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Tid: 09:00– 17:30, ajournering 10:17-10:27, 11:40-13:00, 15:03-13:13,  
Plats: Sessionssalen 
Paragrafer: 620-700 

Närvarande 
Ledamöter 
Hampus Magnusson (M) ordförande ej §§ 636, 646, 647, 651, 654, 699, 700 
Mats Arnsmar (S) ej § 646 
Johan Zandin (V) andre vice ordförande 
Ann Catrine Fogelgren (L) förste vice ordförande, tjänstgörande ordförande under 
§§636, 646, 647, 651, 654, 699, 700, ej §643 
Marianne Carlström (S) deltar på distans 
Carl-Otto Lange (M) deltar på distans, ej §646 
Martin Wannholt (D) närvarar ej §§697-700 

Tjänstgörande ersättare, deltar på distans 
Åsa Hartzell (M) tjänstgörande för Hampus Magnusson (M) under §§636, 646, 647, 
651, 654 och för Martin Wannholt (D) §§697-700 
Hannah Klang (V) tjänstgörande för Adam Wojciechowski (MP) §§645, 657 och för 
Mats Arnsmar §646, närvarar ej §700 
Veronica Öjeskär (D) tjänstgörande för Jan Jörnmark (D) §§620-698, närvarar ej 
§§698-700 
Jan Lenander (L) tjänstgörande för Ann Catrine Fogelgren (L) under §643, för Carl-
Otto Lange (M) under §646 och för Hampus Magnusson (M) under §§699-700 
Matilda Landén (MP) tjänstgörande för Adam Wojciechowski (MP) under §§620-699 
ej §645 och §657, närvarar ej §700.   

Övriga närvarande 
Henrik Kant stadsbyggnadsdirektör, Stina Petersson Moberg nämndsekreterare, 
Daniel Haag supporttekniker. Deltar på distans: Ulrika Marcelind chef 
ärendeprocessenheten, Alex Andersson nämndadministratör, Sven Boberg chef 
juridiska enheten, Katja Ketola avdelningschef strategiska avdelningen, Gunnel 
Johnson enhetschef planavdelningen, Mari Tastare enhetschef planavdelningen, 
Karoline Rosgardt enhetschef planavdelningen, Maria Lejon biträdande enhetschef 
planavdelningen, Arvid Törnqvist enhetschef planavdelningen, Åsa Lindborg 
enhetschef planavdelningen, Carita Sandros avdelningschef byggavdelningen,  
Monica Daxler avdelningschef Lantmäteri, Anna Magnusson pressansvarig §§620-
697, Tomas Carlsson chef ekonomienheten §§620-636, Louise Ekdahl 
avdelningschef verksamhetsstyrning §§620-634, Liza Schramm enhetschef 
tillsynsavdelningen §§640-644, §§658-686, Pia Hermansson enhetschef 
byggavdelningen §§658-686, Johan Hagsgård enhetschef byggavdelningen §§658-
686, Jessica Aunell enhetschef byggavdelningen §§658-686, Anders Svensson 
projektchef strategiska avdelningen §§697-698, Anna Karin Nilsson planingenjör 
§696, Stefan Rosén planarkitekt §696,  Anna Samuelsson projektledare §652, Emma 
Larsson projektledare §645, Erik Hansson projektledare §698, Fredrik Andersson 
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projektledare §653, Frida Stenberg planarkitekt §651, Jessica Andersson 
projektledare §§697-698, Linnéa Ekström Finskud planarkitekt §654, Josefin 
Johansson enhetschef trafikkontoret §654, Sara Johansson plansamordnare 
trafikkontoret §654, Mattias Westblom projektledare §634, Mattias von Geijer 
bygglovarkitekt §700,  Monica Wincentson samhällsplanerare §698, Niklas Greve 
bygglovhandläggare §658, Per Christer Folke Persson planarkitekt §633, Simon 
Wallqvist planarkitekt §635, Tony Nielsen planarkitekt §648, Ulrika Lindahl 
planarkitekt §639, Viveca Risberg projektledare §647, Björn Siesjö stadsarkitekt 
§620-697. 

Personalföreträdare 
Företrädare från Saco och Vision deltar på distans §§620-632 respektive §§620-631. 
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Justeringsdag: 2020-12-28 
 

Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2020-12-29 
 

Sekreterare 
 

 

_______________________ 
Stina Petersson Moberg 

 

 

Ordförande 

 

 

 
_______________________ 
Hampus Magnusson (M) ej §§636, 
646, 647, 651, 654, 699, 700 
 

 

Tjänstgörande ordförande 
 

 

_______________________ 
Ann Catrine Fogelgren (L) §§636, 
646, 647, 651, 654, 699, 700 

 

 

Justerande 
 

 

 

_______________________ 
Johan Zandin (V)  
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§ 620   
Närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Närvaron antecknas efter första sidans förteckning. 

 

 

 

 

§ 621   
Digital närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Marianne Carlström (S), Carl-Otto Lange (M), Åsa Hartzell (M), Hannah Klang (V), 
Veronica Öjeskär (D), Jan Lenander (L) och Matilda Landén (MP) deltar i 
sammanträdet på distans.  

Ledamöter och ersättare som deltar digitalt är anslutna med ljud och video och sitter 
enskilt så att ingen kan ta del av ljud, bild eller vad de säger. 

Tjänstepersoner deltar digitalt på samma sätt och antecknas efter första sidans 
förteckning.  
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§ 622   
Extern närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Deltagande på distans godkänns för Josefin Johansson och Sara Johansson från 
Trafikkontoret under §654. 

 

 

 

 

§ 623   
Val av justerare 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Johan Zandin (V) utses till justerare.  
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§ 624   
Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Beslut i ärende 22 flyttas fram och tas efter ajournering för presskonferens och lunch. 
Ärende 11 och 24 flyttas fram och tas efter ärende 22. Ärende 69, 82 och 83 utgår.   

I övrigt godkänns dagordningen.  

 

 

 

 

§ 625   
Anmälan om jäv 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv under ärende §§636, 646, 647, 
651, 654, 699, 700. 

Ann Catrine Fogelgren (L) anmäler jäv under ärende §643 

Carl-Otto Lange (M) anmäler jäv under ärende §646. 

Mats Arnsmar (S) anmäler jäv under ärende §646. 

Matilda Landén (MP) anmäler jäv under ärende §645 och §657.  
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§ 626   
Stadsbyggnadsdirektörens information 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas. 

Information  
Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant informerar om följande punkter: 

- Covid-19 status och indikatorer. 
- Byggmarknaden, stark återhämtning.  
- Byggnadsnämndens taxa 2021.  
- Hantering av återremiss i kommunstyrelsen avseende Älvstaden.  
- Uppföljning av central lägesbild trygghet.  
- Planeringsbesked Skanstorget.  
- Avsiktsförklaring. Arena för dialog inom den statliga utredningen 

Samordning för bostadsbyggande.  
- Hur byggnadsnämnden kan påverka gestaltning.  
- Positiva resultat vid kundundersökning.  
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§ 627   
Aktuella domar 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas. 

Information 
Chefsjurist Sven Boberg informerar om följande punkter:  

- Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (10 lgh) samt rivning av befintligt 
hus på Hästevik 1:87. Överklagat beslut som fattades på delegation 2018-05-
11 gäller olägenheter, trafik och anpassning. Länsstyrelsen avslog 
överklagandet 2018-10-09, Mark- och Miljödomstolen avslog överklagandet 
2019-06-13, Mark- och miljööverdomstolen upphävde lovet och avslog 
ansökan 2020-12-02 med hänsyn till anpassningskravet PBL 2kap. 6§.  

- Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt rivning av befintligt 
hus Hästevik 198:8. Länsstyrelsen upphävde beslutet 2019-02-08 på grund av 
tomtens naturförutsättningar samt byggnadens placering. Beslut i 
byggnadsnämnden 2019-10-22. Länsstyrelsen avslog överklagandet 2020-03-
11, Mark- och miljödomstolen upphävde delar av lovet 2020-12-04 på grund 
av hus och garage med hänsyn till stads- och landskapsbilden PBL 2kap. 6§ 
samt tomtens naturförutsättningar enligt PBL 8kap 9§.  

- Nybyggnad av enbostadshus på Hästevik 2:703 Bygglov för enbostadshus 
inom avstyckningsplan, beslut på delegation fattades 2019-12-09. 
Överklagandet gällde olägenheter, trafik och anpassning. Länsstyrelsen 
avslog överklagandet 2018-10-09, Mark- och miljödomstolen upphävde och 
avslog nämndens beslut 2020-12-02. 

- Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Torslanda 
28:1. Bygglov för två enbostadshus utanför planlagt område. Beslut i 
byggnadsnämnden 2019-11-26. Överklagandet gäller avviker från 
bebyggelsestrukturen, utformning och olägenhet, Länsstyrelsen avslog 
överklagandet 2020-06-02, Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet 
2020-12-02. 

- Förhandsbesked för nybyggnad av äldreboende på Tolered 731:276. Plan: 
Allmänt ändamål. Beslut i byggnadsnämnden 2019-06-18. Överklagandet 
gäller huvudsakligen olägenhet pga trafik. Länsstyrelsen avslog 
överklagandet 2020-04-08, Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet 
2020-11-12. Laga kraft 2020-12-03. 
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- - - - 
Ajournering kl. 10.17-10.27 

- - - - 

 

§ 628 0899/19 
Extra månadsuppföljning november 2020 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Extra månadsuppföljning november 2020 enligt bilaga godkänns. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-10, med bilaga.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
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§ 629 0972/20 
Arbetsplan för uppföljning 2021 och budget 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Arbetsplan för uppföljning 2021 och budget 2022 godkänns. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-17, med bilagor.  

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

 

 

 

§ 630 0902/19 
Byggnadsnämndens budget 2021  
 

Paragraf 630 justerades omedelbart i separat protokoll.  
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§ 631 1010/20 
Byggnadsnämndens interna rutiner och riktlinjer för 
planering och uppföljning 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Godkänna nämndens interna regler och riktlinjer för budget och uppföljning enligt 
bilaga. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-25, med bilaga.  

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

 

 

 

 

 
§ 632 0829/20 
Svar på remiss - Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad 
 

Paragraf 632 justerades omedelbart i separat protokoll.  
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§ 633 0920/20 
Hemställan från SDN Östra Göteborg angående utveckling av 
Bellevue industriområde 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  
2. Översänds till SDN Östra Göteborg som svar på hemställan 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-02, med bilagor.   

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

 

 

 

 

§ 634 0489/11 
Tillstyrkande av detaljplan för Gamlestadens fabriker inom 
stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården 
 

Paragraf 634 justerades omedelbart i separat protokoll.  
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§ 635 0604/13 
Tillstyrkande av detaljplan för verksamheter, handel och 
bostäder norr om Centralstationen inom stadsdelen 
Gullbergsvass 
 

Paragraf 635 justerades omedelbart i separat protokoll.  

 

§ 636 0656/14 
Antagande av detaljplan för bostäder och förskola vid 
Grönebacken inom stadsdelen Kyrkbyn 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för bostäder och förskola vid Grönebacken inom stadsdelen Kyrkbyn, 
upprättad februari 2020 och reviderad den 2020-12-15.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-03, med bilagor.   

Jäv  
Ordföranden 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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§ 637 0914/07 
Antagande av detaljplan för bostäder vid Dunderstigen inom 
stadsdelen Styrsö 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för bostäder vid Dunderstigen inom stadsdelen Styrsö, upprättad den 
23 augusti 2017, och reviderad den 15 december 2020. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-27, med bilagor. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 638 0375/12 
Antagande av detaljplan för bostäder vid Karl Gustavsgatan 
inom stadsdelen Vasastaden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för bostäder vid Karl Gustavsgatan inom stadsdelen Vasastaden, 
upprättad den 26 maj 2020 och reviderad den 15 december 2020.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-20, 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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§ 639 0643/14 
Antagande av detaljplan för bostäder vid Lilla Danska Vägen 
samt ändring av detaljplan för delar av stadsdelarna Bö och 
Lunden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för bostäder vid Lilla Danska Vägen samt ändring av detaljplan för 
delar av stadsdelarna Bö och Lunden, upprättad den 25 augusti 2020 och reviderad 
den 15 december 2020. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-20, 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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§ 640 0509/20 
Antagande av ändring av del av detaljplan för villa- och 
radhusområde väster om Grevegårdsvägen inom stadsdelen 
Tynnered 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta ändring av detaljplan för del av detaljplan för villa- och radhusområde väster om 
Grevegårdsvägen inom stadsdelen Tynnered upprättad den 3 november 2020. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-18, 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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§ 641 0949/20 
Samråd och granskning av ändring av detaljplan för 
stadsdelen Askim (ny fastighet vid Hulanvägen)  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Genomföra samråd om detaljplan för ändring av detaljplan för stadsdelen 
Askim (ny fastighet vid Hulanvägen). 

1. Detaljplanens genomförande kan inte antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

2. Låta granska detaljplan för ändring av detaljplan för stadsdelen Askim (ny 
fastighet vid Hulanvägen). 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-17, 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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§ 643 0987/20 
Uppdrag, samråd och granskning av ändring av detaljplan för 
vindsinredning för delar av stadsdelarna Annedal och 
Kommendantsängen inom stadsdelen Kommendantsängen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för ändring av 
detaljplan för vindsinredning för delar av stadsdelarna Annedal och 
Kommendantsängen inom stadsdelen Kommendantsängen med 
standardförfarande. 

2. Genomföra samråd om ändring av detaljplan för ändring av detaljplan för 
vindsinredning för delar av stadsdelarna Annedal och Kommendantsängen 
inom stadsdelen Kommendantsängen. 

3. Detaljplanens genomförande kan inte antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

4. Låta granska detaljplan för ändring av detaljplan för vindsinredning för delar 
av stadsdelarna Annedal och Kommendantsängen inom stadsdelen 
Kommendantsängen. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-17, med bilaga.  

Jäv  
Ann-Catrine Fogelgren (L) 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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§ 644 0908/20 
Uppdrag, samråd och granskning av ändring av detaljplan för 
inredning av vindar vid Påskbergsgatan, Jakobdalsgatan och 
Jättegrytsgatan inom stadsdelen Bö 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för ändring av 
detaljplan för inredning av vindar vid Påskbergsgatan, Jakobdalsgatan och 
Jättegrytsgatan inom stadsdelen Bö med standardförfarande. 

2. Genomföra samråd om ändring av detaljplan för inredning av vindar vid 
Påskbergsgatan, Jakobdalsgatan och Jättegrytsgatan inom stadsdelen Bö. 

3. Detaljplanens genomförande kan inte antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

4. Låta granska ändring av detaljplan för inredning av vindar vid 
Påskbergsgatan, Jakobdalsgatan och Jättegrytsgatan inom stadsdelen Bö. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-11, 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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§ 645 0847/20 
Samråd om detaljplan för spårväg genom Frihamnen och 
Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och 
Lindholmen 
 

Paragraf 645 justerades omedelbart i separat protokoll.  

 

 

 

§ 646 0545/19 
Samråd om detaljplan för verksamheter och kategoribostäder 
vid Smålandsgatan inom stadsdelen Heden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för verksamheter och kategoribostäder vid 
Smålandsgatan inom stadsdelen Heden. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-24, med bilagor.  

Jäv  
Ordföranden Hampus Magnusson (M), Carl-Otto Lange (M) och Mats Arnsmar (S) 
anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut.  

Information  
Handläggare Frida Kjäll lämnar en kort muntlig information i ärendet. 

Beslutsgång 
Tjänstgörande ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla 
tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 647 0563/13 
Information inför granskning av detaljplan för vård och 
forskning vid Per Dubbsgatan inom stadsdelen Änggården  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Jäv 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte under 
informationen.   

Information   
Viveca Risberg, planavdelningen, informerar om följande:  

- Bakgrund och fakta 
- Bearbetning efter samråd – gestaltning, skyfall, miljökonsekvensbeskrivning, 

parkering och GFS.  
- Tidplan   
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§ 648 0821/16 
Samråd och granskning av detaljplan för förskolor vid 
Saffransgatan och Timjansgatan inom stadsdelen Gårdsten 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt tjänsteutlåtandet och tilläggsyrkandet från V och MP:   

1. Genomföra samråd om detaljplan för förskolor vid Saffransgatan och 
Timjansgatan inom stadsdelen Gårdsten.  

2. Enligt tilläggsyrkande från V och MP ska samrådsförslaget innehålla ett 
alternativ för Timjansgatan där friytan utökas för att uppnå minst 35kvm per 
barn. 

3. Efter samrådet ska detaljplan för förskolor vid Saffransgatan och 
Timjansgatan inom stadsdelen Gårdsten åter till byggnadsnämnden för beslut 
om granskning. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i tjänsteutlåtandet i kombination 
med tilläggsyrkande från V och MP.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-18, med bilagor.   

Yrkande  
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

Johan Zandin (V) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från V och MP, protokollets bilaga 
1.  

Mats Arnsmar (S) yrkar bifall på Johan Zandins (V) yrkande.  

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

- - - - 
Ajournering kl. 11.40-13.00 

- - - - 
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§ 649 1074/20 
Utvärdering av byggnadsnämndens arbete under 2020 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas. 

Information  
Ulrika Marcelind, chef för ärendeprocessenheten, informerar om följande:  

- Innebörden av Stängda nämndsammanträden och hur det hanteras i praktiken.  
- Generell påminnelse om att besluten inte gäller förrän protokollet justerats, 

spridande av material kan innebära att informationen anse expedierad och 
därmed som en allmän handling, nämndens arbetsformer (2020-03-17 §74).  

- Resultat av utvärderingen.  
- Förändringar inför 2021 för nämnd och förvaltning.  
- Kommunikation mellan nämnd och förvaltning sker huvudsakligen via e-post 

det är därför viktigt att e-posten bevakas. 
- Statistik över bordläggningar.  
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§ 650 0396/20 
Planbesked, uppdrag och samråd om nätstation vid Aröds 
industriväg (Backa 193:3) inom stadsdelen Backa 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 
nätstation vid Aröds industriväg inom stadsdelen Backa. 

2. Planarbetet påbörjas år 2020. 
3. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för nätstation vid 

Aröds industriväg inom stadsdelen Backa med standardförfarande. 
4. Genomföra samråd om detaljplan för nätstation vid Aröds industriväg inom 

stadsdelen Backa. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-20, 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 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 26 (76) 
   
   

§ 651 0775/20 
Planbesked och uppdrag för skola och förskola vid 
Titteridammsvägen (Angered 89:1 mfl) inom stadsdelen 
Angered 
 

Paragraf 651 justerades omedelbart i separat protokoll.  

 

 

§ 652 0624/20 
Planbesked för utbyggnad av Östra sjukhuset (Sävenäs 
165:1) inom stadsdelen Sävenäs 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 
utbyggnad av Östra sjukhuset (Sävenäs 165:1) inom stadsdelen Sävenäs. 

2. Planarbetet påbörjas år 2022. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-18, 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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§ 653 0990/20 
Startplan 2021 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden,  

Enligt tjänsteutlåtandet och yrkandet från M, L och D:  

1. Tillföra en planstart för småhus som ett ospecificerat projekt i startplan 2021. 
2. Tillföra en planstart för logistik/verksamhet i Säve där planprogram pågår 

genom ytterligare ett ospecificerat projekt för verksamhet/logistik i startplan 
2021. 

3. Stadsbyggnadskontoret för en dialog med byggherren för dnr 0713/14 i syfte 
att endast planera för småhus/radhus på platsen och återkomma till 
byggnadsnämnden för information före planstart. 

4. I övrigt godkänna förslag till startplan 2021.  
5. Delegera till avdelningschefen för planavdelningen att besluta om planstart 

för de specificerade detaljplanerna i Startplan 2021, bilaga 1 i 
tjänsteutlåtandet. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i tjänsteutlåtandet i kombination 
med yrkandet från M, L och D.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-03, med bilagor.  

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till yrkandet från M, L och D, 
protokollets bilaga 2.  

Johan Zandin (V) yrkar avslag till tredje förslaget till beslut i yrkandet från M, L och 
D.   

Information   
Fredrik Andersson, projektledare planavdelningen, lämnar en kort muntlig 
information i ärendet.  
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla första förslaget till beslut i 
yrkandet från M, L och D och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  

Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla andra förslaget till beslut i 
yrkandet från M, L och D och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  

Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tredje förslaget till beslut i 
yrkandet från M, L och D och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag. Omröstning begärs.  

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

Omröstning  
Den som vill bifalla tredje förslaget till beslut i yrkandet från M, L och D röstar ja. 
Den som vill avslå röstar nej. 

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

Med fem ja-röster och fyra nej-röster beslutar nämnden att bifalla tredje förslaget till 
beslut i yrkandet från M, L och D.  

Reservation 
Johan Zandin (V) reserverar sig mot beslutet att bifalla tredje förslaget till beslut i 
yrkandet från M, L och D.   
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§ 654 0409/16 
Tillstyrkande av detaljplan för stadsutveckling nordväst om 
Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå inom stadsdelen Järnbrott  
 

Paragraf 654 justerades omedelbart i separat protokoll.  
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§ 655 0740/16, 0726/17 
Avbryta arbetet med detaljplaner för linbana mellan 
Järntorget och Lindholmen inom stadsdelarna Masthugget 
och Lindholmen  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Avbryta arbetet med detaljplan för Linbana mellan Järntorget och 
Lindholmen (station och torn), inom stadsdelarna Masthugget och 
Lindholmen. 

2. Avbryta arbetet med ändring av detaljplaner för linbana mellan Järntorget och 
Lindholmen (linan), inom stadsdelen Lindholmen. 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Johan Zandin (V) 2020-09-24 och 2020-10-20 samt av 
ordföranden Hampus Magnusson (M) 2020-11-17.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-27, med bilagor.  

Yrkanden 
Johan Zandin (V) yrkar på bordläggning av ärendet.  

Martin Wannholt (D) yrkar på att avgöra ärendet idag.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att avgöra ärendet idag och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Omröstning begärs.   

Omröstning 
Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill bordlägga ärendet röstar nej. 

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Veronica Öjeskär (D), Ann Catrine Fogelgren 
(L), Marianne Carlström (S), Carl-Otto Lange (M), Martin Wannholt (D) och 
ordföranden Hampus Magnusson (M) ja medan Johan Zandin (V) och Matilda 
Landén (MP) röstar nej.  
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Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att avgöra ärendet idag. 

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

Johan Zandin (V) yrkar på avslag till tjänsteutlåtandet. 

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

Omröstning 
Den som vill bifalla tjänsteutlåtandet idag röstar ja. Den som vill avslå 
tjänsteutlåtandet röstar nej. 

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

Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att bifalla tjänsteutlåtandet. 
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§ 656 0741/16, 0727/17 
Avbryta arbetet med detaljplaner för linbana mellan 
Lindholmen och Västra Ramberget inom stadsdelarna 
Lindholmen och Rambergsstaden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Avbryta arbetet med detaljplan för Linbana mellan Lindholmen och Västra 
Ramberget (station och torn), inom stadsdelarna Lindholmen och 
Rambergsstaden. 

2. Avbryta arbetet med ändring av detaljplaner för linbana mellan Lindholmen 
och Västra Ramberget (linan), inom stadsdelarna Lindholmen och 
Rambergsstaden. 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Johan Zandin (V) 2020-09-24 och 2020-10-20 samt av 
ordföranden Hampus Magnusson (M) 2020-11-17. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-27, med bilagor.  

Yrkanden 
Johan Zandin (V) yrkar på bordläggning av ärendet.  

Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar på att avgöra ärendet idag.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att avgöra ärendet idag och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Omröstning begärs.   

Omröstning 
Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill bordlägga ärendet röstar nej. 

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Veronica Öjeskär (D), Ann Catrine Fogelgren 
(L), Marianne Carlström (S), Carl-Otto Lange (M), Martin Wannholt (D) och 
ordföranden Hampus Magnusson (M) ja medan Johan Zandin (V) och Matilda 
Landén (MP) röstar nej.  
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Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att avgöra ärendet idag. 

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

Johan Zandin (V) yrkar på avslag till tjänsteutlåtandet. 

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

Omröstning 
Den som vill bifalla tjänsteutlåtandet idag röstar ja. Den som vill avslå 
tjänsteutlåtandet röstar nej. 

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

Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att bifalla tjänsteutlåtandet. 
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§ 657 0742/16, 0728/17 
Avbryta arbetet med detaljplaner för linbana mellan Västra 
Ramberget och Wieselgrensplatsen inom stadsdelarna 
Rambergsstaden och Brämaregården  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Avbryta arbetet med detaljplan för Linbana mellan Västra Ramberget och 
Wieselgrensplatsen (station och torn), inom stadsdelarna Brämaregården och 
Rambergsstaden. 

2. Avbryta arbetet med ändring av detaljplaner för linbana mellan Västra 
Ramberget och Wieselgrensplatsen (linan), inom stadsdelarna Brämaregården 
och Rambergsstaden. 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Johan Zandin (V) 2020-09-24 och 2020-10-20 samt av 
ordföranden Hampus Magnusson 2020-11-17.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-27, med bilagor.  

Jäv  
Matilda Landén (MP) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut. 

Yrkanden 
Johan Zandin (V) yrkar på bordläggning av ärendet.  

Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar på att avgöra ärendet idag.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att avgöra ärendet idag och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Omröstning begärs.   

Omröstning 
Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill bordlägga ärendet röstar nej. 
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Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Veronica Öjeskär (D), Ann Catrine Fogelgren 
(L), Marianne Carlström (S), Carl-Otto Lange (M), Martin Wannholt (D) och 
ordföranden Hampus Magnusson (M) ja medan Johan Zandin (V) och Hannah Klang 
(V) röstar nej.  

Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att avgöra ärendet idag. 

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

Johan Zandin (V) yrkar på avslag till tjänsteutlåtandet. 

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

Omröstning 
Den som vill bifalla tjänsteutlåtandet idag röstar ja. Den som vill avslå 
tjänsteutlåtandet röstar nej. 

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

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

 

 

- - - - 
Ajournering kl. 15.03-15.13 

- - - - 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 36 (76) 
   
   

§ 658 BN 2020-005449   
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på Pustervik 3:10, 
Pustervik 3:8 och Pustervik 3:9  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Bifalla ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL samt 9 kap. 31 b § p. 1 PBL för en liten avvikelse och 9 kap 31 b § p. 2 PBL för 
en åtgärd av begränsad omfattning som är nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-02, med bilagor.  

Yttrande 
Byggnadsnämndens samtliga partier lämnar ett yttrande, protokollets bilaga 3.  

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

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 37 (76) 
   
   

§ 659 BN 2020-008275   
Bygglov för yttre ändring av tak på flerbostadshus, solceller, 
på Gårda 70:18 och Gårda 70:17  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-30, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 
2020-12-07. De inkomna synpunkterna påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag 
till beslut.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till demokraternas yrkande, protokollets bilaga 4.  

Matilda Landén (MP) yrkar bifall till miljöpartiets yrkande, protokollets bilaga 5.  

Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

Yttrande 
Ledamöterna från V, M, S och L lämnar ett yttrande, protokollets bilaga 6.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt yrkande om bifall till tjänsteutlåtandet mot yrkandet från 
demokraterna och finner att nämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandet. 

Reservation 
Demokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.  

Matilda Landén (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkandet från MP.  

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 38 (76) 
   
   

§ 660 BN 2020-008265    
Inriktningsbeslut för tidsbegränsat bygglov av nybyggnad av 
småbåtshamn för båtuthyrning, Lejontrappan på Inom 
Vallgraven 701:27  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden godkänner åtgärden samt delegerar beslutsfattande till 
förvaltningen (handläggare) under förutsättning att inga grannar eller remissinstanser 
inkommer med betydande eller omfattande invändningar mot byggnationen.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-04, 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 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 39 (76) 
   
   

§ 661 BN 2020-007002   
Förhandsbesked för nybyggnad av skola på Askim 231:5   
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Tillåta åtgärden på den sökta platsen enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900) och att medge avvikelsen avseende byggnadshöjd enligt 9 kap. 31c § 
PBL. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens bemötande av 
sent inkomna handlingar, daterat 2020-12-14. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-04, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 
2020-12-09. De inkomna synpunkterna påverkar stadsbyggnadskontorets förslag till 
beslut att tillåta åtgärden.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla förvaltningens förslag till 
beslut i bemötandet av sent inkomna handlingar och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 40 (76) 
   
   

§ 662 BN 2020-005614   
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med 
garage på Trollered 1:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkande från ordföranden Hampus Magnusson (M) och Martin Wannholt (D): 

Tillåta åtgärden på den sökta platsen.  

Skäl för beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i yrkandet från ordföranden 
Hampus Magnusson (M) och Martin Wannholt (D). 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-04.  

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) och Martin Wannholt (D) yrkar på att tillåta 
åtgärden.  

Johan Zandin (V) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet. 

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

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 41 (76) 
   
   

§ 663 BN 2020-003281    
Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, väsentlig 
ändring av anordning för ventilation, utan startbesked på 
Järnbrott 166:6  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra XXX, XXX, XXX, XXX, (XXXXXX-XXXX) byggsanktionsavgifter med 
stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 
kap 13 § 2 st 1 p plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha påbörjat en 
väsentlig ändring av anordning för ventilation utan startbesked. 
Byggsanktionsavgiften beräknas till 7 095 kr 

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-02, 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 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 42 (76) 
   
   

§ 664 BN 2020-009369   
Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, byggnation 
av mur, utan startbesked på Hästevik 1:55  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra XXX XXX, XXX, XXX XXX,  (XXXXXX-XXXX) och XXX XXX, XXX, 
XXX, XXX, (XXXXXX-XXXX) en byggsanktionsavgift, med stöd av 10 kap 3 § 
och 11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, för att ha påbörjat 
byggnation av mur utan startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas med stöd av 9 
kap 12 § 8p plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, till 9 223 kr. 
Fastighetsägarna ska enligt 11 kap 60 § PBL, solidariskt påföras 
byggsanktionsavgiften. 

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-27, med bilagor.  

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

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 43 (76) 
   
   

§ 665, BN 2020-005120 
Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, nybyggnad 
av förrådstält, utan startbesked på Sannegården 90:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Påföra XXX, XX, XXX XXX (XXXXXX-XXXX) byggsanktionsavgift. En 
byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 §§ plan- 
och bygglagen (2010:900) PBL, för att ha påbörjat en nybyggnad av 
förrådstält utan startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas med stöd av 9 
kap 6 § 4 plan- och byggförordningen (2011:338) PBF. 

2. Sätta ner byggsanktionsavgiften med stöd av 11 kap. 53a § PBL, till hälften. 
Byggsanktionsavgiften beräknas därmed till 112 810 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 2020-11-12, 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 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 44 (76) 
   
   

§ 666 BN 2020-003666 
Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, nybyggnad 
av komplementbyggnad, utan startbesked på Gårda 33:7  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra XXX, XXX XXX, XXX, XXX XXX (XXXXXX-XXXX) en 
byggsanktionsavgift med stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 §§ plan- och 
bygglagen (2010:900) PBL, för att ha påbörjat nybyggnad av en komplementbyggnad 
utan startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas med stöd av 9 kap 6 § 2 p plan- 
och byggförordningen (2011:338) PBF, till 14 095 kr.  

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-02, med bilagor.   

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 
2020-12-08. De inkomna synpunkterna påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag 
till beslut.  

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

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 45 (76) 
   
   

§ 667 BN 2020-005646   
Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, nybyggnad 
av skylt, utan startbesked på Skintebo 391:4  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra XXX, XXX XXX, XXX, XXX XXX (XXXXXX-XXXX) en 
byggsanktionsavgift med stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 §§ plan- och 
bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 kap 14 § 1 p plan- och byggförordningen 
(2011:338) PBF, för att ha påbörjat nybyggnad av skylt utan startbesked. 
Byggsanktionsavgiften beräknas till 23 650 kronor. 

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-01, 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 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 46 (76) 
   
   

§ 668 BN 2019-005226   
Rättelseföreläggande samt förbud förenat med vite för att ha 
utfört en olovlig åtgärd, uppsättning av skylt, på Lorensberg 
50:2  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX, XXX XXX, XXX, XXX XXX (XXXXXX-XXXX), såsom 
fastighetsägare, att senast 2 veckor från det att beslutet vunnit laga kraft, ha 
genomfört rättelse genom att ta bort skylt i form av flagga och flaggstång med 
stöd av 11 kap 20 § PBL. Föreläggandet förenas med vite om 10 000 kr, och 
så länge rättelse inte vidtas, ett löpande vite, med 5 000 kr varje påbörjad 
kalendervecka, med stöd av 11 kap 37 § PBL. 

2. Förbjuda XXX, XXX XXX, XXX, XXX XXX (XXXXXX-XXXX), såsom 
fastighetsägare, att den olovliga åtgärden utförs på nytt med stöd av 11 kap. 
32 a § PBL. Förbudet förenas med ett vite om 10 000 kr för varje gång 
åtgärden utförs på nytt, med stöd av 11 kap 37 § PBL. 

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-04, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 
2020-12-09. De inkomna synpunkterna påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag 
till beslut.  

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

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 47 (76) 
   
   

§ 669 BN 2020-003554  
Åtgärdsföreläggande förenat med vite angående 
siktskymmande växtlighet på Hjällbo 15:18  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX, XXX XXX, XXX, XXX XXX (XXXXXX-XXXX), såsom 
fastighetsägare, vid vite om 20 000 kr, att senast en månad från det att 
beslutet vunnit laga kraft, att vidta åtgärder genom att klippa ned växtligheten 
till högst 80 cm inom en sikttriangel om 2,5 meter åt vardera håll, mätt utmed 
körbanan, vid utfarten mot Brännbollsvägen, och därefter, så länge rättelse 
inte vidtas med 10 000 kr varje påbörjad kalendermånad, med stöd av 11 kap 
19 samt 37 §§ Plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-13, 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 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 48 (76) 
   
   

§ 670 BN 2020-004715 
Åtgärdsföreläggande förenat med vite att utföra obligatorisk 
ventilationskontroll (OVK) på Bagaregården 4:17  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX, XXX XXX, XXX, XXX XXX (XXXXXX-XXXX), såsom 
byggnadens ägare, vid vite om 71 000 kr, att senast två månader från det att 
beslutet vunnit laga kraft, ha utfört en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på fastigheten, och därefter så länge åtgärden inte utförts med 14 000 kr varje 
påbörjad kalendermånad, med stöd av 11 kap 19 samt 37 §§ Plan- och 
bygglagen 2010:900, PBL och 5 kap 1 § Plan- och byggförordningen 
2011:338, PBF. 

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-04, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av två sent inkomna yttrande, ankomststämplat 2020-
12-08 och 2020-12-10. De inkomna synpunkterna påverkar inte 
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.  

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

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 49 (76) 
   
   

§ 671 BN 2020-005695 
Åtgärdsföreläggande förenat med vite att utföra obligatorisk 
ventilationskontroll (OVK) på Johanneberg 8:3  

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX, XXX XXX, XXX, XXX XXX (XXXXXX-XXXX), såsom 
byggnadens ägare, vid vite om 48 000 kr, att senast två månader från det att 
beslutet vunnit laga kraft, ha utfört en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på fastigheten, och därefter så länge åtgärden inte utförts med 10 000 kr varje 
påbörjad kalendermånad, med stöd av 11 kap 19 samt 37 §§ Plan- och 
bygglagen 2010:900, PBL och 5 kap 1 § Plan- och byggförordningen 
2011:338, PBF. 

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-04, 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 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 50 (76) 
   
   

§ 672 BN 2020-003616 
Åtgärdsföreläggande förenat med vite att utföra obligatorisk 
ventilationskontroll (OVK) på Järnbrott 147:3  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX, XXX XXX, XXX, XXX XXX (XXXXXX-XXXX), såsom 
byggnadens ägare, vid vite om 284 000 kr, att senast fyra månader från det att 
beslutet vunnit laga kraft, ha utfört en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på fastigheten, och därefter så länge åtgärden inte utförts med 57 000 kr varje 
påbörjad kalendermånad, med stöd av 11 kap 19 samt 37 §§ Plan- och 
bygglagen 2010:900, PBL och 5 kap 1 § Plan- och byggförordningen 
2011:338, PBF. 

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-04, 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 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 51 (76) 
   
   

§ 673 BN 2020-001281  
Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Kärra 28:10  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX, XXX XXX, XXX, XXX XXX (XXXXXX-XXXX), såsom 
byggnadens ägare, vid vite om 284 000 kr, att senast 2 månader från det att 
beslutet vunnit laga kraft, ha åtgärdat de brister som anges i bilagt protokoll 
från besiktning genomförd 2019-11-08, och därefter så länge som bristerna 
inte åtgärdats med 57 000 kr varje påbörjad kalendermånad, med stöd av 11 
kap 19 samt 37 §§ Plan- och bygglagen 2010:900, PBL och 5 kap. 7 § plan- 
och byggförordningen (2011:338), PBF. 

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-04, 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 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 52 (76) 
   
   

§ 674 BN 2020-006069   
Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Masthugget 6:19  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX, XXX XXX, XXX, XXX XXX (XXXXXX-XXXX), såsom 
byggnadens ägare, vid vite om 71 000 kr, att senast två månader från det att 
beslutet vunnit laga kraft, ha åtgärdat de brister som anges i bilagda protokoll 
(4 st) daterat 2020-07-02 från besiktning genomförd 2020-05-15, och därefter 
så länge som bristerna inte åtgärdats med 15 000 kr varje påbörjad 
kalendermånad, med stöd av 11 kap 19 samt 37 §§ Plan- och bygglagen 
2010:900, PBL och 5 kap. 7 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. 

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-04, 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 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 53 (76) 
   
   

§ 675 BN 2020-006070 
Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Masthugget 6:19  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX, XXX XXX, XXX, XXX XXX (XXXXXX-XXXX) såsom 
byggnadens ägare, vid vite om 71 000 kr, att senast två månader från det att 
beslutet vunnit laga kraft, ha åtgärdat de brister som anges i bilagda protokoll 
(2 st) daterat 2020-07-02 från besiktning genomförd 2020-05-15, och därefter 
så länge som bristerna inte åtgärdats med 15 000 kr varje påbörjad 
kalendermånad, med stöd av 11 kap 19 samt 37 §§ Plan- och bygglagen 
2010:900, PBL och 5 kap. 7 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. 

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-04, 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 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 54 (76) 
   
   

§ 676  BN 2020-006071 
Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Masthugget 6:19  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX, XXX XXX, XXX, XXX XXX (XXXXXX-XXXX), såsom 
byggnadens ägare, vid vite om 71 000 kr, att senast två månader från det att 
beslutet vunnit laga kraft, ha åtgärdat de brister som anges i bilagt protokoll 
daterat 2020-07-02 från besiktning genomförd 2020-05-15, och därefter så 
länge som bristerna inte åtgärdats med 15 000 kr varje påbörjad 
kalendermånad, med stöd av 11 kap 19 samt 37 §§ Plan- och bygglagen 
2010:900, PBL och 5 kap. 7 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. 

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-04, 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 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 55 (76) 
   
   

§ 677 BN 2020-006072 
Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Masthugget 6:19  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX, XXX XXX, XXX, XXX XXX (XXXXXX-XXXX), såsom 
byggnadens ägare, vid vite om 71 000 kr, att senast två månader från det att 
beslutet vunnit laga kraft, ha åtgärdat de brister som anges i bilagt protokoll 
daterat 2020-07-02 från besiktning genomförd 2020-05-15, och därefter så 
länge som bristerna inte åtgärdats med 15 000 kr varje påbörjad 
kalendermånad, med stöd av 11 kap 19 samt 37 §§ Plan- och bygglagen 
2010:900, PBL och 5 kap. 7 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. 

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-04, 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 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 56 (76) 
   
   

§ 678 BN 2020-006073 
Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Masthugget 6:19  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX, XXX XXX, XXX, XXX XXX (XXXXXX-XXXX), såsom 
byggnadens ägare, vid vite om 71 000 kr, att senast två månader från det att 
beslutet vunnit laga kraft, ha åtgärdat de brister som anges i bilagt protokoll 
daterat 2020-07-02 från besiktning genomförd 2020-05-15, och därefter så 
länge som bristerna inte åtgärdats med 15 000 kr varje påbörjad 
kalendermånad, med stöd av 11 kap 19 samt 37 §§ Plan- och bygglagen 
2010:900, PBL och 5 kap. 7 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. 

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-04, 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 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 57 (76) 
   
   

§ 679 BN 2020-006074 
Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Masthugget 6:19  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX, XXX XXX, XXX, XXX XXX (XXXXXX-XXXX), såsom 
byggnadens ägare, vid vite om 71 000 kr, att senast två månader från det att 
beslutet vunnit laga kraft, ha åtgärdat de brister som anges i bilagt protokoll 
daterat 2020-07-06 från besiktning genomförd 2020-05-15, och därefter så 
länge som bristerna inte åtgärdats med 15 000 kr varje påbörjad 
kalendermånad, med stöd av 11 kap 19 samt 37 §§ Plan- och bygglagen 
2010:900, PBL och 5 kap. 7 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. 

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-04, 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 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 58 (76) 
   
   

§ 680 BN 2020-006075  
Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Masthugget 6:19  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX, XXX XXX, XXX, XXX XXX (XXXXXX-XXXX), såsom 
byggnadens ägare, vid vite om 71 000 kr, att senast två månader från det att 
beslutet vunnit laga kraft, ha åtgärdat de brister som anges i bilagt protokoll 
daterat 2020-07-06 från besiktning genomförd 2020-05-15, och därefter så 
länge som bristerna inte åtgärdats med 15 000 kr varje påbörjad 
kalendermånad, med stöd av 11 kap 19 samt 37 §§ Plan- och bygglagen 
2010:900, PBL och 5 kap. 7 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. 

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-04, 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 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 59 (76) 
   
   

§ 681 BN 2020-007592 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus, på 
Hästevik 2:375  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

2. Som villkor för dispensen gäller att dispensområde ej ges utöver angiven 
tomtplatsavgränsning enligt bilaga 2, området utanför får inte privatiseras, 

3. Som villkor för dispensen ska ett staket sättas upp runt tomtplatsen, 
4. Omgående underrätta länsstyrelsen om meddelad dispens. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-04, 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 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 60 (76) 
   
   

§ 682 BN 22009-005797 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av två 
transformatorstationer och nedläggning av kabelledning på 
Bergum 4:4, Bergum 7:3, Björsbo 1:2, Björsbo 1:10, Björsbo 
1:20, Björsbo S:7, Björsbo S:8, Björsbo S:10, Rydstå 1:6, 
Rydstå 1:8, Skvalpan 1:2 och Skvalpan 1:3  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

2. Som villkor för dispensen gäller att dispensområde på situationsplanen i 
bilaga 2 följs och att arbeten utförs enligt Miljöförvaltningens synpunkter.  

- Av ansökan framgår att kablarna ska passera två vattendrag. Det 
saknas dock uppgifter om hur detta ska utföras. I beslutet från 
länsstyrelsen som bifogats ansökan beskrivs att vattendrag ska 
passeras genom styrd borrning/tryckning. Vi antar att detta gäller 
även för aktuell ansökan. Det behöver dock framgå tydligt. Vid styrd 
borrning/tryckning är det viktigt att det görs på tillräckligt djup så att 
ingen grumling uppstår i vattendraget. Kant zonerna till vattendragen 
och träd och buskar som växer längs med vattendragen får inte heller 
påverkas negativt av arbetena. I ansökan finns inga uppgifter om 
skyddsvärda träd nära sträckningen för kabeldragningen. 
Miljöförvaltningen har inte heller några uppgifter om det. Vid 
eventuell passage av skyddsvärda träd ska dock försiktighetsåtgärder 
vidtas så att inga skador sker, se villkor 1 i länsstyrelsens beslut 
daterat 2020-08-18, diarienummer 521-26348-2020.  

- På två ställen ser det ut som nedläggningen kommer att passera 
betesmark. Här bör samma villkor gälla som länsstyrelsen beslutat 
om, villkor 4 i beslut daterat 2020-08-18, diarienummer 521-26348-
2020.  

- Körskador ska undvikas och om de ändå uppstår ska de lagas. 
- Länsvatten får inte återföras till vattendragen utan ska samlas upp 

eller tömmas över en grönyta. 
3. Omgående underrätta länsstyrelsen om meddelad dispens. 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 61 (76) 
   
   

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-19, 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 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 62 (76) 
   
   

§ 683 BN 2020-005118   
Strandskyddsdispens för anläggande av stolp- och brygglift 
på Köpstadsö 1:157  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avslå aktuell dispensansökan med stöd av 7 kap. 18b § miljöbalken (MB), på grund 
av avsaknad av särskilda skäl enligt 7 kap. 18c § MB, samt att sökt åtgärd motverkar 
strandskyddets syfte enligt 7 kap. 13 § miljöbalken (MB). 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-02, 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 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 63 (76) 
   
   

§ 684 BN 2020-007205   
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus med 
komplementbyggnader, samt anläggning av stödmur på Kärr 
2:74  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Jan Jörnmark (D) 2020-11-17. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-06, 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 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 64 (76) 
   
   

§ 685 BN 2020-005175   
Bygglov för fasadändring på enbostadshus, solceller på tak, 
på Köpstadsö 1:24  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Adam Wojciechowski (MP) 2020-10-20 och Johan Zandin (V) 
2020-11-17.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-09, med bilagor.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D), Johan Zandin (V) och Matilda Landén (MP) yrkar bifall till 
yrkandet från demokraterna, protokollets bilaga 7.  

Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

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

Reservation 
Martin Wannholt (D) reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkandet från D.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 65 (76) 
   
   

§ 686 BN 2019-007268   
Bygglov för ändrad användning, av lokal till 6 lägenheter, i 
flerbostadshus på Olivedal 3:26 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Johan Zandin (V) bordläggs ärendet till sammanträdet 9 februari 2020.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Jan Jörnmark (D) 2020-09-24, 2020-10-20 och 2020-11-17. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-09.  

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

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 66 (76) 
   
   

§ 687 0153/20 
Frågor till förvaltningen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Frågorna till förvaltningen antecknas. 

Frågor till förvaltningen  
- Nämnden vill redovisas vad strandskyddsutredningen och dess resultat hittills 

inneburit.  
- Nämnden vill ha översyn av beskrivning och syften med ärenden, exempelvis 

gällande bygglov och förhandsbesked.  
- Nämnden vill ha en allmän lägesrapport gällande solceller i 

bygglovssamanhang.  
- Nämnden vill ha information om vad som händer på den brända tomten vid 

Brunnsparken.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 67 (76) 
   
   

§ 688 0150/20 
Anmälan av delegationsbeslut 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningarna över delegationsbeslut antecknas.  

Handlingar  
- Start av planarbete och samråd för ändring av del av detaljplan för bostäder i 

Brevik inom stadsdelen Näset i Göteborg (Hängestensvägen 2) 
- Överklagande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 28 oktober 

2020, dnr 403-22844-2020, angående beslut om avslag på ansökan om 
bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Hovås 3:31 i 
Göteborgs kommun.  

- Anmälan av delegationsbeslut om anställning för perioden 2020-11-06 – 
2020-12-02.  

- Anmälan av delegationsbeslut om avgång för perioden 2020-11-06 – 2020-
12-02. 

- Beslut om positiva planbesked förenliga med ÖP och eventuella program 
fattade på delegation för perioden 2020-09-22 – 2020-10-15. 
 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 68 (76) 
   
   

§ 689 0151/20 
Anmälan av ordförandebeslut 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Det anmälda ordförandebeslutet antecknas.  

Handlingar  
- Beslut om att godkänna yttrande till stadsledningskontoret över remiss från 

Infrastrukturdepartementet gällande Boverkets rapport (2020:18) 
”Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur utifrån uppdraget 
att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för 
elfordon i byggreglerna”, 0887/20.   

- Beslut om att godkänna yttrande till mark- och miljööverdomstolen i enlighet 
med bilaga Yttrande avseende bygglov samt ingripande på fastigheten Utby 
36:1, BN 2017-011312.   

- Beslut om att godkänna anbudsförfrågan avseende bygglovshandläggare och 
byggnadsinspektörer, 0857/20. 

- Beslut om att överklaga Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 5 
november 2020, dnr 403-9402-2020, angående beslut om rättelseföreläggande 
med vite och byggsanktionsavgift gällande fastigheterna Rambergsstaden 
68:1 och Rambergsstaden 733:401 i Göteborgs kommun.  

 
 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 69 (76) 
   
   

§ 690   
Lista över inkomna remisser 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över remisser antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över aktuella remisser.  

 

 

 

 

§ 691   
Redovisning av inkomna skrivelser till nämnden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Till sammanträdet har postlista ej publicerats. Redovisas kommande nämnd 2021-02-
09.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 70 (76) 
   
   

§ 692 0152/20 
Redovisning av inkomna planförfrågningar 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över inkomna planförfrågningar antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över nyinkomna planbesked.  

 

 

 

 

§ 693   
Redovisning av positiva planbesked med startår 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över positiva planbesked med startår.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 71 (76) 
   
   

§ 694   
Redovisning av sammanställning över pågående detaljplaner 
och vilken aktivitet som avslutats samt vilka aktiviteter som 
är planerade under 2020 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över pågående detaljplaner antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över pågående detaljplaner och vilken aktivitet som avslutats samt vilka 
aktiviteter som är planerade, per 2020-12-09.  

 

 

 

 

§ 695   
Redovisning av startade planer från Startplan 2020 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över startade planer från Startplan 2020, per 2020-11-12. 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 72 (76) 
   
   

§ 696 0245/20 
Information inför samrådsbeslut om 
naturvärdesinventeringens konsekvenser Vågnedalsvägen  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information   
Anna-Karin Nilsson, planarkitekt planavdelningen, informerar om följande:  

- Beslutet att anta detaljplan för bostäder vid Vågnedalsvägen inom stadsdelen 
Askim upphävdes av MMD 2020-01-19 

- Redovisning av de främsta domskälen för upphävande. 
- Information om byggnadsnämndens beslut 2020-05-26 att upprätta en ny 

detaljplan.  
- Slutsatser av naturvärdesinventering.  
- Länsstyrelsens preliminära bedömning utifrån den nya 

naturvärdesinventeringen. 
- Avvägd bedömning utifrån naturvärdesinventering och allmänna intressen.  
- Konsekvenser för projektet.  
- Tidplan.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 73 (76) 
   
   

§ 697 1007/20 
Information om Fiskhamnen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas. 

Information  
Jessica Andersson från strategiska avdelning informerar om följande: 

- Fiskehamnens framtida utveckling och användning, uppdrag och resultat.  
- Utmaningar för verksamheterna i fiskehamnen och för 

stadsbyggnadskontoret.  
- Potential för området idag och i framtiden, möjligheter och tre olika alternativ 

för fiskehamnen.  
- Alternativ 1: Fiskhamnen blir kvar med nuvarande funktioner och byggnader. 
- Alternativ 2: Fiskhamnen blir kvar med nya funktioner. Ny byggnad för 

verksamhet och logistik byggs och kajer anpassas till morgondagens behov. 
Delar av området omvandlas till blandstad. 

- Alternativ 3: Hela eller delar av Fiskhamnens verksamhet flyttas till annan 
plats och området omvandlas till blandstad.  

- Ställningstaganden i rapport angående alternativen.  
- Fiskhamnen i fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg. 
- Gällande översiktsplan (2009). 
- Riksintresse yrkesfisket. 
- Budget 2021. 
- Risker och tekniska sakfrågor samt risker för planering på lång sikt. 
- Sammanfattning området. 
- Markanvändning i FÖP C. 
- Tidplan och fortsatt arbete. 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 74 (76) 
   
   

§ 698 0199/17 
Information inför granskning av ny översiktsplan, del 2 av 2 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Anna Olsson och Monica Wincentsson från strategiska avdelning informerar om 
följande:  

- Ny översiktsplan: Genomgång av förslag till granskningshandling 2 av 2. 
- Stadens utvecklingspotential i översiktsplanen.  
- Mark- och vattenanvändning. 
- Förtätning och komplettering inom pågående markanvändning. 
- Förtätning och komplettering inom pågående markanvändning blandad 

stadsbebyggelse 
- Framtida blandad stadsbebyggelse. 
- Redovisning av potential för nya bostäder och förtätning i ytterstaden, östra 

mellanstaden, Angered, centrala Hisingen, sydvästra mellanstaden och 
innerstaden.  

 

 

 

 
  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 75 (76) 
   
   

§ 699 0454/12 
Information inför antagande av detaljplan för bostäder och 
förskola vid Toredammen inom stadsdelen Älvsborg 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Jäv 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte under 
informationen.   

Information  
Agneta Runevad, samordnare planavdelningen, informerar om följande: 

- Viktiga frågor under granskningen. Frågor från myndigheter berörde geoteknik, 
trafikbuller, förorenad mark och påverkan på naturvärden (vattensalamander) och 
markavvattning/vattenverksamhet. Frågor från privatpersoner berörde parkering, 
trafiksituation, exploateringsgrad, höjder på föreslagen bebyggelse, solstudier och 
bebyggelsens skuggverkan på omgivningen, ianspråktagande av grönområde för 
förskola etc.  

- Norra delen av planområdet, centrala delen av planområdet 
- Ny förskola i området.  
- Solstudie vår/höstdagjämning/midsommar.  

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 76 (76) 
   
   

§ 700 BN 2019-010383    
Information hotell tredje långgatan  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas. 

Jäv 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte under 
informationen.   

Information  
Carita Sandros, avdelningschef byggavdelningen, informerar om följande:  

- Ansökan om bygglov för hotell inkom i december 2019 och har kompletterats 
fortlöpande.  

- Nuvarande bebyggelse ligger delvis utanför byggrätten. 
- Sökande har sett över möjligheten att göra en planenlig ansökan. 
- Bevarande och varsamhetskrav på grund av stor påverkan på stadsbild 

avseende gatumiljö och byggnader.  
- Planmosaik.  
- Avvägningar: bevarande och varsamhetskrav, stadsbild. planenlighet, 

sakägares synpunkter.  
- Stadsbild Tredje långgatan och Nordhemsgatan.  
- Alternativ som diskuterats och vägar framåt.  
- Nuläge och tidplan.  
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	Skäl för beslut Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 670 BN 2020-004715
	Åtgärdsföreläggande förenat med vite att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på Bagaregården 4:17
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 671 BN 2020-005695
	Åtgärdsföreläggande förenat med vite att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på Johanneberg 8:3
	Beslut
	Skäl för beslut Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 672 BN 2020-003616
	Åtgärdsföreläggande förenat med vite att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på Järnbrott 147:3
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 673 BN 2020-001281
	Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på Kärra 28:10
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 674 BN 2020-006069
	Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på Masthugget 6:19
	Beslut
	Skäl för beslut Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 675 BN 2020-006070
	Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på Masthugget 6:19
	Beslut
	Skäl för beslut Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 676  BN 2020-006071
	Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på Masthugget 6:19
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 677 BN 2020-006072
	Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på Masthugget 6:19
	Beslut
	Skäl för beslut Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 678 BN 2020-006073
	Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på Masthugget 6:19
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 679 BN 2020-006074
	Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på Masthugget 6:19
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 680 BN 2020-006075
	Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på Masthugget 6:19
	Beslut
	Skäl för beslut Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 681 BN 2020-007592
	Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus, på Hästevik 2:375
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 682 BN 22009-005797
	Strandskyddsdispens för nybyggnad av två transformatorstationer och nedläggning av kabelledning på Bergum 4:4, Bergum 7:3, Björsbo 1:2, Björsbo 1:10, Björsbo 1:20, Björsbo S:7, Björsbo S:8, Björsbo S:10, Rydstå 1:6, Rydstå 1:8, Skvalpan 1:2 och Skvalp...
	Beslut
	Skäl för beslut Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 683 BN 2020-005118
	Strandskyddsdispens för anläggande av stolp- och brygglift på Köpstadsö 1:157
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 684 BN 2020-007205
	Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus med komplementbyggnader, samt anläggning av stödmur på Kärr 2:74
	Beslut
	Skäl för beslut Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 685 BN 2020-005175
	Bygglov för fasadändring på enbostadshus, solceller på tak, på Köpstadsö 1:24
	Beslut
	Skäl för beslut Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Reservation

	§ 686 BN 2019-007268
	Bygglov för ändrad användning, av lokal till 6 lägenheter, i flerbostadshus på Olivedal 3:26
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 687 0153/20
	Frågor till förvaltningen
	Beslut
	Frågor till förvaltningen

	§ 688 0150/20
	Anmälan av delegationsbeslut
	Beslut
	Handlingar

	§ 689 0151/20
	Anmälan av ordförandebeslut
	Beslut
	Handlingar

	§ 690
	Lista över inkomna remisser
	Beslut
	Handlingar

	§ 691
	Redovisning av inkomna skrivelser till nämnden
	Beslut
	Information

	§ 692 0152/20
	Redovisning av inkomna planförfrågningar
	Beslut
	Handlingar

	§ 693
	Redovisning av positiva planbesked med startår
	Beslut
	Handlingar

	§ 694
	Redovisning av sammanställning över pågående detaljplaner och vilken aktivitet som avslutats samt vilka aktiviteter som är planerade under 2020
	Beslut
	Handlingar

	§ 695
	Redovisning av startade planer från Startplan 2020
	Beslut
	Handlingar

	§ 696 0245/20
	Information inför samrådsbeslut om naturvärdesinventeringens konsekvenser Vågnedalsvägen
	Beslut
	Information

	§ 697 1007/20
	Information om Fiskhamnen
	Beslut
	Information

	§ 698 0199/17
	Information inför granskning av ny översiktsplan, del 2 av 2
	Beslut
	Information

	§ 699 0454/12
	Information inför antagande av detaljplan för bostäder och förskola vid Toredammen inom stadsdelen Älvsborg
	Beslut
	Jäv
	Information

	§ 700 BN 2019-010383
	Information hotell tredje långgatan
	Beslut
	Jäv
	Information


