
 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 1 (91) 
  

   

Tid: 9:00-17:10, ajournering kl. 10.15-10.30, 11.55-13.30, kl. 14:50-15:00 
Plats:  Sessionssalen och Teams  
Paragrafer:  658-741 

Närvarande 
Ledamöter 
Hampus Magnusson (M) ordförande ej §§ 666, 667-670, 689, 692 och 734. 
Mats Arnsmar (S) ej § 672. 
Johan Zandin (V) andre vice ordförande 
Martin Wannholt (D) 
Ann Catrine Fogelgren (L) förste vice ordförande, tjänstgörande ordförande §§ 666, 
667-670, 689, 692 och 734. 
Adam Wojciechowski (MP) ej § 677. 
Marianne Carlström (S) 
Carl-Otto Lange (M) ej §§ 674, 678 (beslutssats 2) och 740-741 
Veronica Öjeskär (D) 

 Tjänstgörande ersättare 
Åsa Hartzell (M) ej § 723, tjänstgörande för Hampus Magnusson (M) §§ 666, 667-
670, 689, 692 och 734 och för Carl-Otto Lange (M) §§ 674 och 678 (beslutssats 2).  
Ingrid Bexell Hultén (MP) tjänstgörande för Mats Arnsmar (S) § 672 och Adam 
Wojciechowski (MP) § 677. 

 Övriga ersättare 
Signe Borch (V) 
Jan Lenander (L) 

Övriga närvarande 
Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör, Linnéa Karlsson, nämndsekreterare , Björn 
Siesjö, stadsarkitekt , Martin Storm, avdelningschef planavdelningen , Carita 
Sandros, avdelningschef byggavdelningen , Alexander Danilovic, avdelningschef 
strategiska avdelningen, Sven Boberg, chefsjurist, Pia Hermansson, enhetschef 
byggavdelningen §§ 689-725 och 735-741, Jessica Aunell, enhetschef 
byggavdelningen §§ 689-725 och 735-741, Johan Hagsgård enhetschef 
byggavdelningen §§ 694-725 och 735-741, Charlotte Olsson tf. enhetschef 
planavdelningen §§ 658-693, Åsa Lindborg, enhetschef planavdelningen §§ 658-693, 
Arvid Törnqvist, enhetschef planavdelningen §§ 658-693 och 735-741, Karoline 
Rosgardt, enhetschef planavdelningen §§ 658-693, Maria Lejon, enhetschef 
planavdelningen §§ 658-693, Eva Tenow, Bitr. enhetschef planavdelningen §§ 658-
693, Kristin Häljestig, bitr. chef planavdelningen §§ 658-693, Hanna Cedergren 
Kaplan, enhetschef planavdelningen §§ 658-693, Oskar Funnemark, enhetschef 
planstöd §§ 658-693, Anna Noring Hantin, tf. enhetschef översiktsplaneenheten §§ 
739 och 741, Lii Tiemda, planarkitekt, §§ 669-671, Ellen Jansson, planarkitekt, § 673, 
Carl-Johan Hjalmers, planarkitekt, § 675,  Emily Eidevåg, planarkitekt, §§ 691 och 
734, Emir Aganovic, projektledare, § 666, Adrian Pihl Spahiu, vik. planarkitekt, § 666, 
Ulrika Lundquist, arkitekt, § 665, Anna Olsson, projektledare, § 664, Daniela Kragulj-
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Berggren § 668, Gunnel Jonsson, projektledare § 738,  André Berggren, plankonsult 
§ 738, Malin Johansson, plankonsult fastighetskontoret  § 738,  Mattias Sjöholm, 
trafikkontoret, § 739, Helen Thomasson, bygglovhandläggare, § 740, Jessica 
Andersson, projektledare, § 739, Anton Leijonberg, översiktsplanerare, § 739, Hilda 
Lagström, översiktsplanerare, § 741, Andrea Gustavsson, projektledare, § 741, 
Louise Lundén, praktikant verksamhetsstyrning.  
 

Övriga närvarande som deltar på distans  
Sofie Wäremalm, nämndsekreterare, Ulrika Marcelind, chef ärendeprocessenheten, 
§§ 658-724, Tomas Carlsson, ekonomichef, Ann Bergermark Rintala, 
kommunikationsstrateg, Helena Trönell, enhetschef lantmäteriavdelningen, § 737, 
Liza Schramm, enhetschef byggavdelningen teams §§ 694-725, 735-738, Charlotte 
Olsson tf. enhetschef planavdelningen §§ 735-741, Åsa Lindborg, enhetschef 
planavdelningen §§ 735-736, Karoline Rosgardt, enhetschef planavdelningen §§ 
735-736, Maria Lejon, enhetschef planavdelningen §§ 735-738, Eva Tenow, Bitr. 
enhetschef planavdelningen §§ 735-738, Kristin Häljestig, bitr. chef planavdelningen 
§§ 735-741, Hanna Cedergren Kaplan, enhetschef planavdelningen §§ 735-738 
Oskar Funnemark, enhetschef planstöd §§ 735-741,Birgitta Lööf, processledare, § 
736. 
 

Personalföreträdare som deltar på distans  
Viveca Risberg § 736. 
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Justeringsdag:  2022-12-20 
 

Underskrifter 

 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2022-12-20 
 

 

  

Sekreterare 
 

 

______________________ 

Linnéa Karlsson   

 

 

 

Ordförande 
 
 

 
_______________________ 
Hampus Magnusson (M) 
Ej §§ 666, 667-670, 689, 692 och 734. 
 

            Justerande 
 

 

            _______________________ 

            Johan Zandin (V)  
             
 

 

 

Tjänstgörande ordförande 
 

 

______________________   

Ann Catrine Fogelgren (L)                    
§§ 666, 667-670, 689, 692 och 734. 
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§ 658   
Närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Närvaron antecknas efter första sidans förteckning.  

 

 

 

§ 659   
Extern närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Extern närvaro godkänns för Malin Johansson, fastighetskontoret och André 
Berggren, Urbanista i stad, under § 738, Mattias Sjöholm, trafikkontoret under § 739 
och för Louise Lundén, praktikant verksamhetsstyrning, under hela sammanträdet.  

 

 

 

§ 660   
Val av justerare 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Johan Zandin (V) utses till justerare. 
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§ 661   
Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Dagordningen godkänns med följande ändring: 

Ärende 10 Antagande av ändring av del av detaljplan för område söder om Första 
Långgatan inom stadsdelen Masthugget i Göteborg (hotell vid Tredje Långgatan) 
flyttas och läggs som ärende 81b på dagordningen.  

 

 

 

 

§ 662   
Anmälan om jäv 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ordförande Hampus Magnusson (M) anmäler jäv under §§ 666, 667-670, 689, 692 
och 734.  

Adam Wojciechowski (MP) anmäler jäv under § 677. 

Mats Arnsmar (S) anmäler jäv under § 672. 

Carl-Otto Lange (M) anmäler jäv under § 674. 

Åsa Hartzell (M) anmäler jäv under § 723.  
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§ 663 0991/22 
Förslag på sammanträdesdagar för stadsbyggnadsnämnden 
2023 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Preliminära sammanträdesdagar för stadsbyggnadsnämnden 2023 godkänns. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-24. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 664  1013/22 
Förklara Strategi för utbyggnadsplanering som inarbetad i 
översiktsplanen och att dokumentet upphör att gälla som 
planeringsunderlag  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förklara Strategi för Utbyggnadsplanering (2014) som inarbetad i 
översiktsplanen. 

2. Dokumentet Strategi för utbyggnadsplanering (2014) upphör att gälla som 
planeringsunderlag. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-25. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 665  0805/22 
Svar på remiss - Motion av Helena Norin (MP), Åse-Lill 
Törnqvist (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta en tjänst 
som stadsantikvarie  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Byggnadsnämnden avstår från att ta ställning till motionen. 
2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som yttrande över 

motionen. 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Adam Wojciechowski (MP) 2022-11-22.  

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-10-28, med bilaga.  
2. Yttrande S, V, MP, protokollets bilaga 1.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 666 1345/15 
Tillstyrkande av detaljplan för bostäder, verksamheter och 
uppgångar för Västlänken norr om Nordstan, inom 
stadsdelarna Nordstaden och Gullbergsvass  
Paragrafen justerades omedelbart i separat protokoll. 
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§ 667 0550/14 
Granskning av detaljplan för boende med särskild service 
(BmSS) vid Göketorpsgatan inom stadsdelen Torp i Göteborg 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för boende med särskild service (BmSS) vid Göketorpsgatan 
inom stadsdelen Torp. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-17, med bilagor.  

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 tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  
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§ 668 0141/20 
Samråd om detaljplan för bostäder och utbildningslokaler 
med mera norr om Åkeredsvägen inom stadsdelen Önnered 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för bostäder och utbildningslokaler med mera norr 
om Åkeredsvägen inom stadsdelen Önnered. 

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

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-23, med bilagor.  
2. Yrkande, D, protokollet bilaga 2. 
3. Yttrande S, V, MP, protokollets bilaga 3. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till återremissyrkande D. 

Ann Catrine Fogelgren (L) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet. 

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 avgöra ärendet idag och avslå återremissyrkande D och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Omröstning begärs.  

Omröstning  
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för att avgöra ärendet idag och nej för bifall till 
återremissyrkande D”. 

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

Med sju ja-röster mot två nej-röster beslutar nämnden att avgöra ärendet idag.  
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Vidare föreslår tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) att nämnden 
ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  
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§ 669 0426/22 
Beslut av ändring av del av detaljplan, ändring och 
utvidgning av detaljplanen för delar av stadsdelarna Bergsjön 
och Kortedala, inom stadsdelen Bergsjön 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Besluta om beslut om ändring av del av detaljplan, ändring och utvidgning av 
detaljplanen för delar av stadsdelarna Bergsjön och Kortedala, inom stadsdelen 
Bergsjön, upprättad den 28 oktober 2022 och reviderad den 16 november 2022.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-18, med bilagor.  

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 tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  
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§ 670 0810/22 
Beslut om ändring av del av detaljplan, detaljplan för del av 
stadsdelen Bergsjön, inom stadsdelen Bergsjön 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Besluta om ändring av del av detaljplan, detaljplan för del av stadsdelen Bergsjön, 
inom stadsdelen Bergsjön, upprättad den 28 oktober 2022 och reviderad den 16 
november 2022. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-18, med bilagor.  

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 tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  
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§ 671 0678/13 
Antagande av detaljplan för bostäder vid Siriusgatan inom 
stadsdelen Bergsjön 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för bostäder vid Siriusgatan inom stadsdelen Bergsjön. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-18, 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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§ 672 0817/14 
Tillstyrkande av detaljplan för bostäder och lokaler vid före 
detta Holtermanska sjukhuset inom stadsdelen Landala 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för bostäder och lokaler vid före detta 
Holtermanska sjukhuset inom stadsdelen Landala, upprättad den 22 juni 2021 
och reviderad den 21 juni 2022.  
 

2. Översända förslag detaljplan för bostäder och lokaler vid före detta 
Holtermanska sjukhuset inom stadsdelen Landala, upprättad den 22 juni 2021 
och reviderad den 21 juni 2022 till kommunfullmäktige för beslut om 
antagande.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-27, med bilagor.  

Jäv  
Mats Arnsmar (S) 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.  
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§ 673 0732/20 
Tillstyrkande av detaljplan för järnvägsområde med mera i 
Lärje inom stadsdelen Gamlestaden  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för järnvägsområde med mera i Lärje inom 
stadsdelen Gamlestaden, upprättad den 25 mars 2022 och reviderad den 7 
december 2022.   
 

2. Översända förslag till detaljplan för järnvägsområde med mera i Lärje inom 
stadsdelen Gamlestaden, upprättad den 25 mars 2022 och reviderad den 7 
december 2022 till kommunfullmäktige för beslut om antagande.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-12-07, 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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§ 674 0349/13 
Antagande av detaljplan för bostäder vid Viktor 
Rydbergsgatan inom stadsdelen Johanneberg 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för bostäder vid Viktor Rydbergsgatan inom stadsdelen Johanneberg, 
upprättad den 9 februari 2021 och reviderad 13 december 2022 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-08, med bilagor.  

Jäv  
Carl-Otto Lange (M) 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.  
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§ 675 0391/13 
Tillstyrkande av detaljplan för skjutbana på del av fastigheten 
Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck   
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Adam Wojciechowski (MP) bordläggs ärendet till 
stadsbyggnadsnämndens första ordinarie sammanträde 2023.  

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

Yrkanden 
Adam Wojciechowski (MP) yrkar på att bordlägga ärendet till stadsbyggnadsnämndens 
första ordinarie sammanträde 2023. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska bordlägga ärendet i enlighet med yrkande från 
Adam Wojciechowski (MP) och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  
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§ 676 0960/21 
Antagande av ändring av detaljplan II-3207 vid Volvo 
Torslanda (Sörred 15:3 med flera) inom stadsdelen Sörred 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för ändring av detaljplan II-3207 vid Volvo Torslanda (Sörred 15:3 
med flera) inom stadsdelen Sörred, upprättad den 7 juni 2022 och reviderad den 22 
november 2022. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-14, 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 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 21 (91) 
   
   

§ 677 0317/16 
Granskning av detaljplan för bostäder vid Väderkvarnsgatan 
inom stadsdelen Brämaregården 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Att låta granska detaljplan för bostäder vid Väderkvarnsgatan inom stadsdelen 
Brämaregården. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-14, med bilagor.  

Jäv  
Adam Wojciechowski (MP) 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 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 22 (91) 
   
   

§ 678 0727/22 
Samråd för områdesbestämmelser utmed Gamla Säröbanans 
banvall i Brottkärr inom stadsdelen Askim 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Genomföra samråd om detaljplan för Områdesbestämmelser utmed Gamla 
Säröbanans banvall i Brottkärr i stadsdelen Askim. 

2. Alla förhandsbesked och bygglov med utfart mot Gamla Säröleden inom 
arbetet med områdesbestämmelserna ska upp till nämnden för beslut. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande 
samt enligt yrkande från Hampus Magnusson (M). 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-29, med bilagor.  

Yrkanden 
Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet. 

Hampus Magnusson (M) yrkar vidare på att alla förhandsbesked och bygglov med 
utfart mot Gamla Säröleden inom arbetet med områdesbestämmelserna ska upp till 
nämnden för beslut. 

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

Efter ajournering klockan 16.30-16.40 öppnas ärendet upp igen. Ordföranden föreslår 
vidare att nämnden ska besluta att alla förhandsbesked och bygglov med utfart mot 
Gamla Säröleden inom arbetet med områdesbestämmelserna ska upp till nämnden för 
beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 23 (91) 
   
   

§ 679 0528/21 
Samråd om detaljplan för Svenska Mässan nytt höghus 
Heden 34:16 med flera mot Korsvägen inom stadsdelen 
Heden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd för detaljplan för Svenska Mässan nytt höghus Heden 34:16 med 
flera inom stadsdelen Heden.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-18, 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 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 24 (91) 
   
   

§ 680 0261/22 
Godkännande av program för Hjällbo 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Program för Hjällbo godkänns. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-17, 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 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 25 (91) 
   
   

§ 681 0438/22 
Planbesked för bostäder med mera vid Hjällbo centrum 
(Hjällbo 60:3 med flera) inom stadsdelen Hjällbo 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning 
bostäder med mera vid Hjällbo centrum (Hjällbo 60:3 med flera) inom 
stadsdelen Hjällbo 
 

2. Planarbetet bedöms påbörjas år 2023. 
 

3. Inriktningen för fortsatta planarbete ska vara att kvarteret på tomt B ska vara 
helt kringbyggt och ha sadeltak. 

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

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-11, med bilagor.  
2. Tilläggsyrkande S, V, MP, protokollets bilaga 4. 

Yrkanden 
Mats Arnsmar (S) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet och tilläggsyrkande S, V, MP.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet samt 
tilläggsyrkande S, V, MP och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 26 (91) 
   
   

§ 682 0554/22 
Planbesked för bostäder med mera vid Hjälmavägen (Nolvik 
3:6) inom stadsdelen Björlanda 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 
bostäder med mera vid Hjälmavägen inom stadsdelen Björlanda 
 

2. Planarbetet påbörjas år 2022 och bedöms ta 2–3 år. 
 

3. Planarbetet ska samordnas med Nolvik 1:83.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande 
samt enligt yrkande M, D, L.  

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-17, med bilagor.  
2. Yrkande S, V, MP, protokollets bilaga 5.  

Yrkanden 
Adam Wojciechowski (MP) yrkar bifall till yrkande S, V, MP.  

Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet samt yrkande från M, D, L 
om att planarbetet ska påbörjas år 2022 och ska samordnas med Nolvik 1:83.  

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

Omröstning  
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till tjänsteutlåtandet och yrkande M, D, 
L och nej för bifall till yrkande S, V, MP”. 

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



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 27 (91) 
   
   

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

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 28 (91) 
   
   

§ 683 0394/22 
Planbesked för bostäder och förskola vid Skomakaregården 
(Kvisljungeby 2:284) inom stadsdelen Björlanda 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 
bostäder och vid Skomakaregården (Kvisljungeby 2:284) inom stadsdelen 
Björlanda. 
 

2. Planarbetet bedöms påbörjas år 2025 och ta cirka 2 1/2 år. 
 

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

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-21, med bilagor.  
2. Yrkande S, V, MP, protokollets bilaga 6.  

Yrkanden 
Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet. 

Adam Wojciechowski (MP) yrkar bifall till yrkande S, V, MP.  

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

Omröstning  
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till tjänsteutlåtandet och nej för bifall till 
Yrkande S, V, MP” 

Vid upprop röstar Martin Wannholt (D), Ann Catrine Fogelgren (L), Carl-Otto Lange 
(M), Veronica Öjeskär (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 bifalla tjänsteutlåtandet.  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 29 (91) 
   
   

§ 684 0448/22 
Upphävande av områdesbestämmelser för fritidshus i Nolvik 
/ Högen inom stadsdelen Björlanda  

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Upphäva områdesbestämmelser för fritidshus i Nolvik / Högen inom stadsdelen 
Björlanda i Göteborg. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-15, med bilaga.  

Yrkanden 
Mats Arnsmar (S) yrkar avslag till tjänsteutlåtandet. 

Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och avslå 
yrkande från Mats Arnsmar (S) om avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag. Omröstning begärs.  

Omröstning  
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till tjänsteutlåtandet och nej för bifall till 
yrkande om avslag”. 

Vid upprop röstar Martin Wannholt (D), Ann Catrine Fogelgren (L), Carl-Otto Lange 
(M), Veronica Öjeskär (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 bifalla tjänsteutlåtandet.  

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning Johan Zandin (V):  

Majoriteten i nämnden nekade oss en bordläggning av ärendet, trots att det inte 
bordlagts tidigare. Eftersom ett bifall i ärendet (till skillnad från ett avslag) inte går att 
ändra vid ett senare tillfälle, valde vi därför att yrka avslag. 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 30 (91) 
   
   

§ 685 0378/20 
Avbryta arbetet med detaljplan för bostäder och hotell vid 
Volrat Thamsgatan inom stadsdelen Johanneberg 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avbryta arbetet med detaljplan för bostäder och hotell vid Volrat Thamsgatan inom 
stadsdelen Johanneberg. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-18, 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 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 31 (91) 
   
   

§ 686 0474/21 
Avbrytande av Program för Fiskhamnen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Hampus Magnusson (M) bordläggs ärendet till stadsbyggnadsnämndens 
första ordinarie sammanträde 2023.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-12-05.  

Yrkanden 
Hampus Magnusson (M) yrkar på att bordlägga ärendet till stadsbyggnadsnämndens 
första ordinarie sammanträde 2023. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska bordlägga ärendet i enlighet med sitt yrkande 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 
 
 
 
 
---  

Ajournering kl. 10.15-10.30 
---- 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 32 (91) 
   
   

 

§ 687 0921/21 
Samråd om detaljplan för bostäder vid Långedrags båtvarv 
inom stadsdelen Älvsborg 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för bostäder vid Långedrags båtvarv inom 
stadsdelen Älvsborg. 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Johan Zandin (V) 2022-11-22. 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-08, med bilagor.  
2. Yrkande S, V, MP, protokollets bilaga 7.  

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

Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

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

Omröstning  
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till tjänsteutlåtandet och nej för bifall till 
yrkande S, V, MP”. 

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



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 33 (91) 
   
   

Med fem ja-röster mot fyra nej-röster beslutar nämnden att bifalla tjänsteutlåtandet.  

 

§ 688 0707/16 
Samråd om detaljplan för äldreboende med mera vid Doktor 
Allards Gata inom stadsdelen Guldheden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för äldreboende med mera vid Doktor Allards Gata 
inom stadsdelen Guldheden. 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Mats Arnsmar (S) 2022-11-22. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-07, 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 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 34 (91) 
   
   

§ 689 0279/18 
Planbesked för utbildningslokaler vid Pusterviksplatsen 
(Pustervik 711:1) inom stadsdelen Pustervik 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 
utveckling av Pusterviksplatsen inom stadsdelen Pustervik i Göteborg.  
 

2. Planarbetet bedöms påbörjas år 2026 och bedöms ta 2–3 år.  
 

3. Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för 
utbildningslokaler för förskola och grundskola vid Pusterviksplatsen inom 
stadsdelen Pustervik i Göteborg.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande 
samt enligt yrkande från Ann Catrine Fogelgren (L).  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Veronica Öjeskär (D) 2022-11-22.  

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-10-27, med bilagor.  
2. Yttrande V, S, MP, protokollets bilaga 8.  

Yrkanden 
Ann Catrine Fogelgren (L) yrkar på att bifalla tjänsteutlåtandet samt att lägga till 
”utbildningslokaler för förskola och grundskola” i beslutssats tre om negativt 
planbesked.  

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

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska 
besluta att bifalla tjänsteutlåtandet samt sitt yrkande om att ändra i beslutssats tre och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 35 (91) 
   
   

§ 690 0580/22 
Planbesked för skola vid Gårdstensvägen (Gårdsten 45:19) 
inom stadsdelen Gårdsten 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 
skola vid Gårdstensvägen inom stadsdelen Gårdsten  
 

2. Planarbetet bedöms påbörjas år 2024 och bedöms ta 2–3 år.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande 
och enligt yrkande från Hampus Magnusson (M) om att påbörja planarbetet 2024.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Johan Zandin (V) 2022-11-22.  

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-10-13, med bilagor.  
2. Återremissyrkande S, V, MP, protokollets bilaga 9.  

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

Hampus Magnusson yrkar bifall till tjänsteutlåtandet samt att påbörja planarbetet 
2024.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att avgöra ärendet idag och avslå 
återremissyrkande S, V, MP och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag. Omröstning begärs.  

Omröstning  
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för att avgöra ärendet idag och nej för 
återremissyrkande S, V, MP”. 

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



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 36 (91) 
   
   

(S), Johan Zandin (V), Adam Wojciechowski (MP) och Marianne Carlström (S) 
röstar nej.  
 
Med fem ja-röster mot fyra nej-röster beslutar nämnden att avgöra ärendet idag. 

Ordföranden föreslår vidare att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och 
yrkande om påbörja planarbetet 2024 och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 37 (91) 
   
   

§ 691 0288/22 
Planbesked för bostäder och verksamheter vid Mejerigatan 
(Kallebäck 3:4 med flera) inom stadsdelen Kallebäck  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 
bostäder och verksamheter vid Mejerigatan (Kallebäck 3:4 med flera) inom 
stadsdelen Kallebäck  
 

2. Planarbetet bedöms påbörjas år 2024.  
 

3. Inriktningen för fortsatta planarbete ska vara att kvarteren väster om 
Mejerigatan ska vara helt kringbyggda samt att tillkommande bebyggelses 
fasadarkitektur ska följa den klassiska kvartersstadens gestaltningsprinciper. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande 
och enligt tilläggsyrkande S, V, MP. 

Tidigare behandling  
Bordlagt på förslag av Adam Wojciechowski (MP) 2022-11-22.  

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-10-24, med bilagor.  
2. Tilläggsyrkande S, V, MP, protokollets bilaga 10. 

Yrkanden 
Mats Arnsmar (S) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet och tilläggsyrkande S, V, MP. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och 
tilläggsyrkande S, V, MP och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 38 (91) 
   
   

§ 692 0335/19 
Inriktningsbeslut om planreglering av lägenhetsstorlekar i 
detaljplan för centrumbebyggelse inom Backaplan (detaljplan 
2)  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Inriktningsbeslutet för att reglera lägenhetsstorlekar avslås. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta dialogen med fastighetsägarna för att 

så långt som möjligt säkerställa en socialt ansvarstagande fastighetsstruktur i 
det aktuella området. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med yrkande från Martin Wannholt (D) vilket innebär 
bifall till beslutssats ett i yrkande D, M, L och beslutssats två i yrkande S, V, MP. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Mats Arnsmar (S) 2022-11-22.  

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-10-28.  
2. Yrkande D, M, L, protokollets bilaga 11. 
3. Yrkande S, V, MP, protokollets bilaga 12. 
4. Yttrande D, M, L protokollets bilaga 13. 
5. Yttrande S, V, MP, protokollets bilaga 14.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar på att bifalla beslutssats ett i yrkande D, M, L och 
beslutssats två i yrkande S, V, MP samt föreslår att resterande delar i yrkandena 
skickas in som yttranden i stället.  

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 Martin Wannholt (D) och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med ordförandens förslag.  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 39 (91) 
   
   

 

 

§ 693 0240/22 
Startplan 2023 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Godkänna förslag till Startplan 2023 
2. Besluta om uppdrag för de specificerade detaljplanerna i Startplan 2023 som 

inte ingick i Startplan 2022, se bilaga 1 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Johan Zandin (V) 2022-11-22.  

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-10-28, med bilagor.  
2. Yrkande S, V, MP, protokollets bilaga 15.  

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

Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

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

Omröstning  
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till tjänsteutlåtandet och nej för bifall till 
yrkande S, V, MP”. 

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



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 40 (91) 
   
   

 
Med fem ja-röster mot fyra nej-röster beslutar nämnden att bifalla tjänsteutlåtandet. 

Reservation 
Ledamöterna från S, V, MP reserverar sig mot beslutet:  

”Kommunfullmäktige har nyligen fattat beslut om budget för staden 2023. Budgeten 
innebär en tydlig nyorientering vad gäller stadsutvecklingen, vilket i sin tur medför 
att ett antal specifika projekt kommer att behöva avbrytas och ersättas med andra 
projekt. Att byggnadsnämnden i detta läge fattar beslut i direkt strid med 
kommunfullmäktiges beslut är ytterst anmärkningsvärt och inte förenligt med det 
regelverk som nämnden har att följa. Vi reserverar oss därför mot beslutet.” 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 41 (91) 
   
   

§ 694  BN 2022-005018 
Bygglov för nybyggnad av skola samt komplementbyggnader 
på Önnered 33:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-15, 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 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 42 (91) 
   
   

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

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till stadsbyggnadsnämndens 
första ordinarie sammanträde 2023. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-15, med bilagor.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar på att bordlägga ärendet till stadsbyggnadsnämndens 
första ordinarie sammanträde 2023. 

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

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 43 (91) 
   
   

§ 696  BN 2022-003245 
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus, solceller på 
Hovgården 1:7  
 

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  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-14, med bilagor.  
2. Yrkande MP, V, S, protokollets bilaga 16.  

Yrkanden 
Adam Wojciechowski (MP) yrkar bifall till yrkande MP, V, S. 

Hampus Magnusson (M) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

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

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning Martin Wannholt (D): 

Det är anmärkningsvärt att ett antal partier som under mandatperioden sagt nej till 
solceller på flera platser i Göteborg där det varit möjligt att tillåta, nu väljer att 
bifalla solceller på en plats där det innebär lagbrott. Att säga ja till solceller på sökt 
plats innebär lagbrott då taken på den sökta fastigheten är reglerade i detaljplan. 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 44 (91) 
   
   

§ 697  BN 2022-006224 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
Hästevik 1:275  
 

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  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-14, 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 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 45 (91) 
   
   

§ 698  BN 2020-009629 
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på 
Andalen 4:1  
 

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 2022-11-14, med bilagor.  
2. Sent inkomna yttranden ankomststämplade 2022-11-27 och 2022-12-01 samt 

kontorets bemötande av dessa.  

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

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 46 (91) 
   
   

§ 699  BN 2022-006321 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Tuve 
43:4  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Veronica Öjeskär (D) bordläggs ärendet till stadsbyggnadsnämndens 
första ordinarie sammanträde 2023. 

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

Yrkanden 
Veronica Öjeskär (D) yrkar på att bordlägga ärendet till stadsbyggnadsnämndens 
första ordinarie sammanträde 2023. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska bordlägga ärendet i enlighet med yrkande från 
Veronica Öjeskär (D) och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens 
förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 47 (91) 
   
   

§ 700  BN 2022-004287 
Byggsanktionsavgift för användning av motordriven 
anordning (personhiss) utan godkänt besiktningsprotokoll på 
Johanneberg 31:9  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx)  en 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 förbudet i 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 2022-11-14, 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 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 48 (91) 
   
   

§ 701  BN 2021-008577 
Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat anläggande av 
parkeringsplats på Landala 21:9  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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 12 § 4 plan- och byggförordningen 
(2011:338) PBF, för att ha påbörjat anläggande av en parkeringsplats utan 
startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas till 4 660 kronor. Fastighetsägarna är 
enlig 11 kap 60 § PBL, solidariskt ansvariga för betalningen av 
byggsanktionsavgiften. Byggsanktionsavgiften beräknas med stöd av 9 kap 12§ 4 p 
plan- och byggförordningen (2011:338) PBF. 

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-14, 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 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 49 (91) 
   
   

§ 702  BN 2013-003735 
Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en tillbyggnad i form 
av ett skärmtak utan startbesked på Kvillebäcken 51:19 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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 7 § punkt 
1 plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha påbörjat en tillbyggnad i 
form av ett skärmtak utan startbesked. Avgiften beräknas till 23 773 kr. 

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-04, 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 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 50 (91) 
   
   

§ 703  BN 2016-011049 
Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat underhåll av fasader 
och tak utan startbesked på Heden 38:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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 13 § 7 p 
plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha påbörjat underhåll av 
byggnader som utgör en värdefull miljö utan startbesked. Byggsanktionsavgiften 
beräknas till 69 938 kronor. 

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

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

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-15, med bilagor.  
2. Sent inkommet yttrande ankomststämplat 2022-12-02 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 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 51 (91) 
   
   

§ 704  BN 2021-008668 
Byggsanktionsavgift för att ha utfört en ändring av bärande 
konstruktion utan startbesked på Tolered 134:10  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx) och xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx)  
byggsanktionsavgifter med stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 §§ plan- och 
bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 kap 11 § 1 plan- och byggförordningen 
(2011:338) PBF, för att ha påbörjat en ändring av bärande konstruktion utan 
startbesked. Avgiften sätts ner till hälften från 6909 kr till 3454,5 kr. De ska 
solidariskt påföras en byggsanktionsavgift, enligt 11 kap 60 § PBL, för ovan nämnda 
åtgärd.  

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

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande 
samt enligt yrkande från Carl-Otto Lange (M).  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-03, med bilagor.  

Yrkanden 
Carl Otto Lange (M) yrkar på att sätta ner byggsanktionsavgiften till hälften med 
anledning av att fastighetsägaren självmant anmält. 

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

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 52 (91) 
   
   

§ 705  BN 2022-006192 
Rättelseföreläggande gällande anläggande av 
parkeringsplatser samt byggsanktionsavgift på Kviberg 19:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx)  såsom tomträttshavare att 
senast 1 månad från det att beslutet vunnit laga kraft, ha genomfört rättelse 
genom att ta bort de parkeringsplatser som anlagts, se bilaga 3, med stöd av 
11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:90) PBL. 

2. Påföra xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx)  en byggsanktionsavgift, med stöd 
av 11 kap 51–53 §§ PBL, samt 9 kap 12 § plan- och byggförordningen 
(2011:338) PBF, för att ha påbörjat anläggande av parkeringsplats, utan 
startbesked Byggsanktionsavgiften beräknas till 146 590 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 2022-11-18, 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 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 53 (91) 
   
   

§ 706  BN 2020-001647 
Rättelseföreläggande och byggsanktionsavgift för garage 
och plank vid enbostadshus utan startbesked på Näset 90:26  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx)  och xxxxx xxxxxxx, 
(xxxxxxxx-xxxx)  såsom fastighetsägare, att senast två månader från det att 
beslutet vunnit laga kraft, ha genomfört rättelse genom att riva planket med 
stöd av 11 kap 20 § PBL. 
 

2. Påföra xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx) och xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-
xxxx) såsom fastighetsägare, en byggsanktionsavgift med stöd av 10 kap 3 § 
och 11 kap 51-53 §§ PBL, samt 9 kap 12 § p 8 plan- och byggförordningen 
(2011:338) PBF, för att ha påbörjat ett garage utan startbesked vid 
enbostadshus. Byggsanktionsavgiften beräknas till 19 271 kronor. 
Fastighetsägarna ska solidariskt påföras byggsanktionsavgiften, enligt 11 kap 
60 § PBL, för ovan nämnda åtgärd. Avgiften ska betalas till kommunens 
bankgiro 5316-6864, inom två månader från att beslutet har delgivits. 
 

3. Påföra xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx) och xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-
xxxx) såsom fastighetsägare, en byggsanktionsavgift med stöd av 10 kap 3 § 
och 11 kap 51-53 §§ PBL, samt 9 kap 12 § p 8 plan- och byggförordningen 
(2011:338) PBF, för att ha påbörjat ett plank utan startbesked vid 
enbostadshus. Byggsanktionsavgiften beräknas till 7 003 kronor. 
Fastighetsägarna ska solidariskt påföras byggsanktionsavgiften, enligt 11 kap 
60 § PBL, för ovan nämnda åtgärd. 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 
samt enligt sent inkommet yttrande och bemötande daterat 2022-12-12. 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-10-28, med bilagor.  
2. Sent inkomna yttranden daterade 2022-11-18 och 2022-12-12, samt kontorets 

bemötande av dessa.  
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Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 707  BN 2022-004719 
Rättelseföreläggande och byggsanktionsavgift för plank vid 
enbostadshus utan startbesked på Hjällbo 149:2  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx) såsom fastighetsägare att senast tre 
månader från det att beslutet vunnit laga kraft, ha genomfört rättelse genom att 
riva planken (se bilaga 6) med stöd av 11 kap 20 § PBL.  

2. Påföra xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx) en byggsanktionsavgift 30 187 kronor 
med stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 §§ PBL, samt 9 kap 12 § p 8 plan- och 
byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha uppfört plank utan startbesked vid 
enbostadshus. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-16, 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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§ 708  BN 2022-004720 
Rättelseföreläggande samt byggsanktionsavgift för 
tillbyggnad av garage på Hjällbo 149:2  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx) såsom fastighetsägare att senast tre 
månader från det att beslutet vunnit laga kraft, ha genomfört rättelse genom att riva 
tillbyggnaden (se bilaga 2) med stöd av 11 kap. 20 § PBL. 

2. Påföra xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx) en byggsanktionsavgift, med stöd av 11 
kap 51-53 §§ PBL, samt 9 kap 7 § 2 p. plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, 
för att ha påbörjat en åtgärd i form av tillbyggnad utan startbesked. 
Byggsanktionsavgiften beräknas till 3 864 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 2022-11-16, 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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§ 709  BN 2022-003994 BN 2022-000487 
Rättelseföreläggande för tillbyggnad och skyltar, 
lovföreläggande för skyltar, samt byggsanktionsavgift för 
tillbyggnad och skyltar på gatukök på Lorensberg 706:10  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx) såsom ägare till byggnadsverket, 
att senast två månader från det att beslutet vunnit laga kraft, ha genomfört 
rättelse genom att riva den inglasade tillbyggnaden innehållande servering till 
restaurangen Sannegårdens Kebab, med stöd av 11 kap 20 § PBL. 

2. Förelägga xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx) såsom ägare till byggnadsverket, 
att senast två månader från det att beslutet vunnit laga kraft, ha genomfört 
rättelse genom att bort de två skyltarna på byggnadens tak med texten 
”Sannegårdens Kebab”, med stöd av 11 kap 20 § PBL. 

3. Förelägga xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx) såsom ägare till byggnadsverket, 
att senast två månader från det att beslutet vunnit laga kraft, ansöka om 
bygglov för skylten med texten ”Sannegårdens Kebab” på byggnadens 
nordvästra fasad, med stöd av 11 kap 17 § PBL. 

4. Förelägga xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx) såsom ägare till byggnadsverket, 
att senast två månader från det att beslutet vunnit laga kraft, ansöka om 
bygglov för skylten med meny på byggnadens sydöstra fasad, med stöd av 11 
kap 17 § PBL. 

5. Påföra xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx) en byggsanktionsavgift, med stöd 
av 11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 kap 7 § 
plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha påbörjat tillbyggnaden 
utan startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas till 55 448 kr.  

6. Påföra xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx) en byggsanktionsavgift, med stöd 
av 11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 kap 14 § 
plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha satt upp skyltar på 
taket utan startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas till 9297 kr.  

7. Påföra xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx) en byggsanktionsavgift, med stöd 
av 11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 kap 14 § 
plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha målat en skylt på 
väggen utan startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas till 7728 kr.  

8. Påföra xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx) en byggsanktionsavgift, med stöd 
av 11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 kap 14 § 
plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha satt upp en skylt med 
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meny på väggen utan startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas till 9297 
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 2022-11-21, 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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§ 710  BN 2022-002468 
Åtgärdsföreläggande förenat med vite gällande 
siktskymmande växtlighet på Hästevik 1:91  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx) och xxxxx xxxxxxx, 
(xxxxxxxx-xxxx) såsom fastighetsägare, att senast en månad från det att 
beslutet vunnit laga kraft, ha vidtagit åtgärd genom att klippa ned 
växtligheten till höjden max 80 cm över körbanan, inom sikttrianglarna 
markerade med röda linjer på bilaga 2, med stöd av 11 kap 19 § Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. 

2. Föreläggandet i punkt 1 förenas med fast vite om 20 000 kr vardera, och 
så länge rättelse inte vidtas, ett löpande vite, med 10 000 kr vardera för 
varje påbörjad kalendermånad, med stöd av 11 kap 37 § PBL. 

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

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-14, med bilagor.  
2. Sent inkommet yttrande ankomststämplat 2022-12-05, 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.  
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§ 711  BN 2022-005473 
Åtgärdsföreläggande förenat med vite gällande 
siktskymmande växtlighet på Landala 22:12  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx) och xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-
xxxx) såsom fastighetsägare, att senast en månad från det att beslutet vunnit 
laga kraft, ha vidtagit åtgärd genom att klippa ned växtligheten till en höjd till 
en höjd av 80 centimeter över gatunivå inom en 10x10 meter stor sikttriangel 
i korsningen Syréngatan och Skjutbanegatan med stöd av 11 kap 19 § plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL.  

2. Föreläggandet i p.1 förenas med fast vite om 10 000 kr vardera om 
föreläggandet inte följs inom en månad, och därefter med ett löpande vite, 
med 10 000 vardera för varje påbörjad kalendermånad som föreläggandet inte 
följs, med stöd av 11 kap 37 § PBL. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-16, 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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§ 712  BN 2021-006419 
Föreläggande förenat med vite om att ta bort bryggor och 
betongramp inom strandskyddat område på Hovås 2:9  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till stadsbyggnadsnämndens 
första ordinarie sammanträde 2023. 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-12-07, med bilagor. 
2. Sent inkommet yttrande daterat 2022-12-06 med bilagor, samt kontorets 

bemötande av detta.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar på att bordlägga ärendet till stadsbyggnadsnämndens 
första ordinarie sammanträde 2023. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska bordlägga ärendet i enlighet med yrkande från 
Martin Wannholt (D) och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens 
förslag.  
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§ 713  BN 2014-006430      
Föreläggande förenat med vite gällande rivning av flytbrygga 
och soldäck inom strandskyddat område på Hästevik 1:4  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx) och xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-
xxxx) såsom ägare av de uppförda objekten att senast tre månader från det att 
beslutet vunnit laga kraft, ta bort soldäck och flytbrygga från Hästevik 1:4 
med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808), MB 
 

2. Förena föreläggande i p.1 med ett löpande vite om 10 000 kr vardera för varje 
påbörjad kalendermånad efter tre månader från det att föreläggandet fått laga 
kraft, så länge åtgärderna inte vidtas, med stöd av 26 kap. 14 §§ MB  
 

3. Förelägga xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-xxxx) och xxxxx xxxxxxx, (xxxxxxxx-
xxxx) såsom ägare av de uppförda objekten att senast tre månader från det att 
beslutet vunnit laga kraft, ta bort flaggstång, solstol, kedje-anordning till 
flytbrygga samt båtvagga från Hästevik 1:4 med stöd av 26 kap. 9 § MB 

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

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-12-02, med bilagor.  
2. Sent inkommet yttrande ankomststämplat 2022-12-09, 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.  
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§ 714  BN 2022-002510 
Strandskyddsdispens för anläggande av dagvattendamm 
samt tryckbank på Hjällbo 60:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 18b § miljöbalken (MB) medge dispens 
från strandskyddsbestämmelserna för anläggande av dagvattendamm och 
tryckbank med tillhörande ledningar och underhållsytor. Som särskilt skäl för 
dispensen gäller enligt 7 kap. 18c § MB punkt 3 att; 

området behövs för en anläggning som för sin funktion måste 
ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför 
området,  

2. Dispensen är förenad med följande villkor:  
Försiktighetsåtgärder ska vidtas så att skadliga ämnen och grumling inte når 
Lärjeån. 

3. Den yta som får tas i anspråk för åtgärden är markerad på bifogad karta, se  
bilaga 3. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-17, 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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§ 715  BN 2019-007920 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation 
på Köpstadsö 1:110, samt kabeldragning på Köpstadsö 
1:107, Köpstadsö 1:108 och Köpstadsö 1:110  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av 
transformator-station, samt ersättande kabeldragning i samband med den nya 
stationen med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 18 b § 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 dispensen gäller att arbeten på land inte får utföras under 
fåglars häckningsperiod (1 mars - 15 juni). 

 
3. Endast den yta som åtgärderna upptar inom det strandskyddade området får 

tas i anspråk för ändamålet. Denna yta framgår av ansökningshandlingarna.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-17, 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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§ 716  BN 2022-001519 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 79 med 
altan och eldstad, rivning av befintligt på Donsö 1:283  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av fritidshus 
med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 18 b § miljöbalken (MB). 
Som särskilt skäl för dispensen för fritidshus gäller enligt 7 kap. 18 c § p 1 
MB att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syfte. 
 

2. Dispensen förenas med följande villkor:  

Åtgärden, inklusive etableringen av denna, får inte påverka 
småvatten.  

3. Den yta som får tas i anspråk för åtgärden är markerad på bifogad 
karta, se bilaga 3.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-22, 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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§ 717  BN 2021-008832 
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus 81, nytt 
fönster och altan på Donsö 1:283  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av fritidshus 
om 13 m², samt altan mot nordost, med stöd av bestämmelserna 
i 7 kap. 18b § miljöbalken (MB).  
Som särskilt skäl för dispensen gäller enligt 7 kap. 18c § MB punkt 1 att; 

området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. 

2. Den yta som får tas i anspråk för åtgärden är markerad på bifogad karta, 
se bilaga 3. Ingen ytterligare yta får tas i anspråk. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-21, 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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§ 718  BN 2021-006057 
Yttrande i överklagat ärende avseende byggsanktionsavgift 
för olovlig användning av motordriven anordning på 
fastigheten Sannegården 62:1  
Paragraf 718 justerades omedelbart i separat protokoll. 
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§ 719  BN 2016-009049 
Yttrande i överklagat ärende gällande beslut om föreläggande 
befintlig brygga inom strandskyddat område på Amhult 2:9  
Paragraf 719 justerades omedelbart i separat protokoll. 
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§ 720  0763/22 
Svar till länsstyrelsen, granskning avseende 
byggnadsnämndens strandskyddstillsyn  
Paragraf 720 justerades omedelbart i separat protokoll. 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 70 (91) 
   
   

§ 721  BN 2021-000372 
Yttrande över överklagat ärende avseende bygglov för 
nybyggnad av flerbostadshus på Heden 22:23, Heden 22:24 
och Heden 22:21  
Paragraf 721 justerades omedelbart i separat protokoll. 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 71 (91) 
   
   

§ 722  BN 2021-000853 
Bygglov för anläggande av återvinningsstation på Sävenäs 
747:137  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

2. Bevilja startbesked med stöd av 10 kap. 23 §, PBL. 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2022-11-22. 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-10-28, med bilagor.  
2. Sent inkommet yttrande daterat 2022-12-11, 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 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 72 (91) 
   
   

§ 723  BN 2022-003537 
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivningslov 
för befintligt bostadshus på Hästevik 1:87  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

2. 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. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2022-10-18 och Hampus Magnusson 
(M) 2022-11-22.  

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-09-16, med bilagor.  
2. Yrkande D, protokollets bilaga 17.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar på att avslå ansökan om bygglov i enlighet med yrkande 
D.  

Carl-Otto Lange (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet. 

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

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

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



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 73 (91) 
   
   

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

Med sju ja-röster mot två nej-röster beslutar nämnden att bifalla tjänsteutlåtandet. 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 74 (91) 
   
   

§ 724 0104/22 
Frågor till förvaltningen 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Inga frågor till förvaltningen antecknas. 

 
 
 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 75 (91) 
   
   

§ 725 0906/22 
Yrkande angående att tillåta uteserveringar året runt 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Tillståndsprocessen för uteserveringar ses över och revideras så att tillstånd för 
uteserveringar året runt möjliggörs. De frågeställningar som nämns i yrkandet ska 
beaktas i utredningen, så väl som andra frågeställningar som förvaltningen anser 
relevanta. I den mån det krävs ska samverkan med Miljö-och klimatnämnden ske. 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Hampus Magnusson (M) 2022-10-18 och Mats Arnsmar (S) 
2022-11-22.  

Handlingar  
Yrkande MP, V, S, M, L, D angående att tillåta uteserveringar året runt, protokollets 
bilaga 18.  

Yrkanden 
Adam Wojciechowski (MP) yrkar bifall till yrkande MP, V, S, M, L, D. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkande MP, V, S, M, L, D 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

---  
Ajournering kl. 11.55-13.30  

---- 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 76 (91) 
   
   

§ 726 0105/22 
Anmälan av ordförandebeslut till byggnadsnämnden 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Inga ordförandebeslut anmäls.  

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 77 (91) 
   
   

§ 727 0106/22 
Anmälan av delegationsbeslut till byggnadsnämnden 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

De anmälda delegationsbesluten antecknas.  

Handlingar  
1. Anmälan av delegationsbeslut avseende anställningar för perioden 2022-10-

19—2022-12-06 
2. Avskrivna ärenden 2022-11-01 - 2022-11-30 
3. Anmälan om beslut att inte ingripa 2022-11-01 - 2022-11-30 
4. Beviljade, avslagna och avvisade ärenden 2022-11-01 - 2022-11-30 
5. Beslut om planbesked fattade på delegation under perioden 2022-11-18 – 

2022-12-08 dnr 0553/22, 0370/22, 0603/22. 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 78 (91) 
   
   

§ 728 0107/22 
Lista över inkomna remisser som ska behandlas i 
byggnadsnämnden 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Listan över inkomna remisser antecknas.  

Handlingar  
Lista över aktuella remisser december.  

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 79 (91) 
   
   

§ 729 0108/22 
Redovisning av inkomna planförfrågningar 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över inkomna planförfrågningar antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över nyinkomna planbesked.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 80 (91) 
   
   

§ 730 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 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 81 (91) 
   
   

§ 731 0110/22 
Redovisning av startade planer från Startplan 2022 till 
byggnadsnämnden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Listan över startade planer antecknas.  

Handlingar  
Lista över startade planer från Startplan 2022, per 2022-12-07 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 82 (91) 
   
   

§ 732 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 2022-11-17 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 83 (91) 
   
   

§ 733   
Redovisning av postlista 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Postlistan antecknas.  

Handlingar  
Postlista daterad 2022-12-09 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 84 (91) 
   
   

§ 734 0211/21 
Antagande av ändring av del av detaljplan för område söder 
om Första Långgatan inom stadsdelen Masthugget i 
Göteborg (hotell vid Tredje Långgatan) 
Paragraf 734 justerades omedelbart i separat protokoll. 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 85 (91) 
   
   

§ 735 0103/22 
Aktuella domar 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Sven Boberg, chefsjurist, informerar om 

• Bygglov för till- och ombyggnad av kontor och lokaler till hotell på Nordstaden 
13:4 

• Tillstyrkande av detaljplan för stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 
bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 86 (91) 
   
   

§ 736 0112/22 
Stadsbyggnadsdirektören informerar 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör, informerar om 

• Aktuellt läge på förvaltningen 
• Inträffad personuppgiftsincident  
• Etableringar 
• Prognos kontor 
• KF-uppdrag Strategisk plan Södra Skärgården 
• KF-Uppdrag ”I ett nybyggnadsområde utanför Göteborgs befintliga stadskärna 

pröva att anpassa vissa lokalgator enbart för elfordon, bränslecellsfordon och 
gasfordon Euro VI” 

• Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete december 2022 
• KF-uppdrag: Uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser ge 

högre prioritet på att ta fram och detaljplanelägga byggbar industrimark och 
verksamhetsområden för företag med vägledning av det näringslivspolitiska 
programmet 

• Trafikverket och planavgift 
• Delegationsbeslut bygglov på gång 
• Masthuggskajen 
• Avenyprojektet 
• Ny organisation för stadsutveckling 

 

 

---  
Ajournering kl. 14:50-15:00  

---- 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 87 (91) 
   
   

§ 737 0892/22 
KLM - Information om beslutad lantmäteritaxa inom KLM 
Göteborg fr o m 2023-01-01 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Helena Trönell, enhetschef lantmäteri, informerar om beslut om lantmäteritaxa 
inklusive saktaxa och tillämpning inom KLM Göteborg från och med 2023-01-01. 
 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 88 (91) 
   
   

§ 738  0470/20 
Lägesrapport för detaljplan för bostäder och förskola vid 
Skanstorget inom stadsdelen Haga  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas. 

Ann Catrine Fogelgren (L) deltar inte under informationen.  

Hampus Magnusson (M) deltar under informationen men deltar inte under frågor och 
diskussion.  

Information 
Gunnel Jonsson, projektledare, Malin Johansson, projektledare fastighetskontoret och 
André Berggren, plankonsult, Urbanista i Stad informerar om detaljplan för bostäder 
och förskola vid Skanstorget inom stadsdelen Haga:  

• Viktiga händelser under året 
• Läget för närvarande 
• Konsekvensbedömning 
• Knäckfrågor att lösa  

 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 89 (91) 
   
   

§ 739  1030/22 
Särskild utredning om Allélänken och möjliga alternativ 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Jessica Andersson, projektledare och Mattias Sjöholm, samhällsplanerare 
trafikkontoret informerar om alternativutredning spår i Allén:  

• Bakgrund och uppdrag 
• Alternativa sträckningar och bedömning 
• Utvärderingsmodell och kriterier 
• Utdrag från bedömning – Nollalternativ, Allélänken, Operalänken, Parkgatan – 

Vasagatan via Heden, Skånegatan – Vasagatan via Heden 
• Vägen framåt 

 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 90 (91) 
   
   

§ 740  0783/22 
Information om årets vinnare av Per och Alma Olssons 
prisfond  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas. 

Information 
Helen Thomasson, bygglovhandläggare, informerar om årets vinnare av Per och 
Alma Olssons prisfond:  

• Priset 2022 gick till Nodi kontorshus, Nya Hovås.  
Byggaktör: Next Step Group  
Arkitekt: White Arkitekter 

• Hedersomnämnande till Förskolan Hoppet, Hisings Backa 
Byggaktör: Göteborgs Stad, lokalsekretariatet 
Arkitekt: LINK Arkitektur 

 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 91 (91) 
   
   

§ 741  0671/22 
Kommunfullmäktiges uppdrag - Genomföra Pilotprojekt med 
stadsplan, återrapport 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Hilda Lagström, översiktsplanerare, och Andrea Hulting Gustavsson, projektledare 
informerar om stadsplaneuppdraget: 

• Uppdraget 
• Val av angreppsätt av uppdraget under 2022 
• Stadsplaner 
• Vad en stadsplan är och vad uttrycker den? 
• GUIs principer och systemlösningar 
• GUI: erfarenheter från tillämpningen i Biskopsgården 
• Konsekvenser av att genomföra GUI 
• Sammanfattning och reflektioner 
• Stadsbyggnadskontorets slutsatser och fortsatt arbete 

 

 

 

 

 



Yttrande angående Motion av Helena Norin (MP), 
Åse-Lill Törnqvist (MP) och Karin Pleijel (MP) om 
att inrätta en tjänst som stadsantikvarie 
Göteborg har många unika och uppskattade kulturmiljöer som det är viktigt att vi tar hand om 
och vårdar. Det är därför mycket angeläget att kulturmiljöperspektivet finns med på strategisk 
nivå i stadsplaneringen. Huruvida inrättandet av en tjänst som stadsantikvarie är det bästa sättet 
att göra detta behöver utredas mer noggrant i den fortsatta processen. Att vi bifaller 
tjänsteutlåtandets förslag till yttrande ska därför inte tolkas som ett politiskt ställningstagande i 
frågan utan syftar enbart till att säkerställa en vederhäftig och genomgripande beredning innan 
beslut fattas av ansvarig nämnd.

Byggnadsnämnden

Yttrande 

2022-12-13

S, V, MP

Bilaga 1 



Yrkande angående samråd om detaljplan för bostäder och 
utbildningslokaler med mera norr om Åkeredsvägen inom 
stadsdelen Önnered 

Förslag till beslut i Byggnadsnämnden: 

Återremittera ärendet att: 

1. Kraftigt minska volymen av bostäder i så väl höjd (max 2-4 våningar) som utbredning

i syfte att skydda natur och få en vacker anpassning och övergång till områdets

karaktär.

2. Möjliggöra större yta för skola med max 2-3 våningar för minst 450 elever.

3. Pröva behov av att dela planen för snabbare framdrift av skola och idrottshall.

Yrkandet 

Planförslaget har förbättrats utifrån nämndens tidigare återremiss. Nu återstår att lösa 

huvudproblemet med planförslaget, dvs rimlig anpassning till naturen och områdets karaktär. 

Nuvarande volymer vad gäller föreslagna höjder och intrång i känslig skog med sluttande 

terräng är oacceptabla och kommer att förstöra i stället för att utveckla stadsbilden. 

Vi hade gärna sett nättare stadsradhus med såväl hyresrätter som ägda bostäder, samt 

byggnation i trä.  

Yrkande D 

Byggnadsnämnden 2022-12-13 

Ärende 12 

Diarienummer 0141/20 

Bilaga 2



Byggnadsnämnden 

Yttrande 

2022-12-13 

S, V, MP 

Yttrande angående samråd om detaljplan för 
bostäder och utbildningslokaler med mera 
norr om Åkeredsvägen inom stadsdelen  
Önnered 

Förvaltningen har inte helt och hållet följt det beslut som byggnadsnämnden tidigare fattade, 

angående att sluta kvarteren. Vi ser trots allt att det förslag som nu presenteras är en rimlig 

avvägning och väljer därför att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Det finns flera 

fördelar med slutna kvarter i stadsmiljö men en uppenbar fördel, som i högsta grad är aktuell i 

detta fall, gäller att minska buller och andra störningar för de boende. I det föreliggande 

förslaget ligger husen längst i öster mellan en väg och det lokala torget, utan möjlighet till tyst 

sida. Det finns en uppenbar risk att detta kommer att orsaka problem med buller som kan 

inverka menligt på möjligheten att bedriva service i detta läge. Vi förutsätter att man i det 

fortsatta planarbetet kommer att se över möjligheten att undvika denna potentiella konflikt 

genom att justera bebyggelsens placering. 

Bilaga 3



Yrkande angående planbesked för bostäder med 
mera vid Hjällbo centrum (Hjällbo 60:3 med flera) 
inom stadsdelen Hjällbo 
Förslag till beslut 

1. Inriktningen för fortsatta planarbete ska vara att kvarteret på tomt B ska vara helt
kringbyggt och ha sadeltak.

2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet.

Yrkandet 

Vi är positiva till en utveckling av Hjällbo med mer funktionsblandad kvartersstad. Det ligger 
helt i linje med målsättningarna för stadsbyggandet i stadens budget för 2023. För att säkerställa 
att ambitionerna nås så vill vi tydliggöra att inriktningen för fortsatta planarbete ska vara att 
kvarteret på tomt B ska vara helt kringbyggt och ha sadeltak. 

Byggnadsnämnden

Yrkande 
2022-12-13

S, V, MP

Bilaga 4



Yrkande angående planbesked för bostäder med 
mera vid Hjälmavägen (Nolvik 3:6) inom 
stadsdelen Björlanda 
Förslag till beslut 

1. Meddela sökanden att kommunen inte avser att inleda detaljplaneläggning för
bostäder med mera vid Hjälmavägen inom stadsdelen Björlanda.

Yrkandet 

Det aktuella området omfattas av det beslut som kommunfullmäktige har tagit att stoppa 
exploateringen av ett antal perifera naturområden i Göteborg. I enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut så yrkar vi därför att meddela sökanden att kommunen avser att 
inte inleda detaljplaneläggning för bostäder med mera vid Hjälmavägen inom stadsdelen 
Björlanda.

Byggnadsnämnden

Yrkande 
2022-12-13

S, V, MP

Bilaga 5



Yrkande angående planbesked för bostäder och 
förskola vid Skomakaregården inom stadsdelen 
Björlanda 
Förslag till beslut 

1. Meddela sökanden att kommunen inte avser att inleda detaljplaneläggning för
bostäder och vid Skomakaregården (Kvisljungeby 2:284) inom stadsdelen
Björlanda.

Yrkandet 

Det aktuella området omfattas av det beslut som kommunfullmäktige har tagit att stoppa 
exploateringen av ett antal perifera naturområden i Göteborg. I enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut så yrkar vi därför att meddela sökanden att kommunen inte avser 
att inleda detaljplaneläggning för bostäder och vid Skomakaregården (Kvisljungeby 2:284) 
inom stadsdelen Björlanda.

Byggnadsnämnden

Yrkande 
2022-12-13

S, V, MP
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Yrkande angående samråd om detaljplan för 
bostäder vid Långedrags båtvarv inom 
stadsdelen Älvsborg 
Förslag till beslut 

1. Att avbryta arbetet med detaljplan för bostäder vid Långedrags båtvarv inom stadsdelen
Älvsborg.

Yrkandet 

När denna plan startades var inriktningen att möjliggöra flerbostadshus i ett område som 
domineras av småhus. Under årens lopp har inriktningen ändrats och den föreslagna 
inriktningen i nuläget innebär en relativt hård exploatering av ett känsligt område utan att 
särskilt många bostäder tillskapas, utan att någon större social blandning, närhet till 
kollektivtrafik eller andra stadskvaliteter kan uppnås och där det råder stor osäkerhet om hur 
den framtida trafikmiljön ska kunna hanteras. Vi föreslår därför att planerarbetet avbryts och att 
planresurserna används till annat planarbete som ligger mer i den nya översiktsplanens riktning.

Byggnadsnämnden

Yrkande 

2022-12-13

S, V, MP
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Byggnadsnämnden 

Göteborg stad byggnadsnämnden 1 (1) 

Yttrande om planbesked för utbildningslokaler vid Pusterviksplatsen 

Vi delar kontorets slutsats att platsen inte är lämplig för en grundskola  Men under 
planarbetet kan man undersöka om den passar för gymnasie- eller högskoleutbildning. 
Det skulle också möjliggöra ett byte av lokaler mellan grundskoleförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen eller Göteborgs Universitet för att få till en ny grundskola i 
något annat centralt läge. 

När det gäller kulturhistoriska värden och siktlinjer på platsen, så tror vi att dessa går 
utmärkt att bevara även om platsen bebyggs, genom att följa samma kvartersindelning 
som i Haga och se till att kajpromenaden fortfarande är tillgänglig för alla. Ett exempel på 
detta finns i Historisk Stadsplaneanalys. 

Slutligen påminner vi om att den norra entrébyggnaden till Haga Station redan från 
början har varit tänkt att kunna ersättas med en entré integrerad i en större byggnad. Så 
planområdet kan med fördel utökas ända fram till Rosenlundsbron för att studera det 
alternativet. 

Yttrande 

Datum: 2022-11-22 
Diarienummer: 0279/18 

V, S, MP 
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Yrkande angående planbesked för skola vid 
Gårdstensvägen 
Förslag till beslut 

1. Ärendet remitteras till Grundskolenämnden för fördjupad analys av behovstäckning
avseende skolplatser och andra konsekvenser för annan planerad skolverksamhet i området.

Yrkandet 

Som förprövningsrapporten påpekar så är det oklart hur behovet av skolplatser ser ut i området 
och vilken påverkan ytterligare etableringar kan tänkas ha på skolsituationen och den 
kommunala planeringen i området. Det är därför rimligt att remittera ärendet till 
Grundskolenämnden för att fördjupa analysen på detta område. 

Byggnadsnämnden

Yrkande 

2022-12-13

S, V, MP
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Yrkande angående planbesked för bostäder och 
verksamheter vid Mejerigatan (Kallebäck 3:4 med 
flera) inom stadsdelen Kallebäck 
Förslag till beslut 

1. Inriktningen för fortsatta planarbete ska vara att kvarteren väster om Mejerigatan ska vara
helt kringbyggda samt att tillkommande bebyggelses fasadarkitektur ska följa den klassiska
kvartersstadens gestaltningsprinciper.

2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet.

Yrkandet 

Vi är positiva till en utveckling av Mejerigatan till funktionsblandad kvartersstad. Det ligger helt 
i linje med målsättningarna för stadsbyggandet i stadens budget för 2023. För att säkerställa att 
ambitionerna nås så vill vi tydliggöra att inriktningen för fortsatta planarbete ska vara att 
kvarteren väster om Mejerigatan ska vara helt kringbyggda samt att tillkommande bebyggelses 
fasadarkitektur ska följa den klassiska kvartersstadens gestaltningsprinciper. 

Byggnadsnämnden

Yrkande 

2022-12-13

S, V, MP
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Yrkande angående inriktningsbeslut om planreglering av 
lägenhetsstorlekar i detaljplan för centrumbebyggelse 
inom Backaplan (detaljplan 2) 

Förslag till beslut i Byggnadsnämnden: 

Inriktningsbeslutet för att reglera lägenhetsstorlekar avslås. 

Yrkandet 

Att politiskt reglera bostadsstorlekar på lägenheter hos privata aktörer på privat mark skulle 

försätta Göteborg i en allvarlig situation givet behovet av fortsatt stadsutveckling och fortsatt 

bostadsbrist. 

Förslaget må ha ett vällovligt syfte men riskerar att leda till minskad investeringsvilja och 

försvåra stadens utveckling och nyproduktion av lägenheter. 

Yrkande D, M, L 

Byggnadsnämnden 2022-11-22 

Ärende 19 

Diarienummer 0335/19 
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Yrkande angående inriktningsbeslut om 
planreglering av lägenhetsstorlekar i detaljplan 
för centrumbebyggelse inom Backaplan  

Förslag till beslut 
1. Att avslå tjänsteutlåtandets förslag till beslut.

2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta dialogen med fastighetsägarna för att så långt som
möjligt säkerställa en socialt ansvarstagande fastighetsstruktur i det aktuella området.

Yrkandet 
Det finns ett stort behov av rymliga lägenheter för stora familjer i olika delar av staden, därför 
är det bra att förvaltningen utforskar sätt att möta detta behov. Det kan vara rimligt att minska 
det totala bostadsinnehållet och stadens exploateringsintäkter i en plan om det samtidigt kan 
säkerställas att detta kommer stora barnfamiljer med lägre inkomster till del. Risken i detta fall 
är dock att det i stället leder till subventionerad bostadsyta för mindre hushåll med höga 
inkomster, i och med att det rör sig om privata fastighetsägare och mark i privat ägo.  

I vår budget för 2023 tar vi rödgröna flera initiativ för att tillskapa fler lägenheter med rimliga 
hyror, inte minst sätter vi höga mål för allmännyttans bostadsproduktion. I den kommunala 
nyproduktionen och i markanvisningsprocessen för kommunal mark finns helt andra 
möjligheter att säkerställa utbudet av lägenheter för stora familjer.  

Vi väljer därför att i nuläget avslå tjänsteutlåtandets förslag till beslut men kan i ett senare skede 
komma att ompröva vårt ställningstagande i frågan om det skulle visa sig nödvändigt för att 
tillskapa en socialt hållbar fastighetsstruktur i staden. Vi vill samtidigt ge förvaltningen i 
uppdrag att fortsätta dialogen med fastighetsägarna i det aktuella området för att så långt som 
möjligt säkerställa en socialt ansvarstagande fastighetsstruktur.

Byggnadsnämnden

Yrkande 

2022-12-13

S, V, MP
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Yttrande angående inriktningsbeslut om planreglering av 
lägenhetsstorlekar i detaljplan för centrumbebyggelse 
inom Backaplan (detaljplan 2) 

Att politiskt reglera bostadsstorlekar på lägenheter hos privata aktörer på privat mark skulle 

försätta Göteborg i en allvarlig situation givet behovet av fortsatt stadsutveckling och fortsatt 

bostadsbrist. 

Förslaget må ha ett vällovligt syfte men riskerar att leda till minskad investeringsvilja och 

försvåra stadens utveckling och nyproduktion av lägenheter. 

Yttrande D, M, L 

Byggnadsnämnden 2022-12-13 

Ärende 38 

Diarienummer 0335/19 
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Byggnadsnämnden 

Yttrande 

2022-12-13 

S, V, MP 

Yttrande angående inriktningsbeslut om 
planreglering av lägenhetsstorlekar i detaljplan 
för centrumbebyggelse inom Backaplan  

Det finns ett stort behov av rymliga lägenheter för stora familjer i olika delar av staden, därför 

är det bra att förvaltningen utforskar sätt att möta detta behov. Det kan vara rimligt att minska 

det totala bostadsinnehållet och stadens exploateringsintäkter i en plan om det samtidigt kan 

säkerställas att detta kommer stora barnfamiljer med lägre inkomster till del. Risken i detta fall 

är dock att det i stället leder till subventionerad bostadsyta för mindre hushåll med höga 

inkomster, i och med att det rör sig om privata fastighetsägare och mark i privat ägo.  

I vår budget för 2023 tar vi rödgröna flera initiativ för att tillskapa fler lägenheter med rimliga 

hyror, inte minst sätter vi höga mål för allmännyttans bostadsproduktion. I den kommunala 

nyproduktionen och i markanvisningsprocessen för kommunal mark finns helt andra 

möjligheter att säkerställa utbudet av lägenheter för stora familjer.  

Vi väljer därför att i nuläget avslå tjänstutlåtandets förslag till beslut men kan i ett senare skede 

komma att ompröva vårt ställningstagande i frågan om det skulle visa sig nödvändigt för att 

tillskapa en socialt hållbar fastighetsstruktur i staden. Vi vill samtidigt ge förvaltningen i 

uppdrag att fortsätta dialogen med fastighetsägarna i det aktuella området för att så långt som 

möjligt säkerställa en socialt ansvarstagande fastighetsstruktur. 
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Yrkande angående startplan 2023 
Förslag till beslut 

1. Att nedanstående projekt stryks ur startplan 2023 och att sökande informeras om att staden
avbryter planering:

- Planbesked gällande detaljplan för bostäder söder om Skattegårdsvägen, inom stadsdelen
Fiskebäck (Fiskebäck 756:65).

- Planbesked för bostäder och skola Kongahällavägen (Kvisljungeby2:252) inom stadsdelen
Björlanda.

- Planbesked för småhus vid Gamla Lillebyvägen (Kvisljungeby1:2) inom stadsdelen
Björlanda.

- Planbesked bostäder och förskola vid Stora Mysternavägen(Kärra 2:6) inom stadsdelen
Kärra.

- Planbesked för utökning av skolan Björlandagården (Hovgården1:100 mfl) inom
stadsdelen Björlanda.

- Program för Bua.

2. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på projekt
som kan ersätta de projekt som stryks ur startplanen. Projekten ska följa
kommunfullmäktiges beslutade inriktning och innehålla tillräckligt antal småhus för att
säkerställa den nivå på småhusbyggande som anges i den av kommunfullmäktige beslutade
budgeten.

3. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet

Yrkandet 

De aktuella områdena omfattas av det beslut som kommunfullmäktige har tagit att stoppa 
exploateringen av ett antal perifera naturområden i Göteborg samt att öka variationen av 
upplåtelseformer. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut så yrkar vi därför att projekten 
stryks ur startplan och att sökande informeras om att staden avbryter planering. 
Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på projekt som 
kan ersätta de projekt som stryks ur startplanen. Projekten ska följa kommunfullmäktiges 

Byggnadsnämnden

Yrkande 

2022-12-13

S, V, MP
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beslutade inriktning och innehålla tillräckligt antal småhus för att säkerställa den nivå på 
småhusbyggande som anges i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten.

Göteborgs Stad kommunstyrelsen  ( ) 2 2
   
  



Yrkande angående bygglov för fasadändring på 
flerbostadshus, solceller på Hovgården 1:7 
Förslag till beslut 

1. Bifalla ansökan om bygglov.

Yrkandet 

Kulturhistoriska aspekter bör ha en stor vikt vid utformning av bebyggelse i staden. I  
detta fall finns dock en avvägning mellan kulturhistoria och möjlighet till omställning till  
ett förnybart energisystem. Solceller är ett viktigt bidrag till en ökad produktion av  
förnyelsebar energi och utgör, i jämförelse med andra energislag, en relativt liten  
påverkan på närmiljön. Vi anser inte att byggnadens kulturhistoriska värde eller plats i staden 
motiverar att solceller ej kan monteras. Eftersom montering av solceller är en reversibel åtgärd 
och eftersom solcellerna i sig ej ändrar takmaterial utan är en fristående konstruktion utanpå  
takmaterialet som förblir rött anser vi att åtgärden bör tillåtas.

Byggnadsnämnden

Yrkande 
2022-12-13

MP, V, S
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Yrkande angående bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus samt rivningslov för befintligt bostadshus 
på Hästevik 1:87 

Förslag till beslut i Byggnadsnämnden: 

Avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivningslov på Hästevik 

1:87 

Yrkandet 

Den känsliga frågan om trafikkapaciteten på väg 155 har i stor koncensus mellan berörda 

kommuner och Trafikverket skjutits på framtiden. Under tiden fram till eventuellt beslut om 

bro eller annan permanent lösning för väg 155 ska olika beteende- och trimningsåtgärder 

vidtas. I redovisning till nämnden är alla parter (Göteborgs stad, Öckerö kommun, 

Trafikverket, Länsstyrelsen) överens om att inte tillåta ny trafikgenererande 

bostadsbebyggelse utöver redan pågående planer. Att Stadsbyggnadskontoret då föreslår 

att runda nämnda överenskommelser föredragna i nämnden genom vidlyftiga bygglov 

skickar fel signaler. Det finns många enskilda och företag som har resurser och idéer till att 

förtäta befintliga områden men nämnden måste stå upp för gällande överenskommelser och 

likställdhetsprincipen. Ansökan måste därför avslås och nämnden kan heller inte 

rekommendera den sökande om att ansöka om planbesked.  

I normalfallet bör dessutom en sådan förändring från enbostadshus till flerbostadshus 

föregås av en demokratisk detaljplaneändring.  

Yrkande D 

Byggnadsnämnden 2022-11-22 

Ärende 51 

Diarienummer BN 2022-003537 
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Byggnadsnämnden 

Yrkande 

2022-12-13 

MP, V, S, M, L, D 

Yrkande angående att tillåta uteserveringar året runt

Förslag till beslut 

1. Tillståndsprocessen för uteserveringar ses över och revideras så att tillstånd för

uteserveringar året runt möjliggörs. De frågeställningar som nämns i yrkandet ska

beaktas i utredningen, så väl som andra frågeställningar som förvaltningen anser

relevanta. I den mån det krävs ska samverkan med Miljö-och klimatnämnden ske.

Yrkandet 

I och med coronapandemin har många göteborgare ökat sin medvetenhet om smittspridning, 

men också börjat uppskatta utevistelser året om. Göteborgs ofta milda vintrar skapar goda 

möjligheter för att nyttja uteserveringar året om för pubar, restauranger och caféer. Idag finns 

egentligen inga formella hinder för uteserveringar vintertid. Vi ser dock ett antal potentiella 

problem som behöver utredas innan uteserveringar kan komma på plats:  

• Vi lever just nu i en tid med mycket höga energipriser. Det effektivaste och enklaste sättet att

få ner elpriserna är att minska användningen av el och här måste alla bidra. Vi behöver se till så

att uteserveringar vintertid inte driver upp energiförbrukningen.

• Framkomligheten är komplex i Göteborg. Vi behöver säkerställa en rättvis process för

företagarna, samtidigt som godstransporter, övrig trafik och snöröjningen måste fungera.

• Vi är också bekymrade över det faktum att uteserveringar ofta rivs ned, slängs, och sedan

byggs upp med nytt virke kommande säsong. Att möjliggöra mer permanenta byggnationer kan

vara en del i att minska det slöseriet. Men vi ser också en risk att altaner står obrukade på

allmän platsmark under vinterhalvåret för att slippa rivningsarbetet. Här behövs ett arbete för att

minimera slöseriet och säkerställa ändamålsenlig användning av mark året runt.

• Tillgängligheten är en knäckfråga. Vi vill säkerställa att eventuellt permanentade

uteserveringar inte stänger rörelsehindrade göteborgare ute, eller i för hög grad försvårar

människor möjligheter att ta sig runt i staden.

• Permanenta uteserveringar medför en risk för att skadedjursproblematiken ökar när

uteserveringsgolven står kvar under vintern. Vi vill också av bland annat detta skäl utreda

möjligheterna till uteserveringar utan tillbyggda golv. Det kan också vara en väg för att minska

slöseriet på virke.

• På vissa platser i staden är också våra kulturmiljöer en viktig fråga att beakta.

Vi tror dock att dessa problem går att lösa och att staden och branschen gemensamt kan hitta 

vägar framåt för ett mer myllrande stadsliv och bättre förutsättningar för restaurangbranschen i 

Göteborg. Tydlighet kring vilka regler som gäller är A och O för både företagare och invånare. 
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 2 (2) 
   
   

Därför vill ha en långsiktig och väl utarbetad plan för hur vi ska möjliggöra fler uteserveringar 

vintertid, på ett hållbart sätt.  
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	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång

	§ 679 0528/21
	Samråd om detaljplan för Svenska Mässan nytt höghus Heden 34:16 med flera mot Korsvägen inom stadsdelen Heden
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 680 0261/22
	Godkännande av program för Hjällbo
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 681 0438/22
	Planbesked för bostäder med mera vid Hjällbo centrum (Hjällbo 60:3 med flera) inom stadsdelen Hjällbo
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande samt enligt tilläggsyrkande S, V, MP.
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång

	§ 682 0554/22
	Planbesked för bostäder med mera vid Hjälmavägen (Nolvik 3:6) inom stadsdelen Björlanda
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande samt enligt yrkande M, D, L.
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Omröstning

	§ 683 0394/22
	Planbesked för bostäder och förskola vid Skomakaregården (Kvisljungeby 2:284) inom stadsdelen Björlanda
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Omröstning

	§ 684 0448/22
	Upphävande av områdesbestämmelser för fritidshus i Nolvik / Högen inom stadsdelen Björlanda
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Omröstning
	Protokollsanteckning

	§ 685 0378/20
	Avbryta arbetet med detaljplan för bostäder och hotell vid Volrat Thamsgatan inom stadsdelen Johanneberg
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 686 0474/21
	Avbrytande av Program för Fiskhamnen
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång

	§ 687 0921/21
	Samråd om detaljplan för bostäder vid Långedrags båtvarv inom stadsdelen Älvsborg
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Omröstning

	§ 688 0707/16
	Samråd om detaljplan för äldreboende med mera vid Doktor Allards Gata inom stadsdelen Guldheden
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 689 0279/18
	Planbesked för utbildningslokaler vid Pusterviksplatsen (Pustervik 711:1) inom stadsdelen Pustervik
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande samt enligt yrkande från Ann Catrine Fogelgren (L).
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Jäv
	Beslutsgång

	§ 690 0580/22
	Planbesked för skola vid Gårdstensvägen (Gårdsten 45:19) inom stadsdelen Gårdsten
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande och enligt yrkande från Hampus Magnusson (M) om att påbörja planarbetet 2024.
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Omröstning

	§ 691 0288/22
	Planbesked för bostäder och verksamheter vid Mejerigatan (Kallebäck 3:4 med flera) inom stadsdelen Kallebäck
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande och enligt tilläggsyrkande S, V, MP.
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång

	§ 692 0335/19
	Inriktningsbeslut om planreglering av lägenhetsstorlekar i detaljplan för centrumbebyggelse inom Backaplan (detaljplan 2)
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med yrkande från Martin Wannholt (D) vilket innebär bifall till beslutssats ett i yrkande D, M, L och beslutssats två i yrkande S, V, MP.
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Jäv
	Beslutsgång

	§ 693 0240/22
	Startplan 2023
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Omröstning
	Reservation

	§ 694  BN 2022-005018
	Bygglov för nybyggnad av skola samt komplementbyggnader på Önnered 33:1
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 695  BN 2020-011058
	Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Brottkärr 1:97
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång

	§ 696  BN 2022-003245
	Bygglov för fasadändring på flerbostadshus, solceller på Hovgården 1:7
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Protokollsanteckning

	§ 697  BN 2022-006224
	Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Hästevik 1:275
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 698  BN 2020-009629
	Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på Andalen 4:1
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 699  BN 2022-006321
	Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Tuve 43:4
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång

	§ 700  BN 2022-004287
	Byggsanktionsavgift för användning av motordriven anordning (personhiss) utan godkänt besiktningsprotokoll på Johanneberg 31:9
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 701  BN 2021-008577
	Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat anläggande av parkeringsplats på Landala 21:9
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 702  BN 2013-003735
	Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en tillbyggnad i form av ett skärmtak utan startbesked på Kvillebäcken 51:19
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 703  BN 2016-011049
	Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat underhåll av fasader och tak utan startbesked på Heden 38:1
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 704  BN 2021-008668
	Byggsanktionsavgift för att ha utfört en ändring av bärande konstruktion utan startbesked på Tolered 134:10
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande samt enligt yrkande från Carl-Otto Lange (M).
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång

	§ 705  BN 2022-006192
	Rättelseföreläggande gällande anläggande av parkeringsplatser samt byggsanktionsavgift på Kviberg 19:1
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 706  BN 2020-001647
	Rättelseföreläggande och byggsanktionsavgift för garage och plank vid enbostadshus utan startbesked på Näset 90:26
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande samt enligt sent inkommet yttrande och bemötande daterat 2022-12-12.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 707  BN 2022-004719
	Rättelseföreläggande och byggsanktionsavgift för plank vid enbostadshus utan startbesked på Hjällbo 149:2
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 708  BN 2022-004720
	Rättelseföreläggande samt byggsanktionsavgift för tillbyggnad av garage på Hjällbo 149:2
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 709  BN 2022-003994 BN 2022-000487
	Rättelseföreläggande för tillbyggnad och skyltar, lovföreläggande för skyltar, samt byggsanktionsavgift för tillbyggnad och skyltar på gatukök på Lorensberg 706:10
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 710  BN 2022-002468
	Åtgärdsföreläggande förenat med vite gällande siktskymmande växtlighet på Hästevik 1:91
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 711  BN 2022-005473
	Åtgärdsföreläggande förenat med vite gällande siktskymmande växtlighet på Landala 22:12
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 712  BN 2021-006419
	Föreläggande förenat med vite om att ta bort bryggor och betongramp inom strandskyddat område på Hovås 2:9
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång

	§ 713  BN 2014-006430
	Föreläggande förenat med vite gällande rivning av flytbrygga och soldäck inom strandskyddat område på Hästevik 1:4
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 714  BN 2022-002510
	Strandskyddsdispens för anläggande av dagvattendamm samt tryckbank på Hjällbo 60:1
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 715  BN 2019-007920
	Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på Köpstadsö 1:110, samt kabeldragning på Köpstadsö 1:107, Köpstadsö 1:108 och Köpstadsö 1:110
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 716  BN 2022-001519
	Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 79 med altan och eldstad, rivning av befintligt på Donsö 1:283
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 717  BN 2021-008832
	Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus 81, nytt fönster och altan på Donsö 1:283
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 718  BN 2021-006057
	Yttrande i överklagat ärende avseende byggsanktionsavgift för olovlig användning av motordriven anordning på fastigheten Sannegården 62:1

	§ 719  BN 2016-009049
	Yttrande i överklagat ärende gällande beslut om föreläggande befintlig brygga inom strandskyddat område på Amhult 2:9

	§ 720  0763/22
	Svar till länsstyrelsen, granskning avseende byggnadsnämndens strandskyddstillsyn

	§ 721  BN 2021-000372
	Yttrande över överklagat ärende avseende bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på Heden 22:23, Heden 22:24 och Heden 22:21

	§ 722  BN 2021-000853
	Bygglov för anläggande av återvinningsstation på Sävenäs 747:137
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 723  BN 2022-003537
	Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivningslov för befintligt bostadshus på Hästevik 1:87
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Jäv
	Beslutsgång
	Omröstning

	§ 724 0104/22
	Frågor till förvaltningen 2022
	Beslut

	§ 725 0906/22
	Yrkande angående att tillåta uteserveringar året runt
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i yrkande MP, V, S, M, L, D.
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång

	§ 726 0105/22
	Anmälan av ordförandebeslut till byggnadsnämnden 2022
	Beslut

	§ 727 0106/22
	Anmälan av delegationsbeslut till byggnadsnämnden 2022
	Beslut
	Handlingar

	§ 728 0107/22
	Lista över inkomna remisser som ska behandlas i byggnadsnämnden 2022
	Beslut
	Handlingar

	§ 729 0108/22
	Redovisning av inkomna planförfrågningar 2022
	Beslut
	Handlingar

	§ 730 0109/22
	Redovisning av positiva planbesked med startår till byggnadsnämnden 2022
	Beslut
	Handlingar

	§ 731 0110/22
	Redovisning av startade planer från Startplan 2022 till byggnadsnämnden
	Beslut
	Handlingar

	§ 732 0111/22
	Redovisning av sammanställning över pågående detaljplaner och vilken aktivitet som avslutats samt vilka aktiviteter som är planerade under 2022
	Beslut
	Handlingar

	§ 733
	Redovisning av postlista
	Beslut
	Handlingar

	§ 734 0211/21
	Antagande av ändring av del av detaljplan för område söder om Första Långgatan inom stadsdelen Masthugget i Göteborg (hotell vid Tredje Långgatan)

	§ 735 0103/22
	Aktuella domar 2022
	Beslut
	Information  Sven Boberg, chefsjurist, informerar om

	§ 736 0112/22
	Stadsbyggnadsdirektören informerar 2022
	Beslut
	Information Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör, informerar om

	§ 737 0892/22
	KLM - Information om beslutad lantmäteritaxa inom KLM Göteborg fr o m 2023-01-01
	Beslut
	Information Helena Trönell, enhetschef lantmäteri, informerar om beslut om lantmäteritaxa inklusive saktaxa och tillämpning inom KLM Göteborg från och med 2023-01-01.

	§ 738  0470/20
	Lägesrapport för detaljplan för bostäder och förskola vid Skanstorget inom stadsdelen Haga
	Beslut
	Information Gunnel Jonsson, projektledare, Malin Johansson, projektledare fastighetskontoret och André Berggren, plankonsult, Urbanista i Stad informerar om detaljplan för bostäder och förskola vid Skanstorget inom stadsdelen Haga:

	§ 739  1030/22
	Särskild utredning om Allélänken och möjliga alternativ
	Beslut
	Information Jessica Andersson, projektledare och Mattias Sjöholm, samhällsplanerare trafikkontoret informerar om alternativutredning spår i Allén:

	§ 740  0783/22
	Information om årets vinnare av Per och Alma Olssons prisfond
	Beslut
	Information Helen Thomasson, bygglovhandläggare, informerar om årets vinnare av Per och Alma Olssons prisfond:
	 Priset 2022 gick till Nodi kontorshus, Nya Hovås.  Byggaktör: Next Step Group  Arkitekt: White Arkitekter

	§ 741  0671/22
	Kommunfullmäktiges uppdrag - Genomföra Pilotprojekt med stadsplan, återrapport
	Beslut
	Information Hilda Lagström, översiktsplanerare, och Andrea Hulting Gustavsson, projektledare informerar om stadsplaneuppdraget:


	Protokollets bilaga 1 Yttrande S V MP
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	Yrkande angående planbesked för bostäder med mera vid Hjällbo centrum (Hjällbo 60:3 med flera) inom stadsdelen Hjällbo
	Förslag till beslut
	Yrkandet


	Protokollets bilaga 5 Yrkande S, V, MP
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	Yrkandet
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	Yrkande angående planbesked för bostäder och förskola vid Skomakaregården inom stadsdelen Björlanda
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	Yrkandet
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	Yrkandet
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	Förslag till beslut
	Yrkandet
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	Yrkandet
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	Protokollets bilaga 14 Yttrande S V MP
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	Yrkande angående startplan 2023
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	Yrkandet
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	Yrkandet
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