Zandin (V) 
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Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2022-03-23 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tjänstgörande ordförande 
 

__________________________ 
Ann Catrine Fogelgren (L) 
§ 87, § 89, § 92, § 101,  
§ 103, §§ 109-111 och §§ 147-148 
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§ 76   
Närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Närvaron antecknas efter första sidans förteckning.  
 

 

 

 

 

§ 77   
Extern närvaro 
 

Ingen extern närvaro antecknas.  

 

 

 

§ 78   
Val av justerare 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Johan Zandin (V) utses till justerare.  

 
 
 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 5 (93) 
   
   

§ 79   
Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Dagordningen godkänns med följande ändringar:  

• Ärende 28, Planbesked för bostäder vid Fåfängegatan (Bagaregården 30:27) 
inom stadsdelen Bagaregården, utgår. 

• Ärende 36, Godkännande av program för Redegatan inom stadsdelen 
Älvsborg, öppnas upp som ärende 36, men läggs även till som beslutsärende 
som ärende 79b.  

• Ärende 79c, Yrkande angående inriktning för fortsatt detaljplanearbete för 
skola och bostäder m.m. vid Önneredsvägen, inom stadsdelen Önnered, läggs 
till.  

 

 

§ 80   
Anmälan om jäv 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv under § 87, § 89, § 92, § 101,  
§ 103, §§ 109-111 och §§ 147-148.   

Carl-Otto Lange (M) anmäler jäv under § 111 och § 142.  

Adam Wojciechowski (MP) anmäler jäv under §§ 93-95. 
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§ 81 0103/22 
Aktuella domar 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Chefsjurist Sven Boberg informerar om följande:  
 

• Information om detaljplan Olof Asklund.  
• Information om planavgift KB Platzer Bagaregården 17:26.  
• Den upphandling av planarkitekter för staden som har hanterats av Inköp- 

och upphandlingsförvaltningen, vilka tilldelade för få anbudsgivare. Efter 
kontakt från stadsbyggnadskontoret och anbudsgivare har tilldelningsbeslutet 
tagits tillbaka då stadsbyggnadskontorets volymkrav måste säkerställas.  
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§ 82 0221/22 
Extra månadsuppföljning februari 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden  

Extra månadsuppföljning februari 2022 enligt bilaga godkänns. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-10, med bilaga.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning M, L, D, S, V, MP:  

”Mot bakgrund av att årets helårsprognos motsvarar budgeterat nollresultat vidtas inga 
åtgärder, med anledning av aktuellt periodresultat, i nuläget.” 
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§ 83 0274/22  
Verksamhetsnomineringar inför budget 2023-2025  
Paragraf 83 justerades omedelbart i separat protokoll.  
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§ 84 0132/22 
Handlingsplaner 2022-2023 inom Göteborg Stads 
näringslivsstrategiska program 
Paragraf 84 justerades omedelbart i separat protokoll.  
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§ 85 1075/21 
Svar på remiss - Aktivitetskravet i plan- och bygglagen (Ds 
2021:36) 
Paragraf 85 justerades omedelbart i separat protokoll.  
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§ 86 0653/16 
Granskning av detaljplan för påbyggnad med bostäder vid 
Magasinsgatan inom stadsdelen Inom Vallgraven 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för påbyggnad med bostäder vid Magasinsgatan inom 
stadsdelen Inom Vallgraven. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-18, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 87 0419/18 
Granskning av detaljplan för simhall vid Gärdesvägen inom 
stadsdelen Askim 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för simhall vid Gärdesvägen inom stadsdelen Askim 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-18, med bilagor.  

Jäv  
Ordförande Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
överläggning eller beslut  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska besluta 
att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  
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§ 88 0127/20 
Samråd om detaljplan för blandad bebyggelse vid Skra Bro 
inom stadsdelen Björlanda 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för blandad bebyggelse vid Skra Bro inom 
stadsdelen Björlanda 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-18, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 89 1181/15 
Samråd om och granskning av detaljplan för verksamheter 
vid Storatorpsvägen inom stadsdelen Torp  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Genomföra samråd om detaljplan för verksamheter vid Storatorpsvägen inom 
stadsdelen Torp 

2. Låta granska detaljplan verksamheter vid Storatorpsvägen inom stadsdelen 
Torp 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-16, med bilagor.  

Jäv  
Ordförande Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
överläggning eller beslut.  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska besluta 
att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  
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§ 90 1935/88 
Samråd om naturreservatet Lärjeåns dalgång 
 

Miljöplanerare Emma Svensson informerar om Samråd om naturreservatet Lärjeåns 
dalgång.  

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Hampus Magnusson (M) bordläggs ärendet till den 22 april 2022. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-18, med bilagor.  

Yrkanden  
Hampus Magnusson (M) yrkar på att bordlägga ärendet till den 22 april 2022.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla sitt yrkande om att bordlägga 
ärendet och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 91 0917/21 
Planbesked för verksamheter vid Lillhagsvägen (Skogome 
2:2 m fl) inom stadsdelen Skogome 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 
verksamheter vid Lillhagsvägen (Skogome 2:2 m fl) inom stadsdelen 
Skogome  

2. Planarbetet bedöms påbörjas år 2023  
 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-17, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 92 1038/21 
Planbesked för förskola vid Temperaturgatan (Biskopsgården 
s:63 m fl) inom stadsdelen Biskopsgården 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda arbete med förskola vid  
Temperaturgatan inom stadsdelen Biskopsgården   

 
2. Planarbetet bedöms påbörjas år 2023 och bedöms ta två år.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-01, med bilagor.  

Jäv  
Ordförande Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
överläggning eller beslut  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska besluta 
att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  
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§ 93 0581/21 
Planbesked för bostäder vid Bua Skogen (Skogen 1:1) inom 
stadsdelen Torslanda 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Jan Jörnmark (D) bordläggs ärendet till den 22 april 2022.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-16, med bilagor.  

Yrkanden 
Jan Jörnmark (D) yrkar på att bordlägga ärendet till den 22 april 2022.  

Jäv  
Adam Wojciechowski (MP) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller 
beslut.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkande från Jan Jörnmark 
(D) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens 
förslag.  
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§ 94 0794/21 
Planbesked för småhus vid Iris i Buas väg (Bua 1:21) inom 
stadsdelen Torslanda 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Jan Jörnmark (D) bordläggs ärendet till den 22 april 2022.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-16, med bilagor.  

Yrkanden 
Jan Jörnmark (D) yrkar på att bordlägga ärendet till den 22 april 2022.  

Jäv  
Adam Wojciechowski (MP) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller 
beslut.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkande från Jan Jörnmark 
(D) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens 
förslag.  
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§ 95 1127/21 
Planbesked för bostäder m.m. vid Bua Skogen (Bua 1:3) inom 
stadsdelen Torslanda 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Jan Jörnmark (D) bordläggs ärendet till den 22 april 2022.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-16, med bilagor.  

Yrkanden 
Jan Jörnmark (D) yrkar på att bordlägga ärendet till den 22 april 2022.  

Jäv  
Adam Wojciechowski (MP) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller 
beslut.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkande från Jan Jörnmark 
(D) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens 
förslag.  
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§ 96 0720/21 
Planbesked för bostäder och förskola vid Svensbyvägen 
(Svensby 2:3 m.fl.) inom stadsdelen Säve 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Jan Jörnmark (D) bordläggs ärendet till den 22 april 2022. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-16, med bilagor.  

Yrkanden 
Jan Jörnmark (D) yrkar på att bordlägga ärendet till den 22 april 2022.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkande från Jan Jörnmark 
(D) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens 
förslag.  
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§ 97 0983/21 
Planbesked för bostäder vid Svensby Mellangård (Svensby 
1:3) inom stadsdelen Säve 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Jan Jörnmark (D) bordläggs ärendet till den 22 april 2022.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-16, med bilagor.  

Yrkanden 
Jan Jörnmark (D) yrkar på att bordlägga ärendet till den 22 april 2022.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkande från Jan Jörnmark 
(D) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens 
förslag.  
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§ 98 0951/21 
Planbesked för bostäder vid Berghöjdsgatan (Backa 766:364) 
inom stadsdelen Backa 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för bostäder vid 
Berghöjdsgatan inom stadsdelen Backa i Göteborg.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-16, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 24 (93) 
   
   

§ 99 0743/21 
Planbesked för bostäder, förskola och verksamheter vid 
Rosenlundsgatan (Inom Vallgraven 69:5) inom stadsdelen 
Inom Vallgraven 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för bostäder, förskola 
och verksamheter vid Rosenlundsgatan (Inom Vallgraven 69:5) inom stadsdelen 
Inom Vallgraven i Göteborg. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-01, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 25 (93) 
   
   

§ 100 0589/21 
Planbesked för bostäder och verksamheter vid 
Skalldalsvägen (Hovås 1:279 mfl) inom stadsdelen Askim 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till den 22 april 2022.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-13, med bilagor.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar på att bordlägga ärendet till den 22 april 2022.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkande från Martin 
Wannholt (D) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  

 

 

 

--- 
Ajournering kl. 10:15-10:30 

---- 
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Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 26 (93) 
   
   

§ 101 1114/21 
Planbesked för bostäder vid södra berget (Tuve 12:9 mfl) 
inom stadsdelen Tuve 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för bostäder vid södra 
berget inom stadsdelen Tuve i Göteborg  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-14, med bilagor.  
2. Sent inkomna synpunkter 2022-03-01. 

Jäv  
Ordförande Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
överläggning eller beslut  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska besluta 
att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  
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Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 27 (93) 
   
   

§ 102 0209/21 
Avbryta arbetet med ändring av detaljplan för bostäder vid 
Olaus Petrigatan inom stadsdelen Skår  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avbryta arbetet med ändring av detaljplan för bostäder vid Olaus Petrigatan inom 
stadsdelen Skår.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-11. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 28 (93) 
   
   

§ 103 0519/18 
Avbryta arbetet med detaljplan för utbildningslokaler vid 
Sparbanksplatsen inom stadsdelen Järnbrott 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avbryta arbetet med detaljplan för utbildningslokaler vid Sparbanksplatsen inom 
stadsdelen Järnbrott. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-18, med bilagor.  

Jäv  
Ordförande Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
överläggning eller beslut  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska besluta 
att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  
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Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 29 (93) 
   
   

§ 104 0959/21 
Nekad dispens för att bygga ut befintlig brygga på 
Killingsholmen 1:17 i naturreservatet Stora Amundö och 
Billdals skärgård  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Hampus Magnusson (M) bordläggs ärendet till den 22 april 2022.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-17, med bilaga.  

Yrkanden 
Hampus Magnusson (M) yrkar på att bordlägga ärendet till den 22 april 2022. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla sitt yrkande om bordläggning 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.   
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Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 30 (93) 
   
   

§ 105 0462/18 
Rättelse av plankarta ändring av del av detaljplan II-3259 för 
skola vid Grinnekullegatan, inom stadsdelen Tuve 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Plankartan rättas genom att rätt högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan anges 
(rättelse enligt 36 § förvaltningslagen). 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-18, med bilaga.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 31 (93) 
   
   

§ 106 0240/22 
Beslut om kriterier för Startplan 2023 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Följande kriterier ska gälla för innehållet i Startplan 2023: 

a. 3000 bostäder totalt 

• Varav 10 enheter friliggande BmSS 
• Varav 300 studentbostäder 
• Varav 1000 småhus 

b. Verksamheter 

• 250 000 kvm med inriktning logistik/industri 
 

2. Innehållet i startplanen i övrigt ska följa de i tjänsteutlåtandet beskrivna kvalitativa 
kriterierna. 

Ledamöterna från S deltar inte i beslutet.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-01.  
2. Yrkande V, MP, protokollets bilaga 1.  

Yrkanden 
Johan Zandin (V) yrkar bifall till yrkande V, MP.  

Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och avslå 
yrkande från V, MP och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens 
förslag. Omröstning begärs.  

Omröstning  
Godkänd voteringsproposition: Ja för bifall till tjänsteförslaget och nej för bifall till 
yrkande V, MP.  
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Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 32 (93) 
   
   

Vid upprop röstar Jan Jörnmark (D), Ann Catrine Fogelgren (L), Carl-Otto Lange (M), 
Martin Wannholt (D) och Hampus Magnusson (M) ja, medan Johan Zandin (V) och 
Adam Wojciechowski (MP) röstar nej.  

Med fem ja-röster mot två nej-röster beslutar nämnden att bifalla tjänsteförslaget.  

Mats Arnsmar (S) och Marianne Carlström (S) deltar inte i beslutet och deltar därför 
heller inte i omröstningen.  

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning Martin Wannholt (D):  

Under sammanträdet 2022-03-15 anmälde Martin Wannholt (D) att han skulle inkomma 
med en protokollsanteckning. Vid protokollets justering har någon sådan inte kommit in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 33 (93) 
   
   

§ 107 0620/21  
Yttrande till Mark- och miljödomstolen för Ändring av del av 
detaljplan för ”Bostäder och verksamheter vid 
Prästgårdsängen” inom stadsdelarna Bö och Lunden i 
Göteborg  
Paragraf 107 justerades omedelbart i separat protokoll. 
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Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 34 (93) 
   
   

§ 108 0129/20 
Antagande av detaljplan för bostäder vid Banvaktsvägen 
inom stadsdelen Askim 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Planförslaget återremitteras i första hand för att ånyo ge stadsbyggnadsdirektören i 
uppdrag att, om överenskommelse med exploatören är möjlig, justera ned bebyggelsens 
totala höjder med sammantaget 1 meter (genom sänkt nockhöjd och/eller höjd på marken) 
samt max 7 hus, genom icke väsentlig förändring mellan granskning och antagande enligt 
PBL. Planförslaget kan därefter gå upp för omedelbart antagande.  

2. Planförslaget återemitteras i andra hand, om överenskommelse med exploatören 
fortsatt inte är möjlig, för att ge stadsbyggnadsdirektören i uppdrag att återkomma till 
nämnden med beslut om att gå ut på ny granskning av detaljplanen, där bebyggelsens 
totala höjder sänkts med 1 meter och villkoret max 7 hus.  
 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i yrkande från D, M, L.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2021-12-14. Återremitterat 2022-02-08. 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-22, med bilagor.  
2. Yrkande D, M, L, protokollets bilaga 2.  

Yrkanden 
Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till yrkande D, M, L.  

Johan Zandin (V) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkande från D, M, L om 
återremiss och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
Omröstning begärs.  

Omröstning  
Godkänd voteringsproposition: Ja för återremiss i enlighet med yrkande D, M, L och 
nej för att ärendet ska avgöras idag och bifall till tjänsteförslaget.  
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Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 35 (93) 
   
   

Vid upprop röstar Jan Jörnmark (D), Ann Catrine Fogelgren (L), Carl-Otto Lange 
(M), Martin Wannholt (D) och Hampus Magnusson (M) ja, medan Mats Arnsmar (S), 
Johan Zandin (V), Adam Wojciechowski (MP) och Marianne Carlström (S) röstar 
nej.  

Med fem ja-röster mot fyra nej-röster beslutar nämnden att återremittera ärendet i 
enlighet med yrkande D, M, L.  
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Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 36 (93) 
   
   

§ 109 0725/19 
Godkännande av program för Redegatan inom stadsdelen 
Älvsborg 
 

Avdelningschef för planavdelningen Martin Storm informerar om att det i 
samrådshandlingen (bilaga 2) saknades synpunkter från fem föreningar och 
organisationer i den handling som gick ut till byggnadsnämnden inför beslut 2022-02-
08. Synpunkterna är lästa och kommenterade samt hanterade i programhandlingen. 
Synpunktslämnarna är dock inte införda i samrådsredogörelsen. Detta upptäcktes 
efter bordläggningen i byggnadsnämnden 2022-02-08 och en reviderad 
samrådshandling togs fram.  

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden öppnar upp ärendet och tillför reviderad bilaga 02, 
Samrådshandling, till ärendet. Nämnden tar upp ärendet för beslut som § 147 2022-
03-15.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med yrkande från Ann Catrine Fogelgren (L). 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2022-02-08. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-21, med bilagor.  

Yrkanden 
Ann Catrine Fogelgren (L) yrkar på att nämnden tar upp ärendet för beslut som 
ärende 79b 2022-03-15 med reviderad bilaga 02, samrådshandling.  

Jäv  
Ordförande Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
överläggning eller beslut.  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska besluta 
att bifalla sitt yrkande om att ta upp ärendet för beslut som ärende 79b 2022-03-15 
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Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 37 (93) 
   
   

med reviderad bilaga 02, samrådshandling och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag.  
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Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 38 (93) 
   
   

§ 110 0447/18 
Samråd om detaljplan för bostäder och skola vid Lilla Danska 
Vägen och Skogshyddegatan inom stadsdelarna Bö och 
Lunden  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för bostäder och skola vid Lilla Danska Vägen och 
Skogshyddegatan inom stadsdelarna Bö och Lunden.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2022-02-08. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-13, med bilagor.  

Jäv  
Ordförande Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
överläggning eller beslut.   

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska besluta 
att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  
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Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 39 (93) 
   
   

§ 111 0882/21 
Planbesked för bostäder vid Basungatan (Järnbrott 758:66 
samt 758:105) inom stadsdelen Järnbrott  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 
bostäder vid Basungatan (Järnbrott 758:66 samt 758:105) inom stadsdelen 
Järnbrott avseende del av ansökan som berör bebyggelse i förlängningen av 
Basungatan.  
 
2. Planarbetet bedöms påbörjas år 2024 och bedöms ta 2-3 år.  
 
3. Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för bostäder 

vid Basungatan (Järnbrott 758:66 samt 758:105) inom stadsdelen Järnbrott 
avseende del av ansökan som berör bebyggelse i förlängningen av 
Tenorgatan. 
 

4. Inom det fortsatta planarbetet så skall inriktningen vara att endast tillskapa 
småhus. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande 
samt i enlighet med tilläggsyrkande V, MP, D, S, L, M. 

Tidigare behandling  
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2022-02-08. 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-11, med bilagor.  
2. Tilläggsyrkande V, MP, D, S, L, M, protokollets bilaga 3. 

Yrkanden 
Johan Zandin yrkar bifall till tilläggsyrkande V, MP, D, S, L, M. 

Jäv  
Ordförande Hampus Magnusson (M) och Carl-Otto Lange (M) anmäler jäv och deltar 
inte i ärendets överläggning eller beslut. 
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Beslutsgång  
Tjänstgörande ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår först att nämnden ska 
besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag. Tjänstgörande ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår 
vidare att nämnden ska besluta i enlighet med tilläggsyrkande V, MP, D, S, L, M och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 41 (93) 
   
   

§ 112 BN 2021-006155  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
Kopparås S 23:28  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Bifalla ansökan om bygglov utanför område med detaljplan med stöd av 9 kap. 31§ 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-28, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 42 (93) 
   
   

§ 113 BN 2021–006079  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport på 
Brottkärr 1:320  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Bifalla ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31§ plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-01, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 43 (93) 
   
   

§ 114 BN 2021-000372  
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på Heden 22:21, 
Heden 22:23, Heden 22:24  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Bifalla ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL samt 9 kap. 31 b § PBL, för en liten avvikelse. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-28, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 115 BN 2021–009606  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och garage samt 
installation av eldstäder på Tuve 17:124  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Bifalla ansökan om bygglov utanför område med detaljplan med stöd av 9 kap. 31§ 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-28, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 45 (93) 
   
   

§ 116 BN 2021-008418  
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på Krokslätt 71:2  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Befintlig avvikelse från gällande detaljplan (4 m2 mindre byggnadsarea än 
de 120 m2 som detaljplanen tillåter) förklaras med stöd av 
övergångsbestämmelse 13 till plan- och bygglagen (2010:900), (PBL) 
som en sådan avvikelse som avses i 9 kap. 30 § första stycket 1 b PBL. 

2. Bifalla ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL samt 9 kap. 31 § PBL, för en liten avvikelse.    

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-22, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 46 (93) 
   
   

§ 117 BN 2021-007546  
Bygglov för ändrad användning av kontor till vårdcentral 
samt fasadändring och parkeringsplatser på Järnbrott 131:3  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Bifalla ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL samt 9 kap. 31c § punkt 1, PBL, för en åtgärd som tillgodoser ett angeläget 
gemensamt behov. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-23, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 47 (93) 
   
   

§ 118 BN 2021-010433  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av 
eldstad på Torslanda 28:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till den 22 april 2022. 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-14, med bilagor.  
2. Sent inkommer yttrande daterat 2022-03-14 samt kontorets bemötande av 

detta.  

Yrkanden  
Martin Wannholt (D) yrkar på att bordlägga ärendet till den 22 april 2022.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkande från Martin 
Wannholt (D) om att bordlägga ärendet och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 48 (93) 
   
   

§ 119 BN 2021-009389  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av 
eldstad på Torslanda 28:2  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till den 22 april 2022.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-28, med bilagor.  

Yrkanden  
Martin Wannholt (D) yrkar på att bordlägga ärendet till den 22 april 2022.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkande från Martin 
Wannholt (D) om att bordlägga ärendet och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 49 (93) 
   
   

§ 120 BN 2021-007816  
Bygglov och startbesked för fasadändring på enbostadshus, 
byte av material och kulörer samt ny terrassdörr på Rud 
760:118  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Bifalla ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. 

2. Bevilja startbesked med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-28, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 50 (93) 
   
   

§ 121 BN 2021-009361  
Rivningslov för rivning av enbostadshus och 
ekonomibyggnad på Tuve 74:3  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Johan Zandin (V) bordläggs ärendet till den 22 april 2022.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-28, med bilagor.  

Yrkanden 
Johan Zandin (V) yrkar på att bordlägga ärendet till den 22 april 2022.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkande från Johan Zandin 
(V) om att bordlägga ärendet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 51 (93) 
   
   

§ 122 BN 2021-007790  
Bygglov för nybyggnad av boende med särskild service på 
Gunnesby 9:4 och Gunnesby 9:5  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-28, med bilagor.  
2. Sent inkommet yttrande daterat 2022-02-28 samt bemötande av detta,  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 52 (93) 
   
   

§ 123 BN 2021-004907  
Bygglov för nybyggnad av skärmtak, teknikbod och 
underjordisk cistern för bensinstation samt rivning av 
befintligt på Röd 2:29  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-15, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 53 (93) 
   
   

§ 124 BN 2021-009175  
Bygglov för nybyggnad av två enbostadshus med carport på 
Äspet 1:5  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-28, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 54 (93) 
   
   

§ 125 BN 2021-007622  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, rivning av del av 
byggnad samt installation av eldstad på Hovås 3:425  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-18, med bilagor.  
2. Sent inkommet yttrande 2022-03-07 samt kontorets bemötande av detta.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

--- 
Ajournering kl. 11:50-13:30 

---- 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 55 (93) 
   
   

§ 126 BN 2019-006090  
Förhandsbesked för ändrad användning från 
komplementbyggnad till flerbostadshus på Hovås 19:3  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Hampus Magnusson (M) bordläggs ärendet till den 22 april 2022.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-02, med bilagor.  

Yrkanden 
Hampus Magnusson (M) yrkar på att bordlägga ärendet till den 22 april 2022.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkande om bordläggning 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 56 (93) 
   
   

§ 127 BN 2021–007003  
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med 
garage på Gunnesby 1:4  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Inte tillåta åtgärden på den sökta platsen, enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-14, med bilagor.  
2. Sent inkommet yttrande, ankomststämplat 2022-03-09, samt bemötande av 

detta.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 57 (93) 
   
   

§ 128 BN 2021–005743  
Byggsanktionsavgift för användning av motordriven 
anordning (personhiss) utan godkänt besiktningsprotokoll på 
Biskopsgården 55:15  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra fastighetsägaren xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx) byggsanktionsavgift, med 
stöd av 11 kap 51 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt 9 kap. 5 § plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF, för att ha använt motordriven anordning i strid 
mot 5 kap. 14 § PBF, med 96 600 kr. Avgiften ska betalas till kommunens 
bankgirokonto 5316-6864 inom två månader från det att beslutet delgivits. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-04, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 58 (93) 
   
   

§ 129 BN 2021–004853  
Byggsanktionsavgift för användning av motordriven 
anordning (horisontell port) utan godkänt 
besiktningsprotokoll på Gamlestaden 67:2  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden besluta att påföra xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx)  
byggsanktionsavgift, med stöd av 11 kap 51 §§ plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL, samt 9 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, för att ha använt 
motordriven anordning i strid mot 5 kap. 14 § PBF, med 96 600 kr. Avgiften ska 
betalas till kommunens bankgiro konto 5316-6864 inom två månader från det att 
beslutet delgivits. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-04, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 59 (93) 
   
   

§ 130 BN 2020–010381, BN 2020–010102, BN 
2020-010106, BN 2020-010104   
Byggsanktionsavgift för användning av motordrivna 
anordningar (lastbryggor, 4 stycken med olika 
ärendenummer) utan godkända besiktningsprotokoll på 
Gamlestaden 39:13  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden besluta att påföra xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx) 
byggsanktionsavgift, med stöd av 11 kap 51 §§ plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL, samt 9 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, för att ha använt 
motordriven anordning i strid mot 5 kap. 14 § PBF, med 96 600 kr per lastbrygga, 
sammanlagt 386 400 kr. Avgiften ska betalas till kommunens bankgirokonto 5316–
6864 inom två månader från det att beslutet delgivits. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-28, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 60 (93) 
   
   

§ 131 BN 2021-007549  
Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat anläggande av en 
transformatorstation utan startbesked på Masthugget 29:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Påföra xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx) en byggsanktionsavgift med stöd av 
10 kap. 3 § och 11 kap. 51-53 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt 
9 kap. 12 § punkt 9 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, för att ha 
påbörjat anläggande av en transformatorstation utan startbesked. 
Byggsanktionsavgiften beräknas till  
24 150 kr. 

Avgifterna ska betalas till kommunens bankgiro 5316-6864, inom två månader från 
att beslutet har delgivits. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-18, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 61 (93) 
   
   

§ 132 BN 2015-009685  
Byggsanktionsavgift för att ha utfört fasadändringar utan 
startbesked på Bö 750:87  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Carl-Otto Lange (M) bordläggs ärendet till den 22 april 2022. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-01, med bilagor.  

Yrkanden 
Carl-Otto Lange (M) yrkar på att bordlägga ärendet till den 22 april 2022.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkande från Carl-Otto Lange 
(M) om att bordlägga ärendet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 62 (93) 
   
   

§ 133 BN 2015-005252  
Åtgärdsföreläggande förenat med vite att utföra obligatorisk 
ventilationskontroll (OVK) på Gamlestaden 11:23  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Förelägga xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx), såsom byggnadens ägare, 
vid vite om 50 000 kr, att senast tre månader från det att beslutet vunnit 
laga kraft, ha utfört en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i 
byggnaden på fastigheten Gamlestaden 11:23, och därefter så länge som 
bristerna inte åtgärdas med 10 000 kr varje påbörjad kalendermånad, med 
stöd av 11 kap. 19 samt 37 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och 
5 kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.  

2. Underrätta inskrivningsmyndigheten om detta beslut, med stöd av 11 kap. 
40 § PBL. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-17, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 63 (93) 
   
   

§ 134 BN 2021-005559  
Åtgärdsföreläggande gällande siktskymmande växtlighet 
förenat med vite på Askim 2:68  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Förelägga xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx) såsom fastighetsägare till 
Askim 2:68, att senast en (1) månad från det att beslutet fått laga kraft, ha att 
ha vidtagit åtgärd genom att klippa ned växtligheten till 80 cm över nivån på 
gatan inom en sikttriangel om 10x10 meter i korsningen Gamla Särövägen / 
Myrbäcksvägen, med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900). 
Bilaga 3. 
 

2. Med stöd av 11 kap 37 § PBL förenas föreläggandet om åtgärd med ett 
löpande vite om 20 000 kronor för varje påbörjad kalendermånad från det att 
föreläggandet fått laga kraft så länge åtgärd inte vidtas.   

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-08, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 64 (93) 
   
   

§ 135 BN 2020-008614   
Åtgärdsföreläggande gällande siktskymmande växtlighet 
förenat med vite på Hovås 35:2  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Förelägga xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx) och xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-
xxxx) såsom fastighetsägare, vid vite om 10 000 kr vardera, att senast en 
månad från det att beslutet vunnit laga kraft, klippa ned växtligheten till en 
höjd av 80 centimeter över gatunivå inom en 10x10 meter stor sikttriangeln i 
korsningen Hovåsvägen och Fjordvägen med stöd av 11 kap 19 samt 37 §§ 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

2. Underrätta inskrivningsmyndigheten om detta beslut, med stöd av 11 kap 
40 § PBL.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-11, med bilagor. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 65 (93) 
   
   

§ 136 BN 2021-008580  
Åtgärdsföreläggande gällande siktskymmande växtlighet 
förenat med vite på Älvsborg 45:6 BN 2021-008580 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx), såsom fastighetsägare att senast 
en månad från det att beslutet har vunnit laga kraft ha vidtagit en åtgärd 
genom att klippa ner växtligheten till max 80 cm så att en sikttriangel om 2,5 
x 2,5 meter skapas vid utfarten från fastigheten Älvsborg 45:6 mot 
Långedragsvägen (bilaga 2), med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. 

2. Förena föreläggandet med löpande vite om 20 000 kr för varje påbörjad 
kalendermånad som rättelse inte vidtas. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-07, med bilagor.  
2. Sent inkommit yttrande datumstämplat 2022-03-08 samt kontorets bemötande 

av detta.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 66 (93) 
   
   

§ 137 BN 2018-009749  
Föreläggande om att ge synpunkter på uppdraget om 
underhållsutredning och vem som ska betala för uppdraget 
på Gårda 68:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx), såsom byggnadsverkets ägare, att 
senast inom en (1) månad från det att beslutet vunnit laga kraft, ha inkommit 
med synpunkter gällande uppdraget om underhållsutredning samt på frågan 
om vem som ska betala kostnaderna för uppdraget, med stöd av 11 kap. 18 § 
plan- och bygglagen (2010:900) PBL. 

När den tid för synpunkter som har angetts i föreläggandet enligt 11 kap. 18 § PBL 
har gått ut, får byggnadsnämnden uppdra åt en sakkunnig att på ägarens bekostnad 
utreda behovet av underhållsåtgärder enligt 11 kap. 27-28 §§ PBL.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-11, med bilaga.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 67 (93) 
   
   

§ 138 BN 2020-006259  
Strandskyddsdispens för nedläggning av kabel, ledning på 
Andalen 1:1 och Amhult S:21  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för med stöd av 
bestämmelserna i 7 kap. 18b § miljöbalken (MB). Som särskilt skäl för 
dispensen gäller enligt 7 kap. 18c § MB punkt 5 att området behöver tas i 
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området. 

2. Som villkor för dispens gäller att fartyg inte får framföras eller förankras på 
ett sådant sätt att det finns risk för skada på ålgräsängar eller dess rotsystem. 

3. Omgående underrätta länsstyrelsen om meddelad dispens. 

 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-18, med bilagor. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 68 (93) 
   
   

§ 139 BN 2021-008694  
Strandskyddsdispens för större djupgång i hamnbassäng 
samt utbyggnad av kajanläggning på Amhult 2:32  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
fördjupningsmuddring ner till ca 2,6 m, anläggande av brygga/kaj ca 32 kvm 
samt anläggande av nytt ledverk ca 30 m och förtöjningspålar, enligt bilaga 2 
med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 18b § miljöbalken (MB). Som särskilt 
skäl för dispensen gäller enligt 7 kap. 18 c § MB punkt 4: 
att området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 
inte kan genomföras utanför området, 

2. Som villkor för dispensen gäller att  

- Den yta som får tas i anspråk för åtgärden är markerad på bifogad 
karta, se bilaga ”Område som får tas i anspråk”.  

- Grumlande arbeten får inte utföras under perioden 1 april till 30 
september. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-15, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 69 (93) 
   
   

§ 140 BN 2020-003554   
Yttrande till Länsstyrelsen Västra Götaland i ärende 3111-
2021 gällande överklagat åtgärdsföreläggande förenat med 
vite på fastigheten Hjällbo 15:18  
Paragraf 140 justerades omedelbart i separat protokoll.  
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Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 70 (93) 
   
   

§ 141 BN 2020-002501    
Yttrande i överklagat ärende gällande bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus och garage på Kopparås 1:56  
Paragraf 141 justerades omedelbart i separat protokoll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 71 (93) 
   
   

§ 142 BN 2019-009123  
Yttrande i överklagat ärende gällande förhandsbesked för 
nybyggnad av fritidshus på Köpstadsö 1:229  
Paragraf 142 justerades omedelbart i separat protokoll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 72 (93) 
   
   

§ 143 BN 2020-011058    
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Brottkärr 1:97  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avslå ansökan om bygglov med hänvisning till landskapsbilden och natur- och 
kulturvärden enligt PBL 2 kap. 6 paragrafen, första stycket punkt 1. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i yrkande från D, M, L. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2021-12-14 samt av Hampus Magnusson 
(M) 2022-02-08.  

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-12-01, reviderat 2022-02-01, 

med bilagor.  
2. Sent inkomna synpunkter datumstämplade 2021-12-10, 2021-12-11, 2021-12-

12, 2022-02-02, 2022-03-08, 2022-03-13 och 2022-03-14, samt kontorets 
bemötande av dessa.  

3. Yrkande D, M, L, protokollets bilaga 4.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande D, M, L.  

Johan Zandin (V) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkande från D, M, L och 
avslå yrkande från Johan Zandin (V) och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag. Omröstning begärs.  

Omröstning  
Godkänd voteringsproposition: Ja för bifall till yrkande D, M, L och nej för bifall till 
tjänsteförslaget.  

Vid upprop röstar Veronica Öjeskär (D), Ann Catrine Fogelgren (L), Carl-Otto Lange 
(M), Martin Wannholt (D) och Hampus Magnusson (M) ja, medan Mats Arnsmar (S), 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 73 (93) 
   
   

Johan Zandin (V), Adam Wojciechowski (MP) och Marianne Carlström (S) röstar 
nej.  

Med fem ja-röster mot fyra nej-röster beslutar nämnden att bifalla yrkande D, M, L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 74 (93) 
   
   

§ 144 BN 2021-008522   
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på Tumlehed 2:36  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Carl-Otto Lange (M) 2022-02-08.  

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-04, med bilagor.  
2. Sent inkommit yttrande datumstämplat 2022-01-25, samt kontorets 

bemötande av detta.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Protokollsanteckning 
Carl-Otto Lange (M):  

”Det är min uppfattning att den sökta bebyggelsen skulle ge ett bra tillskott av 
flerfamiljshus i området och bidra positivt till den blandstad som vi i andra 
sammanhang söker uppnå. Husen har en attraktiv utformning och skulle i och för sig 
kunna utgöra ett bra inslag i stadsbilden. Men senare års rättsfall avseende 
tillämpningen av anpassningskravet i PBL 2:6§ i samband med avstyckningsplaner 
ger vid handen att ett beviljat bygglov skulle kunna bli upphävt i högre instanser efter 
ett överklagande. Av denna anledning avstår jag från att lägga ett yrkande om bifall 
till bygglovsansökan i ärendet.” 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 75 (93) 
   
   

 

§ 145 BN 2012-006250   
Rättelseföreläggande förenat med vite för tillbyggnader, och 
lovföreläggande och byggsanktionsavgift för 
komplementbyggnader på Vrångö 69:4  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx) såsom tomträttshavare att senast 
tjugofyra (24) månader från det att beslutet vunnit laga kraft, ha genomfört 
rättelse genom att riva tillbyggnader markerade 1-3 i bilaga 1, med stöd av 11 
kap 20 § PBL. 
 

1.2 Förena föreläggandet med ett vite om hundratusen (100 000) kronor om 
åtgärderna i punkt 1 inte vidtagits senast tjugofyra (24) månader från det att 
föreläggandet vunnit laga kraft, och därefter med hundratusen (100 000) 
kronor för varje påbörjad kalendermånad som föreläggandet inte följs, med 
stöd av 11 kap. 37 § PBL. 

1.3 Underrätta inskrivningsmyndigheten om detta beslut, med stöd av 11 kap. 40 
§ PBL.  
 

2. Förelägga xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx) såsom tomträttshavare att senast 
fyra (4) månader från det att beslutet vunnit laga kraft, söka bygglov för 
komplementbyggnader markerade 4-6 i bilaga 1, med stöd av 11 kap 17 § 
PBL.  

2.2 Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden besluta att på ägarens 
bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i 
övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov, med stöd av 11 kap. 27 
§ PBL.  
 

3. Påföra xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx) en byggsanktionsavgift, med stöd av 
11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 kap. 6 § första 
stycket 2 PBF, för att ha påbörjat nybyggnad av komplementbyggnader utan 
startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas till 13 258 kr. 

Avgiften ska betalas till kommunens bankgiro 5316-6864, inom två månader från att 
beslutet har delgivits. 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 76 (93) 
   
   

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i ändringsyrkande från M, L, D, 
S, V, MP samt i enlighet med tjänsteutlåtandet.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Hampus Magnusson (M) 2022-02-08. 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-11, med bilagor.  
2. Sent inkomna yttranden datumstämplade 2022-01-25, 2022-01-31, 2022-02-

03 (2 st), 2022-02-21, samt kontorets bemötande av dessa.  
3. Ändringsyrkande M, L, D, S, V, MP protokollets bilaga 5.  

Yrkanden 
Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till ändringsyrkande M, L, D, S, V, MP.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla ändringsyrkande från M, L, 
D, S, V, MP och besluta att ändra beslutssats 1 och 1.2 till 24 månader och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 77 (93) 
   
   

 

 

§ 146 0104/22 
Frågor till förvaltningen 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Fråga till förvaltningen antecknas.  

Fråga till förvaltningen 
Följande frågor antecknas:  

• Hur går det uppdrag avseende tillsyn för rivnings- och byggavfall som 
stadsbyggnadskontoret har ihop med miljöförvaltningen? 

• Fråga om naturmark: Vad finns för underlag i ÖP och på andra sällen och hur 
kan man förutse vilken natur som skall bevaras? 

• En information önskas avseende var stadsbyggnadskontoret gett bygglov, 
förhandsbesked och var det genomförts planer i närheten av 
kollektivtrafiksreservatet längs med v158 i höjd med Hovås. 

• Önskan om föredragning om status i de planer som är i planering och 
lagakraftvunna och i pågående utbyggnad. I detta vill man även veta hur det 
ser ut för studentbostäder. 

• Vilka tillstånd behövs för att byta kulör på en byggnad? När och varför?  
• Föredragning önskas kring hur PBL 2:6 avseende anpassningskravet skall 

tolkas.  
• Ytterligare dragning avseende förhandsbesked och hur vi kan tydliggöra 

denna process för sökande och grannar önskas. 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 78 (93) 
   
   

§ 147 0725/19    
Godkännande av program för Redegatan inom stadsdelen 
Älvsborg 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Godkänna Program för Redegatan inom stadsdelen Älvsborg. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2022-02-08. 

Ärendet öppnades även upp som ärende 36 under detta sammanträde, 2022-03-15, för 
att tillföra en reviderad bilaga 02, Samrådshandling.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-21, med bilagor.  

Jäv  
Ordförande Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
överläggning eller beslut  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska besluta 
att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  
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Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 79 (93) 
   
   

§ 148 0645/15  
Yrkande angående inriktning för fortsatt detaljplanearbete för 
skola och bostäder m.m. vid Önneredsvägen, inom 
stadsdelen Önnered 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Fortsatt inriktning ska genomföras i enlighet med markägarens beslut 
(Fastighetsnämnden den 13 december 2021, diarienummer 6246/18, § 307), dvs 
alternativ 2B, men med inslag av fler småhus. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i yrkande från D, M, L. 

Handlingar  
Yrkande D, M, L - Yrkande angående inriktning för fortsatt detaljplanearbete för 
skola och bostäder m.m. vid Önneredsvägen, inom stadsdelen Önnered 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande D, M, L. 

Johan Zandin (V) yrkar avslag till yrkande D, M, L. 

Jäv  
Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller 
beslut.  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska 
besluta att bifalla yrkande från D, M, L finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag. Omröstning begärs.  

Omröstning  
Godkänd voteringsproposition: Ja för bifall till yrkande D, M, L och nej för avslag till 
yrkande D, M, L.  

Vid upprop röstar Veronica Öjeskär (D), Ann Catrine Fogelgren (L), Carl-Otto Lange 
(M), Martin Wannholt (D) och Åsa Hartzell (M) ja, medan Mats Arnsmar (S), Johan 
Zandin (V), Adam Wojciechowski (MP) och Marianne Carlström (S) röstar nej.  
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Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 80 (93) 
   
   

Med fem ja-röster mot fyra nej-röster beslutar nämnden att bifalla yrkande D, M, L.  

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning Johan Zandin (V):  

”Jag anser att Byggnadsnämnden borde ha väntat med att anta en inriktning för fortsatt 
detaljplanearbete tills nämnden tagit del av: 

1. Stadsbyggnadskontorets fullständiga sammanställning av inkomna samrådssynpunkter 
och 

2. Stadsbyggnadskontorets förslag till fortsatt inriktning.” 
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Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 81 (93) 
   
   

§ 149 0105/22 
Anmälan av ordförandebeslut till byggnadsnämnden 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ordförandebesluten antecknas.  

Handlingar  
1. Överklagande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 28 januari 2022, 
dnr 403-41706-2021, angående beslut om lovföreläggande avseende fastigheten 
Bagaregården 22:8 i Göteborgs kommun, fattat 2022-02-14, med bilagor. 
Stadsbyggnadskontorets dnr BN 2017-000248.  

2. Yttrande i överklagat ärende gällande detaljplan för bostäder och förskola vid 
Toredammen i Göteborg, fattat 2022-02-14, med bilagor. Stadsbyggnadskontorets dnr 
0454/12.  
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Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 82 (93) 
   
   

 

§ 150 0106/22 
Anmälan av delegationsbeslut till byggnadsnämnden 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

De anmälda delegationsbesluten antecknas. 

Handlingar  
1. Arkivlista – Avskrivna ärenden 2022-02-01 - 2022-03-01 
2. Arkivlista – Beslut att inte ingripa 2022-02-01 - 2022-03-01 
3. Arkivlista – Beviljade, avslagna och avvisade ärenden 2022-02-01 - 2022-03-01 
4. Delegationslista anställda 2022-01-23 - 2022-03-03 
5. Anmälan delegationsbeslut planbesked 2022-02-04 - 2022-03-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 83 (93) 
   
   

§ 151 0107/22 
Lista över inkomna remisser som ska behandlas i 
byggnadsnämnden 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Listan över inkomna remisser som ska behandlas i byggnadsnämnden 2022 
antecknas.  

Handlingar  
Lista över aktuella remisser mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 84 (93) 
   
   

§ 152 0108/22 
Redovisning av inkomna planförfrågningar 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över inkomna planförfrågningar antecknas. 

Handlingar  
Förteckning över nyinkomna planbesked 2022-01-19 – 2022-03-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 85 (93) 
   
   

§ 153 0109/22 
Redovisning av positiva planbesked med startår till 
byggnadsnämnden 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen antecknas. 

Handlingar  
Förteckning över positiva planbesked med startår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 86 (93) 
   
   

§ 154 0110/22 
Redovisning av startade planer från Startplan 2022 till 
byggnadsnämnden 
 

Inga startade planer antecknas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 87 (93) 
   
   

§ 155 0111/22 
Redovisning av sammanställning över pågående detaljplaner 
och vilken aktivitet som avslutats samt vilka aktiviteter som 
är planerade under 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över pågående detaljplaner antecknas. 

Handlingar  
Förteckning över pågående detaljplaner per skede per 2022-03-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 88 (93) 
   
   

 

§ 156   
Redovisning av inkomna skrivelser till nämnden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckning över inkomna skrivelser antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över inkomna skrivelser daterad 2022-03-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 89 (93) 
   
   

§ 157 0112/22 
Stadsbyggnadsdirektören informerar 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Direktör Henrik Kant informerar om följande:  

• Rysslands invasion av Ukraina – vad gör Staden  
• Rysslands invasion av Ukraina – tidsbegränsade bygglov  
• Uppdatering kring Covid-19 – finns för närvarande inga restriktioner  
• Sammanfattning av avdelningarnas rapporter gällande ekonomi, personal, 

verksamhet, risker, prioriteringar NOS 
• Status gällande ärendemängd på stadsbyggnadskontoret  
• Statistik över personalomsättning 2012-2021 och statistik över sjukfrånvaro 

på stadsbyggnadskontoret 2012-2021  
• Aktuella etableringar 
• Forum stadsutveckling – genomfördes 2-3 mars 2022   
• NOS – Ny organisation stadsutveckling  
• Café Fluss 
• BoStad2021 följeforskning och CBA analys av boendekvaliteter i 

BoStad2021  
• Uteserveringar 2022 – riktlinjer  
• Pågående bygglov  
• Delegationsbeslut bygglov  
• Förskolor centrala staden  
• Kommande strategisk planering med tröskelinvesteringar  

 

--- 
Ajournering kl. 15:00-15:18 

---- 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 90 (93) 
   
   

 

§ 158 0918/21 
Information om Per och Almas fond 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Bygglovshandläggare Helen Thomasson informerar om Per och Alma Olsson fond 
som är ett byggaktörspris som delas ut av Göteborgs Stad. 2020 pausades 
prisutdelningen på grund av pandemin. 2021 delades därför pris ut för både 2020 och 
2021. Följande pris delades ut:  

• Pris för god byggnadskonst 2020 till Lindholmens tekniska gymnasium,  
Byggaktör: Lokalförvaltningen, Arkitekt: KUB arkitekter. 

• Hedersomnämnande för god byggnadskonst 2020 till Angereds resecentrum, 
Byggaktör: Västtrafik, Arkitekt: Wingårdhs. 

• Pris för god byggnadskonst 2021 till Lakvattenbyggnad i Brudaremossen, 
Byggaktör: Kretslopp och vatten, Arkitekt: KUB arkitekter. 

• Hedersomnämnande för god byggnadskonst 2021 till Emigranten 
kontorsbyggnad, Byggaktör: Castellum, Arkitekt: Semrén o Månsson. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 91 (93) 
   
   

§ 159 0266/22  
Fördjupad översiktsplan för Kärra-Skogome - Information 
inför beslut om projektstart   
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Projektledare Erik Hansson informerar om fördjupad översiktsplan Kärra – Skogome, 
inför begäran om startbeslut i aprilnämnden:  

• Utgår från utredningsområdet Kärra – Skogome i förslag till ny översiktsplan  
• Yrkande och beslut i BN den 21 augusti 2021  
• Syftet med den fördjupade översiktsplanen 
• Några utgångspunkter: Det är en fördjupning av den nya översiktsplanen – 

ska därmed bidra till att uppfylla strategierna nära, sammanhållen och robust 
stad, miljö- och klimatprogrammet, övriga relevanta politiska beslut och 
inriktningar, tidigare gjorda utredningar, pågående planer och projekt i 
området. 

• Några utmaningar för en nära, sammanhållen och robust utveckling av 
området.  

• Vad händer nu? Återkommer i aprilnämnden med ett tjänsteutlåtande med 
begäran om startbeslut, för vidare hantering i KS och KF. Beslut att påbörja 
arbetet med en fördjupad översiktsplan innebär att prioritera utvecklingen i 
detta område. 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 92 (93) 
   
   

§ 160 0666/18 
Information om kulturreservatet Slottsskogen  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Planarkitekt Sophia Älfvåg och miljöplanerare Marie Nyberg informerar om 
kulturreservatet Slottsskogen: 

• Inför beslut om samråd i maj: val av skyddsformer, principer för 
gränsdragning, utvecklingstålighet inom reservatet  

• Uppdraget:  
- Beslut i kommunfullmäktige 2009: Föreslå Slottsskogen att bli ett 

kommunalt kultur- och naturreservat i kombination med 
områdesbestämmelser och detaljplan. Byggnadsnämnden får i uppdrag att 
leda detta arbete. Ett program pågår då på stadsbyggnadskontoret, vilket 
ska inväntas. 

- Beslut i byggnadsnämnden 2011: Fortsatt arbete i enlighet med 
kommunfullmäktiges uppdrag i samband med antecknande av program.  

- Beslut i byggnadsnämnden 2017: Uppdraget ingår i startplan 2018 och 
frågan aktualiseras.  

• Mål, värden och syfte: övergripande målsättning, prioriterade värden och 
syftet 

• Skyddsformer och princip för gränsdragning: val av skyddsformer, förslag på 
reservatsgränser, principer för gränsdragning  

• Utvecklingstålighet inom kulturreservatet: Slottsskogens typiska karaktärer, 
utvecklingstålighet.  
 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 93 (93) 
   
   

§ 161 1126/21  
Redovisning av stadsbyggnadsanalys - underlag inför 
remissvar Förstudie spår i Allén 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Projektledare Andrea Hulting Gustavsson informerar om: 

• Förstudien spårväg i Alléstråket och Övre Husargatan 
• Målet med förstudien är att ta fram ett beslutsunderlag som, tillsammans med 

kompletterande utredningar, kan utgöra ett underlag för beslut om spårväg i 
Alléstråket och Övre Husargatan ska drivas vidare som projekt eller ej. 

• Förstudiens två alternativ 
• Förändrade hållplatslägen  
• Följdeffekter av spårvägen  
• Stadsbyggnadsanalysen: Stadsbyggnadskontoret har under remisstiden arbetat 

med en stadsbyggnadsanalys som har som uppgift att sätta spårväg i 
Alléstråket och Övre Husargatan i ett sammanhang och jämställa 
spårvägsanspråket med andra anspråk som finns i den delen av staden. 

• Alléstråket i sitt geografiska sammanhang  
• Allélänken syfte: Kapacitetsstark och effektiv resa förbi ”city” 
• Allélänken och Övre Husargatan, syfte: Avlasta Järntorget och öka 

effektiviteten i de nya spåren.  
• Allélänken och Övre Husargatan, syfte: Avlasta Per 

Dubbsgatan/Innerstadsringen 
• Frågor, konsekvenser och slutsatser.  

 

  



Byggnadsnämnden

Yrkandeangåendebeslutom kriterierförStartplan2023

Förslagtillbeslut
Ibyggnadsnämnden

1.Atthöjaantaletbostädersomplanerastill5000.

2.Attflertaletbostädersomplanerasskavarahyresbostäderochflerbostadshus,

varav700studentbostäder(somdockmåsteökakommandeår)och10enheter

friliggandeBmSS.

3.Attbifallaatt-sats1bochatt-sats2itjänsteutlåtandetsförslagtillbeslut.

Yrkandet
IBoverketsöversiktöverregionalabyggbehovsberäkningarframgårdetattGöteborg

behöverbyggaöver8000bostäderperårförattmötedetackumuleradebehovet(källa

Boverket).DetfinnsenstorbostadsbristiGöteborgochgöteborgareköarisnarttiotalår

förentrerumslägenhet,samtidigtsombeståndetavstörrelägenheterharminskatoch

bostadspriserökat.Göteborgspräglasavstorhemlöshet,långaväntelistorför

hyresbostäderochbostadsprisersomrusariväg.DetplanerasiGöteborgsnämnderför

nyaarbetstillfällenmedbatterifabrikochmålomattökamed80.000nyajobbiGöteborg

innan2035.Menvarskaalladesomarbetarbo?

Stadenbehövertaettstörreansvarförattskapahemochlivsförhållandenförallasombor,

pluggarochjobbaristaden.Ocksådesominteharrådmedattköpaenbostadsrätteller

ettsmåhus.Idagslägetärtrångboddhetenförbarnfamiljerenfaktorävenförandradelar

avsamhällsekonomindåt.ex.barnsskolgångochmentalahälsapåverkas.Prisernarusar

ivägpåallaboendeformerochdetplanerasförutförsäljningaravallmännyttan,vilketgår

utöverlåginkomsttagare.Ettsättattmötagöteborgarnasbehovärdärförävenattsäkraatt

enstörreandelavdesmåhussombyggsupplåtssomhyresrätter.

Bilagor
1. Länktillboverketsbyggbehovsberäkningar:

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsmark

naden/behov-av-bostadsbyggande/byggbehovsberakningar/

Yrkande

Datum:2022-03-15

Diarienummer:Dnr0240/22

(VochMP)

Bilaga 1



Byggnadsnämnden 

Göteborg stad byggnadsnämnden 1 (1) 

Yrkande angående antagande av detaljplan för bostäder vid 
Banvaktsvägen inom stadsdelen Askim  

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden  

1. Planförslaget återremitteras i första hand för att ånyo ge stadsbyggnadsdirektören

i uppdrag att, om överenskommelse med exploatören är möjlig, justera ned

bebyggelsens totala höjder med sammantaget 1 meter (genom sänkt nockhöjd

och/eller höjd på marken) samt max 7 hus, genom icke väsentlig förändring

mellan granskning och antagande enligt PBL. Planförslaget kan därefter gå upp

för omedelbart antagande.

2. Planförslaget återemitteras i andra hand, om överenskommelse med exploatören

fortsatt inte är möjlig, för att ge stadsbyggnadsdirektören i uppdrag att

återkomma till nämnden med beslut om att gå ut på ny granskning av

detaljplanen, där bebyggelsens totala höjder sänkts med 1 meter och villkoret

max 7 hus.

Yrkandet 

Området är starkt eftertraktat och i en känslig miljö. Större hänsyn behöver tas till grannar 

vad gäller insyn, utsikt, trafiksäkerhet och helheten för området. Det tidigare området som 

byggdes framför aktuellt område var i detaljplanen mycket noga med att ange mått och 

höjder, just för att inte störa bakomliggande hus för mycket. I nuvarande planförslag är 

detta i stället oerhört generöst tilltaget med höga bygghöjder. Det går att minska 

bygghöjderna med minst 1 meter utan att de nya bostäderna skulle mista sin fina 

havsutsikt. Större hänsyn behöver dock tas till redan befintlig bebyggelse. Planen är en så 

kallade exploatörsdriven detaljplan. Förslaget om max 7 hus i tjänsteutlåtandet kvarstår. 

Yrkande 

Byggnadsnämnden 2022-03-15 

Ärende 35 

Diarienummer 0129/20 

(D, M, L) 

Bilaga 2



Byggnadsnämnden

Tilläggsyrkandeangående-Planbeskedförbostädervid
Basungatan(Järnbrott758:66samt758:105)inom
stadsdelenJärnbrott

Förslagtillbeslut
Ibyggnadsnämnden

1.Attinomdetfortsattaplanarbetetsåskallinriktningenvaraattendasttillskapa

småhus.

2.Attiövrigtbifallatjänstutlåtandet.

Yrkandet
AttbyggaflerbostäderiGöteborg,särskiltiblandadupplåtelseform,ärpositivt,samtger

möjlighetförattskapablandstad.Iredantätbebyggdaområdenimellanstadenmeden

starköverviktavflerbostadshusbehövsdetdockfrämstflersmåhus.Kontoretställersigi

tjänsteutlåtandetpositivatillatt”eventuelltstuderamöjlighetentillettstörreinslagav

småhusförattbidratillettmerblandatbostadsbeståndiområdet.”vilketvianserbör

genomföras.

Tilläggsyrkande

Datum:2022-03-15

Diarienummer:0882/21

V,MP,D,S,L,M

Bilaga 3



Byggnadsnämnden 

Göteborg stad byggnadsnämnden 1 (1) 

Yrkande angående bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus på Brottkärr 1:97 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden  

Avslå ansökan om bygglov med hänvisning till landskapsbilden och natur- och 

kulturvärden enligt PBL 2 kap. 6 paragrafen, första stycket punkt 1.   

Yrkandet 

Vid en ansökan om bygglov utanför detaljplan eller områdesbestämmelser ska 

byggnadsnämnden pröva om ett antal förutsättningar är uppfyllda. Prövning innebär, till 

skillnad från bygglov inom plan, en fullständig prövning av kraven på lokalisering, 

placering och utformning. 

Stora delar av Hovås, inklusive känsliga områden nära havet, ligger fortsatt utanför 

planlagt område, trots ett stort exploateringstryck. Möjligheten att demokratiskt förankra 

och göra avvägningar enligt PBL blir därför begränsad och många boende och 

allmänheten känner sig överkörda och har inte haft möjlighet att förvänta sig så stor 

påverkan. 

Vi vill erinra om vad stadsbyggnadskontoret tidigare framfört: ”Området är att betrakta 

som särskilt värdefullt och bör endast ändras eller kompletteras med stor försiktighet.” 

Inkommen ansökan ligger inte i linje med detta eller med tillräckligt hänsynstagande 

enligt PBL 2 kap. 6 paragrafen första stycket punkt 1. 

Om sökande återkommer med en ny bygglovsansökan där höjden sänkts och anpassning 

skett till landskapsbilden och natur- och kulturvärden kan nämnden se positivt på en 

sådan ansökan.   

Yrkande 

Byggnadsnämnden 2022-03-15 

Ärende 76 

Diarienummer 2020-011058 

(D, M, L) 

Bilaga 4



 

Göteborgs stad byggnadsnämnden 1 (1) 
  

   

Rättelseföreläggande förenat med vite för 
tillbyggnader, och lovföreläggande och 
byggsanktionsavgift för 
komplementbyggnader på VRÅNGÖ 69:4  

Förslag till beslut 
I Byggnadsnämnden  

1. Ersätta punkt 1. I tjänsteutlåtandet med: Förelägga xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-
xxxx) såsom tomträttshavare att senast tjugofyra (24) månader från det att 
beslutet vunnit laga kraft, ha genomfört rättelse genom att riva tillbyggnader 
markerade 1-3 i bilaga 1, med stöd av 11 kap 20 § PBL. 

2. I övrigt besluta enligt tjänsteutlåtande. 
 

Yrkandet 
Det är mycket angeläget att ha en fungerande affär på Vrångö. Det är också viktigt att vi 
har en likabehandling och att lagar och regler följes. När det gäller rättningen är det 
viktigt att fastighetsägaren får en rimlig tid för att kunna utföra rättelsen, men samtidigt 
också kräver att fastighetsägaren agerar. De tolv månader som förvaltningen föreslår kan 
uppfattas som en lång tid, men då förutsättningarna för nybyggnation i Södra Skärgården 
skiljer sig från andra delar av staden är det vår mening att tidsutrymmet bör förlängas till 
24 månader. 

 

 

Byggnadsnämnden  Bilaga 5 
  
  

Tilläggsyrkande  
2022-03-15 

Dnr  BN 2012-006250 

 
 

M, L, D, S, V, MP 
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	§ 91 0917/21
	Planbesked för verksamheter vid Lillhagsvägen (Skogome 2:2 m fl) inom stadsdelen Skogome
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 92 1038/21
	Planbesked för förskola vid Temperaturgatan (Biskopsgården s:63 m fl) inom stadsdelen Biskopsgården
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Jäv
	Beslutsgång

	§ 93 0581/21
	Planbesked för bostäder vid Bua Skogen (Skogen 1:1) inom stadsdelen Torslanda
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Jäv
	Beslutsgång

	§ 94 0794/21
	Planbesked för småhus vid Iris i Buas väg (Bua 1:21) inom stadsdelen Torslanda
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Jäv
	Beslutsgång

	§ 95 1127/21
	Planbesked för bostäder m.m. vid Bua Skogen (Bua 1:3) inom stadsdelen Torslanda
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Jäv
	Beslutsgång

	§ 96 0720/21
	Planbesked för bostäder och förskola vid Svensbyvägen (Svensby 2:3 m.fl.) inom stadsdelen Säve
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång

	§ 97 0983/21
	Planbesked för bostäder vid Svensby Mellangård (Svensby 1:3) inom stadsdelen Säve
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång

	§ 98 0951/21
	Planbesked för bostäder vid Berghöjdsgatan (Backa 766:364) inom stadsdelen Backa
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 99 0743/21
	Planbesked för bostäder, förskola och verksamheter vid Rosenlundsgatan (Inom Vallgraven 69:5) inom stadsdelen Inom Vallgraven
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 100 0589/21
	Planbesked för bostäder och verksamheter vid Skalldalsvägen (Hovås 1:279 mfl) inom stadsdelen Askim
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång

	§ 101 1114/21
	Planbesked för bostäder vid södra berget (Tuve 12:9 mfl) inom stadsdelen Tuve
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Jäv
	Beslutsgång

	§ 102 0209/21
	Avbryta arbetet med ändring av detaljplan för bostäder vid Olaus Petrigatan inom stadsdelen Skår
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 103 0519/18
	Avbryta arbetet med detaljplan för utbildningslokaler vid Sparbanksplatsen inom stadsdelen Järnbrott
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Jäv
	Beslutsgång

	§ 104 0959/21
	Nekad dispens för att bygga ut befintlig brygga på Killingsholmen 1:17 i naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång

	§ 105 0462/18
	Rättelse av plankarta ändring av del av detaljplan II-3259 för skola vid Grinnekullegatan, inom stadsdelen Tuve
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 106 0240/22
	Beslut om kriterier för Startplan 2023
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Omröstning
	Protokollsanteckning

	§ 107 0620/21
	Yttrande till Mark- och miljödomstolen för Ändring av del av detaljplan för ”Bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen” inom stadsdelarna Bö och Lunden i Göteborg

	§ 108 0129/20
	Antagande av detaljplan för bostäder vid Banvaktsvägen inom stadsdelen Askim
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i yrkande från D, M, L.
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Omröstning

	§ 109 0725/19
	Godkännande av program för Redegatan inom stadsdelen Älvsborg
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med yrkande från Ann Catrine Fogelgren (L).
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Jäv
	Beslutsgång

	§ 110 0447/18
	Samråd om detaljplan för bostäder och skola vid Lilla Danska Vägen och Skogshyddegatan inom stadsdelarna Bö och Lunden
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Jäv
	Beslutsgång

	§ 111 0882/21
	Planbesked för bostäder vid Basungatan (Järnbrott 758:66 samt 758:105) inom stadsdelen Järnbrott
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande samt i enlighet med tilläggsyrkande V, MP, D, S, L, M.
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Jäv
	Beslutsgång

	§ 112 BN 2021-006155
	Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på Kopparås S 23:28
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 113 BN 2021–006079
	Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport på Brottkärr 1:320
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 114 BN 2021-000372
	Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på Heden 22:21, Heden 22:23, Heden 22:24
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 115 BN 2021–009606
	Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstäder på Tuve 17:124
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 116 BN 2021-008418
	Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på Krokslätt 71:2
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 117 BN 2021-007546
	Bygglov för ändrad användning av kontor till vårdcentral samt fasadändring och parkeringsplatser på Järnbrott 131:3
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 118 BN 2021-010433
	Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad på Torslanda 28:1
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång

	§ 119 BN 2021-009389
	Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad på Torslanda 28:2
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång

	§ 120 BN 2021-007816
	Bygglov och startbesked för fasadändring på enbostadshus, byte av material och kulörer samt ny terrassdörr på Rud 760:118
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 121 BN 2021-009361
	Rivningslov för rivning av enbostadshus och ekonomibyggnad på Tuve 74:3
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång

	§ 122 BN 2021-007790
	Bygglov för nybyggnad av boende med särskild service på Gunnesby 9:4 och Gunnesby 9:5
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 123 BN 2021-004907
	Bygglov för nybyggnad av skärmtak, teknikbod och underjordisk cistern för bensinstation samt rivning av befintligt på Röd 2:29
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 124 BN 2021-009175
	Bygglov för nybyggnad av två enbostadshus med carport på Äspet 1:5
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 125 BN 2021-007622
	Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, rivning av del av byggnad samt installation av eldstad på Hovås 3:425
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 126 BN 2019-006090
	Förhandsbesked för ändrad användning från komplementbyggnad till flerbostadshus på Hovås 19:3
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång

	§ 127 BN 2021–007003
	Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med garage på Gunnesby 1:4
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 128 BN 2021–005743
	Byggsanktionsavgift för användning av motordriven anordning (personhiss) utan godkänt besiktningsprotokoll på Biskopsgården 55:15
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 129 BN 2021–004853
	Byggsanktionsavgift för användning av motordriven anordning (horisontell port) utan godkänt besiktningsprotokoll på Gamlestaden 67:2
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 130 BN 2020–010381, BN 2020–010102, BN 2020-010106, BN 2020-010104
	Byggsanktionsavgift för användning av motordrivna anordningar (lastbryggor, 4 stycken med olika ärendenummer) utan godkända besiktningsprotokoll på Gamlestaden 39:13
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 131 BN 2021-007549
	Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat anläggande av en transformatorstation utan startbesked på Masthugget 29:1
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 132 BN 2015-009685
	Byggsanktionsavgift för att ha utfört fasadändringar utan startbesked på Bö 750:87
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång

	§ 133 BN 2015-005252
	Åtgärdsföreläggande förenat med vite att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på Gamlestaden 11:23
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 134 BN 2021-005559
	Åtgärdsföreläggande gällande siktskymmande växtlighet förenat med vite på Askim 2:68
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 135 BN 2020-008614
	Åtgärdsföreläggande gällande siktskymmande växtlighet förenat med vite på Hovås 35:2
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 136 BN 2021-008580
	Åtgärdsföreläggande gällande siktskymmande växtlighet förenat med vite på Älvsborg 45:6 BN 2021-008580
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 137 BN 2018-009749
	Föreläggande om att ge synpunkter på uppdraget om underhållsutredning och vem som ska betala för uppdraget på Gårda 68:1
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 138 BN 2020-006259
	Strandskyddsdispens för nedläggning av kabel, ledning på Andalen 1:1 och Amhult S:21
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 139 BN 2021-008694
	Strandskyddsdispens för större djupgång i hamnbassäng samt utbyggnad av kajanläggning på Amhult 2:32
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 140 BN 2020-003554
	Yttrande till Länsstyrelsen Västra Götaland i ärende 3111-2021 gällande överklagat åtgärdsföreläggande förenat med vite på fastigheten Hjällbo 15:18

	§ 141 BN 2020-002501
	Yttrande i överklagat ärende gällande bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på Kopparås 1:56

	§ 142 BN 2019-009123
	Yttrande i överklagat ärende gällande förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på Köpstadsö 1:229

	§ 143 BN 2020-011058
	Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Brottkärr 1:97
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i yrkande från D, M, L.
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Omröstning

	§ 144 BN 2021-008522
	Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på Tumlehed 2:36
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Beslutsgång
	Protokollsanteckning

	§ 145 BN 2012-006250
	Rättelseföreläggande förenat med vite för tillbyggnader, och lovföreläggande och byggsanktionsavgift för komplementbyggnader på Vrångö 69:4
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i ändringsyrkande från M, L, D, S, V, MP samt i enlighet med tjänsteutlåtandet.
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång

	§ 146 0104/22
	Frågor till förvaltningen 2022
	Beslut
	Fråga till förvaltningen

	§ 147 0725/19
	Godkännande av program för Redegatan inom stadsdelen Älvsborg
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Jäv
	Beslutsgång

	§ 148 0645/15
	Yrkande angående inriktning för fortsatt detaljplanearbete för skola och bostäder m.m. vid Önneredsvägen, inom stadsdelen Önnered
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i yrkande från D, M, L.
	Handlingar
	Yrkanden
	Jäv
	Beslutsgång
	Omröstning
	Protokollsanteckning

	§ 149 0105/22
	Anmälan av ordförandebeslut till byggnadsnämnden 2022
	Beslut
	Handlingar

	§ 150 0106/22
	Anmälan av delegationsbeslut till byggnadsnämnden 2022
	Beslut
	Handlingar

	§ 151 0107/22
	Lista över inkomna remisser som ska behandlas i byggnadsnämnden 2022
	Beslut
	Handlingar

	§ 152 0108/22
	Redovisning av inkomna planförfrågningar 2022
	Beslut
	Handlingar

	§ 153 0109/22
	Redovisning av positiva planbesked med startår till byggnadsnämnden 2022
	Beslut
	Handlingar

	§ 154 0110/22
	Redovisning av startade planer från Startplan 2022 till byggnadsnämnden

	§ 155 0111/22
	Redovisning av sammanställning över pågående detaljplaner och vilken aktivitet som avslutats samt vilka aktiviteter som är planerade under 2022
	Beslut
	Handlingar

	§ 156
	Redovisning av inkomna skrivelser till nämnden
	Beslut
	Handlingar

	§ 157 0112/22
	Stadsbyggnadsdirektören informerar 2022
	Beslut

	§ 158 0918/21
	Information om Per och Almas fond
	Beslut

	§ 159 0266/22
	Fördjupad översiktsplan för Kärra-Skogome - Information inför beslut om projektstart
	Beslut

	§ 160 0666/18
	Information om kulturreservatet Slottsskogen
	Beslut

	§ 161 1126/21
	Redovisning av stadsbyggnadsanalys - underlag inför remissvar Förstudie spår i Allén
	Beslut
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