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Tid: 9:00 – 16:50, ajournerat för rast 10:17 – 10:32, 11:50 – 13:30 och 15:06 – 

15:18.  

Plats: Sessionssalen 

Paragrafer: 329-409 

Närvarande 

Ledamöter 

Hampus Magnusson (M) ordförande, ej §§ 348-349, § 351, § 353-354, 356 och § 

359. 

Johan Zandin (V) andre vice ordförande 

Ann Catrine Fogelgren (L) förste vice ordförande, ej § 359 

Carl-Otto Lange (M) under § 359 

Ledamöter som deltar på distans  

Mats Arnsmar (S) 

Jan Jörnmark (D), ej § 348, § 351, § 356, § 359 och § 380 

Adam Wojciechowski (MP) 

Marianne Carlström (S) 

Carl-Otto Lange (M)  

Martin Wannholt (D), ej § 375 och § 379 

Tjänstgörande ersättare som deltar på distans 

Åsa Hartzell (M), ej §§ 369-370, ersätter Hampus Magnusson under §§ 348-349, § 

351, § 353-354, 356 och § 359. 

Veronica Öjeskär (D), ersätter Jan Jörnmark (D) under § 348, § 351, § 356, § 359 

och 380, samt Martin Wannholt (D) under § 375 och 379.  

Jan Lenander (L) ersätter Ann Catrine Fogelgren under § 359.  

Övriga ersättare som deltar på distans 

Signe Borch (V) ej § 342 och § 371 

Ingrid Bexell Hultén (MP) 

Övriga närvarande 

Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör 

Alex Andersson, nämndsekreterare 

Sofie Wäremalm, nämndsekreterare 
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Övriga närvarande som deltar på distans 

Björn Siesjö, stadsarkitekt, Martin Storm, avdelningschef planavdelningen, Carita 

Sandros, avdelningschef byggavdelningen, Monica Daxler, avdelningschef 

lantmäteriavdelningen, Katja Ketola, avdelningschef strategiska avdelningen, Ulrika 

Marcelind, chef ärendeprocessenheten, Sven Boberg, chefsjurist, Ann Bergermark 

Rintala, kommunikationsstrateg §§ 329-409, Louise Ekdahl, avdelningschef för 

verksamhetsstyrning §§ 329-355 och § 392, Tomas Carlsson, ekonomichef §§ 329- 

346, Alexander Danilovic, enhetschef strategiska avdelningen och Malin Finlöf, 

översiktplanerare strategisk avdelningen §§ 340-346, Åsa Lindborg, enhetschef 

planavdelningen §§ 329-362, § 371, § 392, §§ 404-409, Mari Tastare, enhetschef 

planavdelningen §§ 329-366, § 392, § 404, § 406-409, Gunnel Jonsson, enhetschef 

planavdelningen och Karoline Rosgardt, enhetschef planavdelningen §§ 329-362, § 

392, §§ 404-409, Arvid Törnqvist, enhetschef planavdelningen, §§ 347-362, § 392, 

§§ 404-409, Maria Lejon, biträdande enhetschef planavdelningen §§ 348-362, § 392, 

§§ 404-406, Sirpa Anttihilli, konsultsamordnare planavdelningen §§ 337-346, Emma 

Svensson, miljöplanerare planavdelningen §§ 337-338, Helena Bråtegren, 

planhandläggare planavdelningen § 347, Agneta Runevad, projektledare 

planavdelningen § 351, Pia Hermansson, enhetschef byggavdelningen §§ 329-336, 

§§ 363-409, Liza Schramm, enhetschef byggavdelningen §§ 349, §§ 363-407, Johan 

Hagsgård, enhetschef byggavdelningen §§ 363-404, Kristin Häljestig, tillförordnad 

enhetschef byggavdelningen §§ 363-409, Fredrik Andersson, projektledare 

planavdelningen § 392, Per Osvalds, projektledare planavdelningen, Carl-Anton 

Holmgren, trafikkontoret, Marie Rörstad, projektledare planavdelningen § 404, Anna 

Starck, planarkitekt planavdelningen § 405, Ulrika Lundquist, planarkitekt 

planavdelningen § 406 och Simon Wallqvist, projektledare planavdelningen § 408.  

Personalföreträdare 

Eva Sigurd Saco §§ 329-336, § 392, § 409 

Roland Edvardsson Vision §§ 329-336 
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Justeringsdag: 2021-09-06 
 

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 

 

 

_______________________ 

Alex Andersson 

 

 

 

Ordförande 

 

 

 

_______________________ 

Hampus Magnusson (M) 

 

 

 

Justerande 

 

 

 

_______________________ 

Johan Zandin (V) 

 

Tjänstgörande ordförande 

 

 

 

_______________________ 

Ann Catrine Fogelgren (L)  

 

Tjänstgörande justerande 

 

 

 

_______________________ 

Carl-Otto Lange (M) 
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Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2021-09-07. 
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§ 329   

Närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Närvaron antecknas efter första sidans förteckning.  

 

Ledamöter och ersättare som deltar digitalt är anslutna med ljud och video och sitter 

enskilt så att ingen utomstående kan ta del av sammanträdets innehåll. 

Tjänstepersoner deltar på samma sätt och antecknas efter första sidans förteckning. 
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§ 330   

Extern närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Deltagande på distans godkänns för Carl-Anton Holmgren, trafikkontoret § 404. 
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§ 331   

Val av justerare 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Johan Zandin (V) utses till justerare och Carl-Otto Lange (M) till ersättande justerare. 
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§ 332   

Godkännande av dagordning 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Dagordningen godkänns med följande ändringar: Mats Arnsmar (S) anmäler ett nytt 

ärende, Yrkande angående – avveckla tystnadskulturen och förstärk personalens 

säkerhet. Ärendet läggs som föredragningslistans ärende nummer 81.  
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§ 333   

Anmälan om jäv 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ordförande Hampus Magnusson (M) anmäler jäv under §§ 348-349, § 351, § 353-354, 

356 och § 359.  

Förste vice ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) anmäler jäv under § 359. 

Åsa Hartzell (M) anmäler jäv under §§ 369-370 

Signe Borch (V) anmäler jäv under § 342 och § 371. 

Jan Jörnmark (D) anmäler jäv under § 348, § 351, § 356, § 359 och § 380.  

Martin Wannholt (D) anmäler jäv under § 375 och § 379. 
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§ 334 0666/21 

Aktuella domar 2021 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Chefsjurist Sven Boberg informerar om följande punkter: 

 

• Överklagad detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om 

Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass 

• Överklagad detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata, inom 

stadsdelen Högsbo, en del av BoStad2021 

• Upphävt förhandsbesked för nybyggnad av parhus Brottkärr 42:1 
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§ 335 0560/21 

Justering av byggnadsnämndens taxa för 2022 
Paragraf 335 justerades omedelbart i separat protokoll. 
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§ 336 0250/21 

Extra månadsuppföljning juli 2021 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Extra månadsuppföljning juli 2021 enligt bilaga godkänns. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-18, 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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§ 337 0594/08 

Tillstyrkande av översiktsplan för Göteborg, fördjupad för 
Västra Arendal och Torsviken inom stadsdelarna Arendal, 
Syrhåla och Torslanda 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet den 24 

september.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-30, med bilagor.  

Yttrande MP, V protokollets bilaga 1.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar på bordläggning av ärendet. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från Martin 

Wannholt (D) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag.  
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§ 338 0298/21  

Uppdaterat uppdrag för naturreservat i Torsviken  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet den 24 

september.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-07-05, med bilaga.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar på bordläggning av ärendet. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från Martin 

Wannholt (D) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag.  
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§ 339 0506/21 

Remiss - Göteborgs Stads trygghetsskapande och 
brottsförebyggande program 2021-2026 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över remissen. 

 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-07-01, med bilagor.  

Yttrande V, MP, protokollets bilaga 2. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 340 0567/21 

Remiss - Länsstyrelsen Västra Götaland - Samrådsunderlag 
Riskhanteringsplan för Alingsås 2022-2027 enligt 
Översvämningsdirektivet 2007/60/E6 
Paragraf 340 justerades omedelbart i separat protokoll.  
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§ 341 0468/21 

Remiss - Motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och 
Lena Landén Olsson (S) om att starta programarbete för 
stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Motionen av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) 

om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och 

Bergsjön avstyrks. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över motionen.  

 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-11, med bilagor.  

Yttrande MP, V, protokollets bilaga 3. 

Yrkande S, protokollets bilaga 4. 

Yrkanden 
Mats Arnsmar (S) yrkar bifall till yrkande S, protokollets bilaga 4.  

Ordförande Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att 

bifalla tjänsteutlåtandet. Omröstning begärs.  

Omröstning  
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till tjänsteutlåtandet och nej för bifall till 

yrkande S”.  

 

Vid upprop röstar Jan Jörnmark (D), Ann Catrine Fogelgren (L), Carl-Otto Lange 

(M), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M) ja, medan Mats Arnsmar (S), 

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

Med fem ja-röster och fyra nej-röster beslutar nämnden att bifalla tjänsteutlåtandet.  
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§ 342 0308/21 

Remiss - Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist 
(MP) om att anlägga en demensby 
Paragraf 342 justerades omedelbart i separat protokoll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

      19 (88) 

   

   

§ 343 0682/21 

Remiss - samråd gällande översiktsplan för Lerums kommun 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till Lerums kommun som yttrande över 

samrådsremissen. 

 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-21, 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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§ 344 0744/21 

Remiss - Öckerö kommun, granskning av detaljplan för 
Öckerö Nya Centrum del 1 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns.  

2. Tjänsteutlåtandet översänds direkt till Öckerö kommun som yttrande över 

remissen. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-07-08, 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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§ 345 0569/21 

Remiss – Länsstyrelsen Västra Götaland - Samrådsunderlag 
gällande riskhanteringsplan för Göteborg 2022-2027 enligt 
Översvämningsdirektivet 2007/60/E6 
Paragraf 345 justerades omedelbart i separat protokoll. 
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§ 346   

Remiss från Finansdepartementet - Delar av betänkandet 
Stärkt planering för hållbar utveckling (SOU 2021:23) 
Paragraf 346 justerades omedelbart i separat protokoll. 
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§ 347 0118/18 

Antagande av detaljplan för förskola vid Gitarrgatan och 
ändring av del av detaljplan II-2930 inom stadsdelen Rud 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för förskola vid Gitarrgatan och ändring av del av detaljplan II-2930 inom 

stadsdelen Rud, upprättad den 10 mars 2021 och reviderad den 24 augusti 2021. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-09, 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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§ 348 0131/20 

Avbryta pågående planarbete, uppdrag om ny inriktning för 
planarbetet samt uppdrag att prioritera planarbetet i startplan 
för 2022 för detaljplan för bostäder och skola söder om 
Skattegårdsvägen inom stadsdelen Fiskebäck 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Avbryta pågående planarbete för detaljplan för bostäder och skola söder om 

Skattegårdsvägen inom stadsdelen Fiskebäck. 

 

2. Uppdrag om ny inriktning för planarbetet för detaljplan för bostäder och skola 

söder om Skattegårdsvägen inom stadsdelen Fiskebäck med standard 

planförfarande.  

 

3. Uppdrag att prioritera planarbetet i startplan 2022, för detaljplan för bostäder 

och skola söder om Skattegårdsvägen inom stadsdelen Fiskebäck. 

 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-28, med bilaga. 

Yrkande MP, V, protokollets bilaga 5.  

Yrkanden 
Johan Zandin (V) yrkar på bifall till yrkande MP, V enligt protokollets bilaga 5.  

Martin Wannholt (D) yrkar på bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande.  

Jäv  
Ordförande Hampus Magnusson (M) och Jan Jörnmark (D) anmäler jäv och deltar 

inte i ärendets överläggning eller beslut. 

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Cathrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska 

besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag.  

Omröstning begärs.  
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Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: Ja för bifall till tjänsteutlåtandet och nej för bifall till 

yrkande MP, V. 

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Johan Zandin (V), Adam Wojciechowski (MP) 

och Marianne Carlström (S) nej, medan Ann Cathrine Fogelgren (L), Carl-Otto Lange 

(M), Martin Wannholt (D), Åsa Hartzell (M) och Veronica Öjeskär (D) röstar ja.  

Med fem ja-röster och fyra nej-röster beslutar nämnden att bifalla förvaltningens 

tjänsteutlåtande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

      26 (88) 

   

   

§ 349 0689/21 

Uppdrag för, samråd om och granskning av detaljplan för 
bostäder vid Aprikosgatan inom stadsdelen Fiskebäck i 
Göteborg 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för bostäder vid 

Aprikosgatan inom stadsdelen Fiskebäck med standardförfarande.  

 

2. Genomföra samråd om detaljplan för detaljplan för bostäder vid Aprikosgatan 

inom stadsdelen Fiskebäck.  

 

3. Låta granska detaljplan för detaljplan för bostäder vid Aprikosgatan inom 

stadsdelen Fiskebäck.  

 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-23, 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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§ 350 0559/05 

Detaljplan för bostäder väster om Billingegatan inom 
stadsdelen Älvsborg 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Genomföra samråd om detaljplan för bostäder väster om Billingegatan inom 

stadsdelen Älvsborg. 

 

2. Låta granska detaljplan för bostäder väster om Billingegatan inom stadsdelen 

Älvsborg. 

 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-10, 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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§ 351 0645/15 

Samråd om detaljplan för skola och bostäder med mera vid 
Önneredsvägen inom stadsdelen Önnered – alternativ 1 och 
alternativ 2 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för skola och bostäder m.m. vid Önneredsvägen 

inom stadsdelen Önnered – Alternativ 1 och alternativ 2. 

 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-30, med bilagor.  

Jäv  
Ordförande Hampus Magnusson (M) och Jan Jörnmark (D) 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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§ 352 0732/20 

Samråd om detaljplan för järnvägsområde med mera i Lärje 
inom stadsdelen Gamlestaden dnr 0605/18  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för järnvägsområde med mera i Lärje inom 

stadsdelen Gamlestaden.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-07-06, 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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§ 353 0605/18 

Samråd och granskning om detaljplan för förskola vid 
Varnhemsgatan inom stadsdelen Gamlestaden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Genomföra samråd om detaljplan för förskola vid Varnhemsgatan inom 

stadsdelen Gamlestaden.  

 

2. Låta granska detaljplan för förskola vid Varnhemsgatan inom stadsdelen 

Gamlestaden. 

 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-07-30, 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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§ 354 0146/21 

Planbesked för förskola vid Blåsvädersgatan (Biskopsgården 
32:1 med flera) inom stadsdelen Biskopsgården 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

förskola vid Blåsvädersgatan inom stadsdelen Biskopsgården. 

 

2. Planarbetet påbörjas år 2023. 

 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-21, 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.  

 

 

---- 

Ajournering kl. 10:17 - 10:32 

---- 
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§ 355 1069/20 

Planbesked samt uppdrag för, samråd om och granskning av 
trappa vid Gullbergs strandgata (Gullbergsvass 16:1 med 
flera) inom stadsdelen Gullbergsvass 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

ändring av detaljplan för Bro över Göta älv, Gullbergsvass 16:1 med flera 

inom stadsdelarna Gullbergsvass och Tingstadsvassen. 

 

2. Planarbetet påbörjas år 2021. 

 

3. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för ändring av 

detaljplan för Bro över Göta älv, Gullbergsvass 16:1 med flera inom 

stadsdelarna Gullbergsvass och Tingstadsvassen, med begränsat 

standardförfarande. 

 

4. Genomföra samråd om ändring av detaljplan för Bro över Göta älv, 

Gullbergsvass 16:1 med flera inom stadsdelarna Gullbergsvass och 

Tingstadsvassen. 

 

5. Låta granska ändring av detaljplan för Bro över Göta älv, Gullbergsvass 16:1 

med flera inom stadsdelarna Gullbergsvass och Tingstadsvassen om 

standardförfarande eller utökat förfarande måste användas. 

 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-07-07, 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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§ 356 0686/19 

Planbesked för bostäder och förskola vid Stora 
Mysternavägen (Kärra 2:6 med flera) inom stadsdelen Kärra 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

bostäder och förskola vid Stora Mysternavägen (Kärra 2:6 med flera) inom 

stadsdelen Kärra.  

 

2. Planarbetet påbörjas år 2023. 

 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-21, med bilagor.  

Yttrande MP, V, protokollets bilaga 6.  

Jäv 
Ordförande Hampus Magnusson (M) och Jan Jörnmark (D) 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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§ 357 0817/20 

Planbesked för avstyckning av tomt med mera vid 
Klockarevägen (Kärra 41:26) inom stadsdelen Kärra 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för avstyckning av 

tomt med mera, vid Klockarevägen (Kärra 41:26) inom stadsdelen Kärra i Göteborg. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-07-02, 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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§ 358 0968/20 

Planbesked för småhus vid Halsviksvägen (Styrsö 2:167) 
inom stadsdelen Styrsö 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av ordförande Hampus Magnusson (M) bordläggs ärendet till 

sammanträdet den 24 september.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-17, med bilagor.  

Yrkanden 
Ordförande Hampus Magnusson (M) yrkar på bordläggning av ärendet. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet om bordläggning 

och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 359 0470/20   

Hemställan till fastighetsnämnden angående detaljplan för 
bostäder och förskola vid Skanstorget inom stadsdelen Haga  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förvaltningen får i uppdrag att, i dialog med exploatören, fortsätta planarbetet i 

enlighet med exploatörens förslag med inriktningen att planen under året ska kunna 

gå ut på samråd. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i yrkande S, V, MP, M, L enligt 

protokollets bilaga 8. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2021-06-22. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-21, med bilagor. 

Yrkande S, V, MP, D, M, protokollets bilaga 7 

Yrkande S, V, MP, M, L, protokollets bilaga 8 

Tilläggsyrkande D, protokollets bilaga 9 

Jäv  
Ordförande Hampus Magnusson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och Jan Jörnmark 

(D) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut. 

Yrkande 1 
Johan Zandin (V) yrkar bifall till yrkande S, V, MP, M, L.  

Martin Wannholt (D) yrkar på bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande.  

Yrkande 2 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till tilläggsyrkande D.  

Johan Zandin (V) yrkar avslag till tilläggsyrkande D.  

Beslutsgång 1 
Tjänstgörande ordföranden Johan Zandin (V) föreslår att nämnden ska besluta att 

bifalla yrkande S, V, MP, M, L och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag. Omröstning begärs.  
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Omröstning 1 

Godkänd voteringsproposition: Ja för bifall till yrkande S, V, MP, M, L och nej för 

bifall till tjänsteutlåtandet.  

 

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Johan Zandin (V), Adam Wojciechowski (MP), 

Marianne Carlström (S), Carl-Otto Lange (M) och Åsa Hertzell (M) ja, och Martin 

Wannholt (D), Veronica Öjeskär (D) och Jan Lenander (L) nej.  

Med sex ja-röster mot tre nej-röster beslutar nämnden att bifalla yrkande S, V, MP, 

M, L. 

Beslutsgång 2 

Tjänstgörande ordföranden Johan Zandin (V) föreslår att nämnden ska besluta att 

avslå tilläggsyrkande D och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens 

förslag. Omröstning begärs.  

Omröstning 2 

Godkänd voteringsproposition: Ja för avslag till tilläggsyrkande D och nej för bifall 

till tilläggsyrkande D.  

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Johan Zandin (V), Adam Wojciechowski (MP), 

Marianne Carlström (S), Carl-Otto Lange (M), Åsa Hartzell och Jan Lenander (L) ja 

och Martin Wannholt (D) och Veronica Öjeskär (D) nej. 

Med sju ja-röster mot två nej-röster beslutar nämnden att avslå tilläggsyrkande D.  

Reservationer 
Reservation D, ingen skriftlig reservation har inkommit vid justering.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

      38 (88) 

   

   

§ 360 0518/19  

Planbesked för bostäder vid Gaterseredsvägen (Gatersered 
2:17) inom stadsdelen Askim  
 

Beslut 

I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för Planbesked för 

bostäder vid Gaterseredsvägen (Gateresered 2:17) inom stadsdelen Askim i Göteborg.  

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2021-05-25 och Jan Jörnmark (D) 2021-

06-22. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-05, 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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§ 361 0354/19   

Planbesked för bostäder vid Lerbäcksvägen (Skogome 8:13) 
inom stadsdelen Skogome  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Besluta om positivt planbesked för bostäder vid Lerbäcksvägen (Skogome 

8:13) inom stadsdelen Skogome med startår 2024. 

 

2. Hemställa till fastighetsnämnden att efterfråga när ansökan om planbesked 

kan inkomma så att den kommunala marken i Skogome inom 

utredningsområde i nytt förslag till ÖP kan planeras.  

 

3. Stadsbyggnadskontoret återkommer efter hörande med fastighetskontoret och 

andra förvaltningar med ett förslag för hur hela området inklusive de delar 

som ägs av privat intressent skall planeras upp och etappindelas med en tids- 

och aktivitetsplan. 

  

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Jan Jörnmark (D) 2021-05-25 och 2021-06-22 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-29, med bilagor.  

Yrkande M, L, D, S, protokollets bilaga 10. 

Yrkanden 
Ordförande Hampus Magnusson (M) yrkar på bifall till yrkande M, L, D, S, 

protokollets bilaga 10.  

Johan Zandin (V) yrkar på bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkande M, L, D, S och 

finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Omröstning begärs.  
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Omröstning  
Godkänd voteringspropositionsordning: Ja för bifall till yrkande M, L, D, S och nej 

för bifall till tjänsteutlåtandet.  

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Jan Jörnmark (D), Ann Catrine Fogelgren (L), 

Marianne Carlström (S), Carl-Otto Lange (M), Martin Wannholt (D) och Hampus 

Magnusson (M) ja, och Johan Zandin (V) och Adam Wojciechowski (MP) nej.  

 

Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att bifalla yrkande M, L, D, S. 
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§ 362 0683/20 

Planbesked för ändring av planbestämmelser vid Skintebo 
Stora (Skintebo 2:149 m.fl.) inom stadelen Askim  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för ändring av 

planbestämmelser vid Skintebo Stora (Skintebo 2:149 med flera) inom stadelen 

Askim i Göteborg.  

 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2021-06-22. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-27, 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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§ 363 BN 2020-007422  

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt 
rivning av komplementbyggnad på Brottkärr 2:203  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. 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 2021-06-17, 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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§ 364 BN 2021-000065 

Bygglov för fasadändring, takterrass och fönster på 
flerbostadshus på Inom vallgraven 46:17  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Jan Jörnmark (D) bordläggs ärendet till sammanträdet den 24 

september.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-10, med bilagor.  

Yrkanden 
Jan Jörnmark (D) yrkar på bordläggning av ärendet.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från Jan Jörnmark 

(D) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens 

förslag.  
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§ 365 BN 2021-004031 

Rivningslov för rivning av skola på Önnered 33:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Bifalla ansökan om rivningslov med stöd av 9 kap. 34 § 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 2021-08-11, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden först ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och 

finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 366 BN 2020-009420  

Förhandsbesked för nybyggnad av skola på Önnered 33:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillåta åtgärden på den sökta platsen enligt 9 kap. 17 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL. 

2. Stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att samverka med 

lokalförvaltningen så att ärendet prioriteras och underlätta för 

framtagande av bygglovshandlingar 

 

Skäl för beslut  

Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande 

samt enligt de skäl som anges i tilläggsyrkande D med flera.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-11, med bilagor.  

Tilläggsyrkande D med flera, protokollets bilaga 11.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar på bifall till tilläggsyrkande D med flera, protokollets 

bilaga 11.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden först ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och 

finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Ordförande föreslår vidare att nämnden ska besluta enligt tilläggsyrkande D med flera 

och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. 
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§ 367 BN 2021-003667  

Rivningslov för rivning av ekonomibyggnader, Mariebergs 
kyrkogård på Majorna 722:20  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Bifalla ansökan om rivningslov med stöd av 9 kap. 34 § 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 2021-06-09, 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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§ 368 BN 2020-010934  

Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på Vasastaden 
19:9  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Jan Jörnmark (D) bordläggs ärendet till sammanträdet den 24 

september.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-17, med bilagor.  

Yrkanden 
Jan Jörnmark (D) yrkar på bordläggning av ärendet.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från Jan Jörnmark 

(D) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens 

förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

      48 (88) 

   

   

§ 369 BN 2021-001840 

Bygglov för fasadändring på flerbostadshus, tillbyggnad av 
två takterrasser samt två takkupor på Johanneberg 4:4  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Carl-Otto Lange (M) bordläggs ärendet till sammanträdet 24 september 

2021. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-12, med bilagor. 

Yrkanden 
Carl-Otto Lange (M) yrkar på bordläggning av ärendet. 

Jäv  
Åsa Hartzell (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från Carl-Otto 

Lange (M) och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

      49 (88) 

   

   

§ 370 BN 2021-000644  

Bygglov för fasadändring på flerbostadshus, utökning av 
befintliga balkonger på Johanneberg 4:4  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet den 24 

september 2021. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-12, med bilagor.  

Jäv 
Åsa Hartzell (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från Martin 

Wannholt (D) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

      50 (88) 

   

   

§ 371 BN 2021-001340   

Bygglov för nybyggnad av boende med särskild service samt 
komplementbyggnad på Hjällbo 82:6  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. 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 2021-08-10, med bilagor.  

Jäv  
Signe Borch (V) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

      51 (88) 

   

   

§ 372 BN 2021-003440  

Bygglov för tillbyggnad av kedjehus i efterhand på Önnered 
27:18  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. 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 2021-06-23, 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 12) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

      52 (88) 

   

   

§ 373 BN 2021-000804  

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Röd 
22:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. 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  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-10, 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 12) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

      53 (88) 

   

   

§ 374 BN 2021–001953  

Förhandsbesked för nybyggnad av tre stycken kedjehus på 
Hult 2:94  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. 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  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-14, 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 12) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

      54 (88) 

   

   

§ 375 BN 2021-001781  

Förhandsbesked för nybyggnad av parhus på Brottkärr 2:89  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Veronica Öjeskär (D) bordläggs ärendet till sammanträdet den 24 

september 2021. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-21, med bilagor.  

Yrkanden 
Veronica Öjeskär (D) yrkar på bordläggning av ärendet.  

Jäv  
Martin Wannholt (D) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla Veronica Öjeskär (D) 

yrkande om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

      55 (88) 

   

   

§ 376 BN 2021-000733   

Förhandsbesked för anläggande av inhägnad parkeringsplats 
för jordbruksmaskiner på Svensby 1:3  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. 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  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-10, 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 12) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

      56 (88) 

   

   

§ 377 BN 2019-004125  

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat installation av eldstad 
och ändring av ventilation utan startbesked på 
Rambergsstaden 37:5  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Med stöd av 11 kap 51-53 §§ och 10 kap 3 § plan- och bygglagen (2010:900) 

PBL påföra xxxx xxxx, xxxx xxxx xx, xxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx)  

byggsanktionsavgifter enligt följande: 

a. en byggsanktionsavgift för att utan startbesked ha påbörjat en 

väsentlig ändring av en anordning för ventilation. 

Byggsanktionsavgiften beräknas med stöd av 9 kap 13 § 2 st 1 p PBF 

till 2 380 kronor.  

b. en byggsanktionsavgift för att utan startbesked ha påbörjat installation 

av eldstad. Byggsanktionsavgiften beräknas med stöd 9 kap 13 § 2 p 

PBF till 4 760 kronor. 

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 2021-05-27, 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 12) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

      57 (88) 

   

   

§ 378 BN 2021-003938  

Byggsanktionsavgift för att ha utfört fasadändring utan 
startbesked på Kommendantsängen 4:8  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Påföra xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx) en byggsanktionsavgift som tas ut 

med stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen (2010:900) 

PBL, samt 9 kap 10 § tredje stycket plan- och byggförordningen (2011:338) 

PBF, för att ha påbörjat bygga en balkong, en fasadändring, utan startbesked. 

Byggsanktionsavgiften sätts ner med stöd av 9 kap. 3a § PBF till hälften 

eftersom det fanns ett beviljat lov när åtgärden påbörjades. 

Byggsanktionsavgiften beräknas till 5 950 kronor. 

 

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 2021-06-17, 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 12) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

      58 (88) 

   

   

§ 379 BN 2021-001977  

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en väsentlig ändring 
av rökkanal utan startbesked på Näset 114:39  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Påföra xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx) och 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 13 § 2 st 1 p plan- och 

byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha påbörjat en väsentlig ändring av 

rökkanal utan startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas till 2 380 kronor. 

Fastighetsägarna ska enligt 11 kap 60 § PBL, solidariskt påföras 

byggsanktionsavgiften. 

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 2021-06-18, med bilagor.  

Jäv  
Martin Wannholt (D) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

      59 (88) 

   

   

§ 380 BN 2021-000966  

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd utan 
startbesked på Kålltorp 106:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Påföra xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, en byggsanktionsavgift med stöd av 10 

kap 3 § och 11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 

kap 10 § 3 p. plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha utfört 

fasadändringar utan startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas till 71 400 

kronor. 

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 2021-05-17, med bilagor.  

Jäv  
Jan Jörnmark (D) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

      60 (88) 

   

   

§ 381 BN 2020-004716  

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd utan 
startbesked, nybyggnation av sjöbod på Vrångö 68:1 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Påföra xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx), xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-

xxxx), xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx) och xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-

xxxx) byggsanktionsavgift med stöd av 11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen 

(2010:900) PBL, samt 9 kap 6 § punkt 2, plan- och byggförordningen 

(2011:338) PBF, för att ha påbörjat nybyggnad av en komplementbyggnad 

utan startbesked. Fastighetsägarna ska enligt 11 kap 60 §, PBL, solidariskt 

påföras byggsanktonsavgiften. 

Byggsanktionsavgiften beräknas till 11 900 kronor. 

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 2021-06-07, 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 12) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

      61 (88) 

   

   

§ 382 BN 2021-003878  

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en ändring av 
byggnadens färg utan startbesked på Sörred 8:6  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Påföra xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx-xxxx) en byggsanktionsavgift 

med stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen (2010:900) 

PBL, samt 9 kap 10 § punkt 4 plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, 

för att ha påbörjat en ändring av byggnadens färg utan startbesked. 

Byggsanktionsavgiften beräknas till 107 100 kronor. 

 

Avgiften 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 2021-06-11, 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 12) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

      62 (88) 

   

   

§ 383 BN 2021-004282  

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat nybyggnad av 
enbostadshus utan startbesked på Gatersered 1:55  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx) och xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx) en 

byggsanktionsavgift, med stöd av 11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen (2010:900) 

PBL, samt 9 kap 6 § 1 p plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha 

påbörjat nybyggnad av enbostadshus utan startbesked.  

Fastighetsägarna ska solidariskt påföras en byggsanktionsavgift, enligt 11 kap 60 § 

PBL, för ovan nämnda åtgärd.  Byggsanktionsavgiften sätts ner med stöd av 9 kap. 3a 

§ PBF till hälften eftersom det fanns ett beviljat lov när åtgärden påbörjades. 

Byggsanktionsavgiften beräknas till 51 527 kr.  

Avgiften 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 2021-08-11, 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 12) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

      63 (88) 

   

   

§ 384 BN 2021-000610  

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat nybyggnation av 
plank utan startbesked på Gårdsten 107:81  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Påföra xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx) och xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-

xxxx) byggsanktionsavgift med stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 §§ plan- 

och bygglagen (2010:90) PBL, samt 9 kap 12 § punkt 8 plan- och 

byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha påbörjat nybyggnation av plank 

utan startbesked. 

Byggsanktionsavgiften beräknas till 12 138 kronor. 

Fastighetsägarna ska enligt 11kap 60 § PBL, solidariskt påföras 

byggsanktionsavgiften. 

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 2021-06-07, 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 12) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

      64 (88) 

   

   

§ 385 BN 2021-000772  

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en väsentlig ändring 
av ventilation utan startbesked på Fiskebäck 59:10  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Påföra xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx) och xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-

xxxx) en byggsanktionsavgifter med stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 §§ 

plan- och bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 kap 13 § 1 st 3 p plan- och 

byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha påbörjat en väsentlig ändring av 

ventilation utan startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas till 35 700 kr. 

2. Sätta ner byggsanktionsavgiften till en fjärdedel då avgiften inte anses stå i 

rimlig proportion till överträdelsen, med stöd av 11 kap. 53a § PBL.  

Fastighetsägarna ska enligt 11 kap 60 § PBL, solidariskt påföras 

byggsanktionsavgiften. 

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 2021-06-28, 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 12) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

      65 (88) 

   

   

§ 386 BN 2012-000649  

Förena rättelseföreläggande med vite på Vasastaden 5:9  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1.  Med stöd av 11 kap 37 § PBL förena föreläggande mot xx xxxxx xxxxxxx 

(xxxxxxxx-xxxx) med löpande vite om 50 000 kr per påbörjad kalendermånad från 

det att detta beslut om vite vunnit laga kraft, så länge rättelse inte vidtas enligt 

föreläggandet meddelat 2019-07-02. 

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 2021-06-24, 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 12) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

      66 (88) 

   

   

§ 387 BN 2021-000959  

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat ändrad användning 
från bowlinghall till livsmedelsbutik utan startbesked på 
Järnbrott 142:16  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Inte påföra xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx-xxxx)  

byggsanktionsavgift för att ha påbörjat ändrad användning från bowlinghall till 

livsmedelsbutik utan startbesked, med stöd av 11 kap. 53 § 3 p. 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 2021-04-30, 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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§ 388 BN 2021-000477  

Strandskyddsdispens för anläggande av kabel, ledning på 
Björlanda 1:60, Björlanda S:1, Björlanda S:6 och Björlanda 
2:2  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nedläggning av kabel på 

en sträcka om cirka 760 meter och en schaktbredd mellan 0,5-1,5 meter. 

Åtgärdens utbredning framgår av bilaga 2 till beslutet. Dispens medges 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. 

Som villkor för dispensen gäller att 

 

- Åtgärden ska i enlighet med framtagen miljöriskanalys där åtgärder 

för att hindra spridning av invasiva arter framgår. Se bilaga 5. 

 

2. Den yta som får tas i anspråk för åtgärden är markerad på bifogad karta, se 

bilaga 2. 

 

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 2021-08-10, 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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§ 389 BN 2021-000999  

Strandskyddsdispens för renovering av pir med 
angöringsbrygga samt ändrad dragning och utökning av 
delar av piren på Brännö S:86  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för renovering av pir med 

angöringsbrygga samt ändrad dragning och utökning av delar av piren, enligt 

bilaga 1, med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 18b § miljöbalken (MB). 

 

2. Dispensen förenas med följande villkor: 

a. Bottenmaterialet ska återställas på platsen för den gamla bryggan. 

b. Sökande ska senast inom två år ifrån det att åtgärden avslutats 

genomföra en uppföljning för att säkerställa att en återetablering av 

ålgräset har skett. Om ålgräset vid tidpunkten för uppföljningen inte 

har återetablerats ska kompensatoriska åtgärder genomföras på en yta 

motsvarande den gamla bryggan.  

 

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 2021-08-12, 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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§ 390 0572/21 

Nekad dispens för att anlägga ny brygga på Killingsholmen 
1:5 i naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Neka dispens från reservatsföreskrifterna för att anlägga ny brygga på Killingsholmen 

1:5 inom naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård. 

 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-02, 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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§ 391 BN 2020-009253   

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Älvsborg 
855:819  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. 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. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Hampus Magnusson (M) 2021-05-25 och Carl-Otto Lange (M) 

2021-06-22. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-10, 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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§ 392 0665/21 

Stadsbyggnadsdirektören informerar 2021 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant informerar om följande:  

 

• Covid-19 status och hur verksamheten förbereder för en tillbakagång 

• Status kring hur sommaren har varit 

• Hur inflödet för olika ärenden ser ut till stadsbyggnadskontoret 

• Aktuella etableringar 

• Program Säve 

• Översyn av organisation inom stadsutvecklingsområdet 

• Återrapportering om +One, Svenska mässan 

• Privat initiativrätt 

• Kommande 3-stadsmöte  

• Utställning ny översiktsplan samt fördjupning centrala Göteborg och 

fördjupning Högsbo-Frölunda 

• Frågor kopplade till klimatfrågan 

• Enkät trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 

• Betänkande Ett nytt regelverk för bygglov SOU 2021:47 

• Ärenden bygg 

• Uteserveringar vintern 2021/2022 

• Studiebesök/bussresa med nämnden den 1a oktober 
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§ 393 0663/21 

Redovisning av inkomna planförfrågningar 2021 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över inkomna planförfrågningar antecknas. 

Handlingar  
Förteckning över nyinkomna planbesked 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

      73 (88) 

   

   

§ 394 0576/21 

Redovisning av positiva planbesked med startår till 
byggnadsnämnden 2021 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen antecknas. 

Handlingar  
Förteckning över positiva planbesked med startår 
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§ 395 0135/21 

Anmälan av delegationsbeslut till byggnadsnämnden 2021 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningarna över delegationsbeslut antecknas.  

- Beslut om avgångar under perioden 2021-06-10 – 2021-07-26 

- Beslut om anställningar under perioden 2021-06-05 – 2021-07-26 

- Beslut om avskrivna ärenden under perioden 2021-06-01 – 2021-07-31 

- Beslut om anmälan om att inte ingripa 2021-06-01 – 2021-07-31  

- Beviljade, avslagna och avvisade ärenden 2021-06-01 -2021-07-31 
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§ 396 0136/21 

Anmälan av ordförandebeslut till byggnadsnämnden 2021 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

De anmälda ordförandebesluten antecknas.  

Handlingar  
1. Ordförandebeslut gällande förtydligande i riktlinje för uteserveringar, med 

bilagor. 

2. Yttrande avseende Tillsyn, olägenhet siktskymmande plank, nybyggn plank 

och tillbyggd balkong, med bilagor.  
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§ 397 0134/21 

Frågor till förvaltningen 2021 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Fråga till förvaltningen antecknas. 

Fråga/uppdrag till förvaltningen 
Byggnadsnämnden önskar information om skolsituationen i Frölunda, hur läget ser ut 

nu och hur stadsbyggnadskontoret bedömer att den kommande planering samt om det 

finns ytor avsatta i den strategiska planeringen för skolor och förskolor i staden. 
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§ 398 0664/21 

Lista över inkomna remisser som ska behandlas i 
byggnadsnämnden 2021 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Företeckningen över remisser antecknas.  

Handlingar 
Förteckningar över aktuella remisser 
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§ 399   

Redovisning av inkomna skrivelser till nämnden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över inkomna skrivelser antecknas. 

Handlingar  
Förteckning över inkomna skrivelser daterad 2021-08-20.  
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§ 400 0578/21 

Redovisning av sammanställning över pågående detaljplaner 
och vilken aktivitet som avslutats samt vilka aktiviteter som 
är planerade under 2021 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över pågående detaljplaner antecknas. 

Handlingar  
Förteckning över pågående detaljplaner per skede per 2021-08-18 
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§ 401 0577/21 

Redovisning av startade planer från Startplan 2021 till 
byggnadsnämnden  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen antecknas. 

Handlingar  
Förteckning över startade planer från Startplan 2021, per 2021-08-19 
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§ 402 0788/21  

Anmälan om Beslut om lantmäteritaxa inklusive saktaxa och 
tillämpning inom KLM Göteborg från och med 2021-09-01 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Handlingar  
1. Beslut om lantmäteritaxa och tillämpning inom kommunala 

lantmäterimyndigheten i Göteborg 
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§ 403 0790/21 

Anmälan om Beslut om lantmäteritaxa inklusive saktaxa och 
tillämpning inom KLM Göteborg från och med 2022-01-01 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Handlingar  
1. Beslut om lantmäteritaxa och tillämpning inom kommunala 

lantmäterimyndigheten i Göteborg 

 

 

 

 

 

 

 

---- 

Ajournering kl. 11:50 – 13:30 

---- 
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§ 404 0723/21 

Bangårdsförbindelsen - information 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Carl-Anton Holmgren, trafikkontoret, informerar om Bangårdsförbindelsen:  

• Pågående stadsutvecklingsprojekt och hur Bangårdsförbindelsen ska gå. 

• Bangårdsförbindelsen ska medföra ett tillgängligt, attraktiv och tryggt centrum i 

Göteborg, knyta samman stadsdelar och öka antalet hållbara resor. 

• Tidplan för projektet och hur arbetet planeras fortlöpa med programdirektiv, 

programplan, förberedelser inför förstudie, externa intressenter och vilka 

förvaltningar som deltar. 
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§ 405 0310/21 

Information Planbesked för ackumulatortank och 
produktionsanläggning vid Hjalmar Brantingsgatan 
(Tingstadsvassen 739:39) inom stadsdelen Tingstadsvassen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Planarkitekt Anna Starck informerar om Planbesked samt uppdrag för 

ackumulatortank och produktionsanläggning vid Hjalmar Brantingsgatan 

(Tingstadsvassen 739:39) inom stadsdelen Tingstadsvassen. Informationen som ges 

är förberedande för det beslutsärende som tas upp på byggnadsnämndens 

sammanträde den 24 september 2021.  
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§ 406 0737/21 

Plan för att säkerställa den historiska stadskärnans 
bevarande 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Projektledare Ulrika Lundquist informerar om det uppdrag som inkommit till 

byggnadsnämnden från kommunfullmäktige för att tillsammans med berörda 

nämnder och bolag ta fram en plan för att säkerställa den historiska stadskärnans 

bevarande. 

• Uppdragets geografiska avgränsning grundar sig på definitionen i de 

pågående strategiska arbetena med ny översiktsplan och fördjupad 

översiktsplan för centrala staden och innefattar områdena Inom vallgraven 

och Nordstaden inklusive vallgravsstråket samt Kungsparken med Nya Allén 

• Hela området inom vallgraven utgör riksintresse för kulturmiljövården, med 

utgångspunkt i stadsplan och befästningsrester från 1600-talet, samt 

stadskärna och parkstråk med många välbevarade byggnader från olika 

perioder. Området är därtill riksintresse för kulturmiljövård 

• Tidplan, projektbeskrivning samt befintligt bevarandeskydd 

• Skyddsvärda egenskaper och kulturhistoriska uttryck 

• Redovisning av pågående arbete med planer och bygglov i området 

• Omvärldsbevakning 

 

 

---- 

Ajournering kl. 15:06 – 15:18 

---- 
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§ 407 0811/21 

Information avseende friytor för skolor och förskolor med 
exempel från aktuell handläggning 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
 

Carita Sandros, avdelningschef byggavdelningen informerar om friytor för barn och 

unga vid skolor och förskolor 

• Vad är en friyta, regelverk och rekommendationer  

• Exempel från pågående prövningar av bygglov i staden; Kallebäck, 

Hovås, Påvelund och Åkered 

• Hantering på sikt  

• Omvärldsbevakning 
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§ 408 0677/21 

Information om genomförda pågående och kommande 
arkitekttävlingar och kvalificerade gestaltningsprocesser 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 

Stadsarkitekt Björn Siesjö och planarkitekt Simon Wallqvist informerar om 

kvalificerade gestaltningsprocesser och tävlingar  

• Beskrivning av pågående och avslutade gestaltningsprocesser och parallella 

uppdrag i staden med exempel från bl.a. Kallebäck, Masthuggskajen och 

Bohusgatan 

• Beskrivning av processer i centralenområdet och tidsplan  

• Exempel på hur kontoret arbetet med Krook och Tjäder avseende ”The 

Clearing” och Wallenstam avseende Ullevi Tennis 
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§ 409, 0799/21 

Yrkande S, D angående avveckla tystnadskulturen och 
förstärk personalens säkerhet 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av ordförande Hampus Magnusson (M) bordläggs ärendet till 

sammanträdet den 24 september 2021. 

Handlingar  
Yrkande S, D angående avveckla tystnadskulturen och förstärk personalens säkerhet 

Yrkanden 
Ordförande Hampus Magnusson (M) yrkar bordläggning av ärendet till den 24 

september 2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bordlägga ärendet till den 24 

september och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

 

  

 

 

 

 



YttrandeMP,V

Byggnadsnämnden2021-08-24

Ärende10

Diarienummer0594/08

TillstyrkanavöversiktsplanförGöteborg,fördjupadförVästraArendalochTorsviken

inomstadsdelarnaArendal,SyrhålaochTorslanda

Viställerossbakomintentionernaomattprövaenfärjeterminaliområdetföratt

möjliggöraomlokaliseringavmercentraltbelägnafärjeterminaler.Viserdetocksåsom

mycketpositivtattNatura2000områdetiTorsvikenföreslåsattblinaturreservat.Viär

däremotmertveksammatillenanläggningavenergihamnvidRisholmen.Eftersom

fordonssektornnuärinneienintensivomställningsfastilleldriftocheftersom

användningenavfossilabränslenmåsteminska,serviinteattdetfinnsettbehovför

utbyggnadentillår2040-2050.Viserocksåattävenenenergihamnfårenpåverkanpå

fågellivochnaturvärdeniNatura2000området.Dåvistödjerdehuvudsakliga

inriktningarnaiFÖPenochplaneringenavenergihamnsutbyggnadenkommerskeien

senarefas,väljervidockattställaossbakomdennaplan.FörattGöteborgskallklaraav

sinaklimatmålkanvibaraaccepteraenutbyggnadavenergihamnenomdenriktarinsig

motförnyelsebarabränslenochskerutanbetydandenegativamiljökonsekvenser.Vi

kommerbevakadennafrågaframöver.

Protokollets bilaga 1 



YttrandeV,MP

Byggnadsnämnden2021-08-24

Ärende12

Diarienummer0506/21

YttrandeomGöteborgsStadstrygghetsskapandeochbrottsförebyggandeprogram

Göteborgarbetaridagbramedtrygghetsskapandeochbrottsförebyggandeåtgärdernär

enskildaområdenplaneraochbyggsut.Mendetärintebaralokalaåtgärdersomär

viktigaförattskapatrygghetochförebyggabrottslighet.

Enavdeviktigasteåtgärdenaärattminskaboendesegregationenistaden,delsföratt

undvikaattkoncentrerasocialaproblemivissaområden,delsförattbyggaförståelseoch

förtroendemellanolikagrupperavGöteborgare-genomattmanträffasivardagliga

situationer,t.ex,iskolan,imataffären,idenlokalafotbollsklubbenochibostadsområdet.

AttbrytaboendesegrationenärocksåenutpekadstrategiiGöteborgsStadsprogramför

enjämlikstad.

TrotsdettaarbetarDemokraternaochAlliansenidagmedattökaboendesegregationeni

Göteborg,genomattsystematisktmotarbetaförsökattåstadkommamerblandade

boendeformeristadensrikareområden,samtidigtsommanplanerarnyaområden,helt

domineradeavsmåhus,långtutanförstaden.

Dettaärettsvekintebaramotdelåginkomsttagaresomävenifortsättningenkommer

koncentrerasistadensutsattaområden.Detökarocksåbådedenupplevdaotryggheten

ochriskenattutsättasförbrottialladelaravstaden.Dehög-ochmedelinkomsttagare

somtrorattmankanminskaotrygghetochbrottslighetgenomattupprätthållaellert.o.m.

ökaboendesegregationeniGöteborghartyvärrblivitlurade.

Protokollets bilaga 2 



YttrandeMP,V

Byggnadsnämnden2021-08-24

Ärende14

Diarienummer0468/21

Remiss–MotionavJonasAttenius(S)m.fl.omattstartaprogramarbeteför

stadsutvecklingmellanGamlestadenochBergsjön

Viställerossbakomdennamotionochdelarmotionärernasintentioneromattskapaett

sammanhängandestadsstråkmellanGamlestadenochBergsjön.Vitrorocksåatt

kvarterstadmedlokaleribottenvåningarnaärdenstruktursomlämparsigallrabästaför

attskapadessastadsmässigakvalitéter.Motionärernavillävenattgestaltningenskallutgå

fråntraditionellarkitektur.Vimenarattdetärförtidigtattfastslågestaltningsfrågor

redannu.Vitrorocksåattenvariationigestaltningkanskapaenlevandestadsdeloch

inspirationkanhämtassåvälurangränsandestadsdelarsomfrånandrahåll.Dessaoch

andrafrågorärnågotsombörstuderasvidareiplanprocessen.
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Byggnadsnämnden 

Yrkande 

2021-08-24 

(Socialdemokraterna) 

Yrkande angående motion av Jonas Attenius 
(S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson 
(S) om att starta programarbete för stadsut-
veckling mellan Gamlestaden och Bergsjön

Förslag till beslut: 

1. Motionen av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S)

om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön

tillstyrks.

2. Yrkandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över motionen.

Yrkandet 

Motionen vill starta igång det vilande programmet för stadsutveckling mellan 

Gamlestaden och Bergsjön. Här finns stor potential för att knyta samman staden, 

bygga nya trevliga och variationsrika kvarter med levande bottenvåningar och 

skapa nya sköna gröna parker och lekplatser. Precis som förvaltningen påpekar 

ligger detta helt linje med stadens övergripande arbete för en jämlik stad. Stads-

byggnadskontoret lyfter i sitt yttrande fram en mängd anledningar till varför stads-

utveckling i det föreslagna stråket mellan Gamlestaden och Bergsjön borde vara 

högt prioriterat. Förvaltningen konstaterar att ett stadsstråk, som inrymmer olika 

boendeformer och funktioner som knyter ihop de olika områdena i en sammanhål-

len stadsstruktur bedöms kunna utgöra en viktig åtgärd för att skapa en samman-

hängande stad och överbrygga barriärer.  

De argument som anförs mot motionens förslag rör i huvudsak att det pågår 

många program i staden och att det kan behövas prioriteras mellan olika program. 

Förvaltningen lyfter fram att det finns ett behov att ”se över dessa anspråk samlat 

inom staden inom ramen för en utbyggnads- och prioriteringsordning, dels utifrån 

ett genomförandeperspektiv, dels utifrån det arbete och anspråk på resurser ett 

förslag om framtagande av planprogram föranleder, sett till de andra uppdrag som 

finns inom staden.” Vi instämmer i att det kan behövas ett sådant samlat grepp om 

den översiktliga planeringen i staden och en tydligare prioritering inom ramen för 
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den. Det är viktigt att förvaltningen kontinuerligt följer detta och vid behov lyfter 

detta till nämnden. Det är dock uppenbart, inte minst givet förvaltningens beskriv-

ning i sitt utlåtande, att en stadsutveckling i det föreslagna stråket mellan Gamle-

staden och Bergsjön rimligen borde vara högt prioriterat. Att bryta segregationen 

och överbrygga barriärerna mellan stadsdelarna är en helt avgörande framtids-

fråga för Göteborg. Vi anser därför att nämnden ska tillstyrka motionen. 
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YrkandeV,MP

Byggnadsnämnden2021-08-24

Ärende29

Diarienummer0131/20

Yrkandeomavbrytande,nyinriktningochprioriteringavplanarbetetvid

Skattegårdsvägen

Områdenaomkringplanområdetdominerasidagavsmåhusochradhus.Detgerdåligt

underlagförkollektivtrafikochlokalkommunalochkommersiellservice.Detgörmånga

avdeboendeberoendeavbilförsinadagligaresor,vilketisinturökarbåde

klimatpåverkanochträngselnpåVästerleden.

DenensidigabebyggelsenökarocksåsegregationeniGöteborg,vilketfårallvarliga

effekterpåsåväljämlikhetsomtrygghetochsäkerhet-ihelastaden.

Planarbetetsnuvarandeinriktningmotflerbostadshusärettlitetmenviktigtstegföratt

brytadennegativautvecklingen.

Viyrkardärför

atttjänsteutlåtandetavslås.

attplanarbetetfortsättermednuvarandeinriktning.
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YttrandeMP,V

Byggnadsnämnden2021-08-24

Ärende27

Diarienummer0686-19

Utredävenflerbostadshusisambandmeddetaljplaneläggningförbostäderochförskola

vidStoraMysternavägen(Kärra2:6medflera)inomstadsdelenKärra

ViserpositivtpåenutvecklingavKärranorromnorrledenienlighetmed

förslaget.Vivillskickamedattviännuhellresettattävenflerbostadshusutretts

dåvitrorattenblandadbebyggelsehadekunnatbidratilldemålkringintegration

ochenblandadstadsomavsesiGöteborgStadsBudget2021.

IbudgetenfastslåsattFramtidskoncernensövergripandeansvaräratt”arbetaför

ökadintegrationochvälfärdibostadsområdenaochblandastaden”.

FlerbostadshusiNorraKärrahadeocksåkunnatbidratillattytterligareöka

underlagetförkollektivtrafiken.

Attverkaförattdetfinnsfleraolikatyperavupplåtelseformeroavsetttypav

bostäder,ärocksåettsättattbidratillenblandadstad,somvigärnavillsemerav.
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Byggnadsnämnden 
Yrkande (S,V,MP,D,M) 
2021-06-22 

Yrkande angående hemställan till Fastighetsnämnden avseende detaljplan för bostäder och 
skola vid Skanstorget inom stadsdelen Haga. 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att, i dialog med exploatören, fortsätta planarbetet i enlighet med
exploatörens förslag med inriktningen att planen under året ska kunna gå ut på samråd.

Yrkandet 

De synpunkter som Länsstyrelsen presenterat behöver studeras närmare i den fortsatta 
processen. Vi ställer oss dock även fortsättningsvis sammantaget positiva till det förslag till 
bebyggelse som exploatören presenterat och vill därför gå vidare med planen i enlighet med 
exploatörens förslag och med inriktningen att planen under året ska kunna gå ut på samråd. 
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Byggnadsnämnden 
Yrkande (S,V,MP,M,L) 
2021-08-24 

Yrkande angående hemställan till Fastighetsnämnden avseende detaljplan för bostäder och 
skola vid Skanstorget inom stadsdelen Haga. 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att, i dialog med exploatören, fortsätta planarbetet i enlighet med
exploatörens förslag med inriktningen att planen under året ska kunna gå ut på samråd.

Yrkandet 

De synpunkter som Länsstyrelsen presenterat behöver studeras närmare i den fortsatta 
processen. Vi ställer oss dock även fortsättningsvis sammantaget positiva till det förslag till 
bebyggelse som exploatören presenterat och vill därför gå vidare med planen i enlighet med 
exploatörens förslag och med inriktningen att planen under året ska kunna gå ut på samråd. 
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Göteborgs stad byggnadsnämnden 1 (2) 

Yrkande angående detaljplan för bostäder och 
förskola vid Skanstorget inom stadsdelen 
Haga

Förslag till beslut 
I Byggnadsnämnden 

1. Byggnadsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att ge sin mening om

detaljplanearbete för bostäder och förskola vid Skanstorget enligt förslag i

markanvisning skall ske eller inte utifrån kommunfullmäktiges ambition att

bevara kulturhistoriskt intressanta platser och bebyggelse.

Yrkandet
Arbetet med hur Skanstorget skall utvecklas har pågått sedan 2000-talets början. Frågan 

om att exploatera ett torg är av strategisk betydelse bland annat dels då det innebär 

irreversibel privatisering av allmän yta som det inte finns så mycket av i stadsdelen, dels 

då byggande på ett allmänt torg inte är något som förekommit i Göteborg tidigare. Vidare 

då det också måste vara tydligt att stadens inställning är att lägga resurser på 

genomförande av denna planering, som Länsstyrelsen inte anser vara lämplig utan 

betyder en påtaglig skada för riksintresset för kulturmiljövård, för att åstadkomma 200 

bostäder, underjordiskt garage och en förskola.  

Det är möjligt att fortsätta att driva planarbetet enligt markanvisningen och exploatörens 

förslag. Sannolikt kommer då Länsstyrelsen vilja upphäva planen vilket kan överklagas 

till regeringen. Utgången av flera års detaljplanearbete för byggande på Skanstorget är 

alltså mycket osäker. 

Kommunfullmäktige har i ett uppdrag i budget 2021 gett byggnadsnämnden i uppdrag att 

tillsammans med berörda nämnder och bolag ta fram en plan för att säkerställa den 

historiska stadskärnans bevarande. I kommunfullmäktiges budget framgår tydligt hur vi 

fortfarande kan uppleva stadens ursprungliga centrum och att dessa kvaliteter även 

fortsatt skall bevaras. Ser man till Skanstorget så ligger inte detta inom stadskärnan men 

inom de centrala delarna i Göteborg och är också en unik plats där delar av fästningen 

Göteborg tydligt kan upplevas.  

Kommunfullmäktige har beslutat om bevarandeprogrammet ”Kulturhistorisk bebyggelse 

i Göteborg, del 1”. På sidan 211 anges ”Skanstorget används nu i huvudsak som 

parkeringsplats och har en rund plantering där saluhallen en gång låg. Torget domineras 

av Skansbergets dramatiska sluttning och Skansen Kronan med sin kraftfulla arkitektur. 

Raden med tvåvåningshus begränsar torget mot norr och utgör samtidigt entrén till Haga 

Byggnadsnämnden 

Yrkande  

2021-08-24 

Diarienummer nr 0470/20 

Ärende 31 

(Demokraterna) 
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från detta håll.”. Utifrån bland annat dessa beskrivningar kan Skanstorget anses utpekat 

som kulturhistoriskt värdefullt i sitt stadsbyggnadssammanhang av kommunfullmäktige.  

Byggnadsnämnden skall enligt byggnadsnämndens reglemente 3 §1 följa det fullmäktige 

– i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att 

nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna 

uppdrag och angivna riktlinjer. Byggnadsnämnden är vidare enligt 3 kap § 6 skyldig att 

följa den av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gällande styrningen på området. 

Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag till byggnadsnämnden i budget 2021 förefaller det 

inte självklart att Skanstorget skall bebyggas. 

Byggnadsnämnden har enligt sitt reglemente ansvar för kommunens reglering av 

bebyggelse, mark och vatten. Nämnden har ansvar för att driva och samordna den fysiska 

planeringen för Göteborg. Beslut i strategiskt viktiga planer tas av kommunfullmäktige 

efter byggnadsnämndens tillstyrkande. Kommunfullmäktige tar dock beslut om 

antagande av detaljplan i slutet av processen vilket i de flesta fall är en effektiv och bra 

ordning. I ett fall som detta där det är stor risk att byggnadsnämndens planeringsinsatser 

blir onyttiggjorda genom att detaljplanen inte kommer kunna vinna laga kraft. Detta 

betyder att kommunfullmäktige i tidigare skede bör höras avseende om planering skall 

ske eller ej. Stadens planeringsresurser för detaljplanearbete drivs av 

stadsbyggnadskontoret men omfattar också andra förvaltningar och bolag och det är 

viktigt att staden har rätt prioritering avseende var resurser läggs utifrån de politiska 

målen.  

Enligt 5 kap 22 § Kommunallagen får ärenden i fullmäktige väckas av en nämnd. 

Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag att säkerställa den historiska stadskärnans 

bevarande utifrån att Skanstorget nämns i den av kommunfullmäktige beslutande 

bevarandeprogrammet Kulturhistorisk bebyggelse i Göteborg, del 1och utifrån att 

kommunfullmäktige tar beslut i strategiska detaljplaner bedöms det lämpligt att 

kommunfullmäktige skall ge sin mening om detaljplanering skall fortgå på Skanstorget 

före byggnadsnämnden tar beslut att fortsätta ett planarbete på Skanstorget.  
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Yrkande M, L, D, S angående planbesked för bostäder vid Lerbäcksvägen (Skogome 

8:13) inom stadsdelen Skogome 

Förslag till beslut 

I Byggnadsnämnden 

1. Besluta om positivt planbesked för bostäder vid Lerbäcksvägen (Skogome 8:13) inom

stadsdelen Skogome med startår 2024

2. Hemställa till fastighetsnämnden att efterfråga när ansökan om planbesked kan

inkomma så att den kommunala marken i Skogome inom utredningsområde i nytt

förslag till ÖP kan planeras.

3. Stadsbyggnadskontoret återkommer efter hörande med fastighetskontoret och andra

förvaltningar med ett förslag för hur hela området inklusive de delar som ägs av privat

intressent skall planeras upp och etappindelas med en tids- och aktivitetsplan

Yrkandet 

Skogomeområdet/Oaklandsåsen är utpekat som utredningsområde i kommande ny ÖP för 

Göteborgs Stad. Stadsbyggnadskontoret har redovisat att området är möjligt att exploatera 

men att exploatering bör ske i en ordning där den kommunala marken först tas i anspråk. 

Fastighetsnämnden hanterar frågor krig kommunal markförsäljning och vi önskar här att 

stadens planer att exploatera kommunal mark kan samordnas med de önskemål som finns att 

exploatera privat mark i området. 

Utifrån kommunfullmäktiges mål att möjliggöra för 500 småhus per år tänker vi oss främst att 

området skall exploateras med villor och radhus även om inte flerbostadshus utesluts i starka 

stråk och noder inom området. När ett område som detta skall exploateras är det viktigt att det 

görs med hänsyn till det av kommunfullmäktige beslutade miljö- och klimatprogrammet med 

koppling till mobilitet och byggande och att näringslivet involveras och tar ett ansvar för 

dessa frågor. 

För att en kommunal exploatering i området skall komma till stånd behövs dock marken 

anvisas och dessförinnan att planbesked söks av fastighetsnämnden. Vi önskar därför 

hemställa till fastighetsnämnden att efterfråga hur de ser på exploatering av området och när 

ansökan om planbesked kan inkomma. Vi önskar parallellt att stadsbyggnadskontoret efter 

hörande av fastighetskontoret och andra berörda förvaltningaråterkommer med en konkret 

tids- och aktivitetsplan till hur området kan planeras upp och etappindelas för exploatering via 

strategisk planering, som t.ex. en fördjupad översiktsplan, som föregår och parallellt bedrivs 

med detaljplanering.  

Då området i det aktuella planbeskedet Lerbäcksvägen (Skogome 8:13) ligger längre in i 

området, längre norrut, förutsätts det att den strategiska planeringen med en fördjupad 

översiktsplan kommit en bit på vägen och att andra detaljplaner på kommunal mark söder om 

detta område startats före detaljplan startar vid Lerbäcksvägen. Det är den fördjupade 

översiktsplanen och de detaljplaner som ligger söder om detta områdes möjliga tidplan som 

slutligen sätter startåret för aktuellt planbesked vid Lerbäcksvägen (Skogome 8:13). I 

nämndens startplan beslutas om starter för kommande år. Med den kunskap som finns nu 

bedöms år 2024 som ett möjligt startår. 
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Tilläggsyrkande angående förhandsbesked för nybyggnad 
av skola på Önnered 33:1 

Förslag till beslut i Byggnadsnämnden: 

Stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att samverka med lokalförvaltningen så att ärendet 

prioriteras och underlätta för framtagande av bygglovshandlingar.  

Yrkandet 

Behovet av en ny skola i Åkered är akut sedan länge. För att korta ned processen och 

möjliggöra för stadsbyggnadskontoret att underlätta och stötta lokalförvaltningen i den 

kommande bygglovsprocessen, uppmanar Byggnadsnämnden Lokalnämnden till att starta 

och påskynda framtagandet av bygglovshandlingar för nya Åkeredsskolan. 

Tilläggsyrkande (D, S, M, V, L, MP) 

Byggnadsnämnden 2021-08-24 

Ärende 38b 

Diarienummer BN 2020-009420 
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