
 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 1 (68) 

  

   

Tid: 9:00-16.25, ajournering 11.30-13.00 och 14.20-14.30  

Plats: Sessionssalen 

Paragrafer:  479-548 

Närvarande 

Ledamöter 

Hampus Magnusson (M) ordförande, ej §§ 485 (under information om 

Masthugget), 487, 495, 496 och 547. 

Mats Arnsmar (S) 

Johan Zandin (V) andre vice ordförande ej § 500. 

Jan Jörnmark (D) ej §§ 498, 500, 512 och 527. 

Ann Catrine Fogelgren (L) förste vice ordförande, tjänstgörande ordförande under 

§§ 485 (under information om Masthugget), 487, 495, 496 och 547. 

Adam Wojciechowski (MP) ej § 537. 

Marianne Carlström (S) 

Carl-Otto Lange (M) ej §§ 511, 512, 513 och 520. 

Martin Wannholt (D) ej § 512. 

 Tjänstgörande ersättare 

Åsa Hartzell (M) tjänstgörande för Hampus Magnusson (M) under §§ 487, 495, 

496 och 547, tjänstgörande för Carl-Otto Lange (M) under §§ 511, 512, 513 och 

520. 

Rikard Andersson (S) tjänstgörande för Jan Jörnmark (D) under § 512.  

Hannah Klang (V) tjänstgörande för Johan Zandin (V) under § 500, tjänstgörande 

för Martin Wannholt (D) under § 512. 

Veronica Öjeskär (D) tjänstgörande för Jan Jörnmark (D) under §§ 498, 500 och 

527. 

Matilda Landén (MP) tjänstgörande för Adam Wojciechowski (MP) under § 537. 

 Övriga ersättare 

Åsa Hartzell (M) ej § 532. 

Rikard Andersson (S) 

Hannah Klang (V) 

Veronica Öjeskär (D) ej §§ 548 och 512. 

Jan Lenander (L) 

Matilda Landén (MP) ej §§ 501-503. 

Övriga närvarande 

Henrik Kant stadsbyggnadsdirektör, Linnéa Karlsson nämndsekreterare, Stina 

Petersson Moberg nämndsekreterare, Sven Boberg chef juridikenheten, Carita 

Sandros avdelningschef Byggavdelningen, Sandra Trzil projektledare § 548, 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 
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Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 2 (68) 

   

   

Roger Vahnberg och Mikael Olsson från Västtrafik § 495, Arvid Guthed 

Göteborgs Hamn § 499.  

 

Distansdeltagande:  

Ulrika Marcelind chef ärendeprocessenheten §§ 479-517 och 525-548, Tomas 

Carlsson ekonomichef §§ 479-489, Anna Hartung kommunikationschef, Björn 

Siesjö stadsarkitekt, Monica Daxler avdelningschef Lantmäteriavdelningen, Katja 

Ketola avdelningschef Strategiska avdelningen, Alexander Danilovic enhetschef 

Strategiska avdelningen §§ 491-494 och 499, Mia Edström enhetschef Strategiska 

avdelningen §§ 491-494, Christian Bergman trafikplanerare Strategiska 

avdelningen §§ 491-492, Anna Olsson projektledare Strategiska avdelningen §§ 

491-494, Erik Hansson projektledare Strategiska avdelningen §§ 491-494, Anders 

Svensson projektchef Strategiska avdelningen §§ 491-494, Martin Storm 

avdelningschef Planavdelningen ej § 510., Liza Schramm enhetschef 

Byggavdelningen, Pia Hermansson enhetschef Byggavdelningen, Johan Hagsgård 

enhetschef Byggavdelningen §§ 479-490 och 492-513, Arvid Törnqvist 

enhetschef Planavdelningen, Karoline Rosgardt enhetschef Planavdelningen, 

Gunnel Jonsson enhetschef Planavdelningen §§ 479-510, Mari Tastare 

Enhetschef, Planavdelningen §§479-510, Maria Lejon Bitr. planchef/projektledare 

§§ 485-509, Charlotte Ohlsson kommunikationsstrateg §§ 491-496, 498-509, 545-

548, Frida Kjäll Planarkitekt § 487, Linnéa Finskud Planarkitekt § 495, Sirpa 

Anttihilli konsultsamordnare § 488, Fredrik Andersson projektledare § 489, Jonas 

Bäckström planarkitekt § 500, Martin Trpkovski planarkitekt § 500, Hugo 

Lindblad planarkitekt § 505, Lena Larsson §510, Jonas Nordin Västfastigheter § 

495, Emir Halakic Enhetschef Trafikkontoret § 548. 

Personalföreträdare 

Vision §§ 479-485, Saco (distansdeltagande) §§ 479-489 

Justeringsdag:  2020-10-29 
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Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2020-10-30  

 

 

  

Sekreterare 

 

_____________________________ 

Linnéa Karlsson 

 

 

Ordförande 

 

_____________________________ 

Hampus Magnusson (M) ej §§ 485 

(under information om Masthugget), 487, 

495, 496 och 547. 

 

          Justerande 

 

          _____________________________ 

          Johan Zandin (V) ej § 500 

 

Tjänstgörande ordförande 

 

_____________________________ 

Ann Catrine Fogelgren (L) §§ 485 (under 

information om Masthugget), 487, 495, 

496 och 547. 

 

          Justerande 

 

          _____________________________ 

          Mats Arnsmar (S) § 500 
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§ 479   

Närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Närvaron antecknas efter första sidans förteckning. 

 

 

 

 

§ 480   

Digital närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Adam Wojciechowski (MP) och Hannah Klang (V) deltar i sammanträdet via Teams.  

Adam och Hannah deltar med både ljud och video och de sitter enskilt så att ingen 

kan ta del av ljud, bild eller vad de säger. 

Tjänstepersoner som deltar digitalt antecknas efter första sidans förteckning.  
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§ 481   

Extern närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Deltagande på plats i sessionssalen godkänns för Roger Vahnberg och Mikael Olsson 

från Västtrafik under information i § 495, deltagande via Teams godkänns för Jonas 

Nordin från Västfastigheter under information i § 495. 

Deltagande på plats i sessionssalen godkänns för Arvid Guthed från Göteborgs hamn 

under § 499 och deltagande via Temas godkänns för Emir Halalkic från trafikkontoret 

under § 548.  

 

 

 

 

§ 482   

Val av justerare 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Johan Zandin (V) utses till justerare.  

Mats Arnsmar (S) utses till ersättande justerare.  
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§ 483   

Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ärende 45, 49 och 82 utgår. Beslut i ärende 12, 17 och 18 tas innan presskonferensen. 

Informationsärende 78 tas kl. 14.30, innan ärende 19.  

I övrigt godkänns dagordningen.  

 

 

§ 484   

Anmälan om jäv 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv under §§ 485(under information 

om Masthugget), 487, 495, 496 och 547. 

Johan Zandin (V) anmäler jäv under § 500. 

Carl-Otto Lange (M) anmäler jäv under §§ 511, 512, 513 och 520. 

Jan Jörnmark (D) anmäler jäv under §§ 498, 500, 512 och 527.  

Martin Wannholt (D) anmäler jäv under § 512. 

Veronica Öjeskär (D) anmäler jäv under § 512. 

Adam Wojciechowski (MP) anmäler jäv under § 537. 

Matilda Landén (MP) anmäler jäv under § 501, 502 och 503. 

Åsa Hartzell (M) anmäler jäv under § 532.  

Martin Storm, avdelningschef Planavdelningen, anmäler jäv under § 510.  

Ulrika Marcelind, enhetschef ärendeprocess, anmäler jäv under § 518. 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 7 (68) 

   

   

 

§ 485   

Stadsbyggnadsdirektörens information 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant informerar om följande punkter: 

- Covid-19 status och indikatorer 

- Nytt dataskyddsombud 

- Konsekvenser av Shrems II-domen i EU-domstolen 

- Planering och byggande 

- Befolkning 

- Ekonomi Älvstaden 

- Utvärdering av arbetsformer mellan nämnd och förvaltning 2020 

Enkät 

- Lundby gamla gymnasium 

rivningslov 

- Förskolor & Skolor 

- Tillsyn takkonstruktioner 

- Röda bryggan  

- En solcellshistoria 

- Bygglov för nybyggnad av hotell Masthugget 8:11 och 8:1 

- Forum stadsutveckling  

(mini Mipim) 29/9 – 30/9 

Jäv  
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i 

informationspunkten om Masthugget.  
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§ 486   

Aktuella domar 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Chefsjurist Sven Boberg informerar om följande punkter:  

- Naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård; Regeringen avslog 

överklagandena. Regeringen delar inte byggnadsnämndens bedömning om att 

reservatet innebär oskäligt intrång i äganderätten. Reservatsbeslutet gäller. 

 

- Muntlig förhandling för detaljplan Distansgatan och Marconigatan. Dom 

kommer att komma i december, förvaltningen avvaktar det.  
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§ 487 0636/11 

Tillstyrkande av detaljplan för Västlänken station Centralen 
inom stadsdelen Gullbergsvass  
 

Paragraf 487 justerades omedelbart i separat protokoll.  
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§ 488 0595/20 

Uppdrag för detaljplan för tvärförbindelse i Torslanda inom 
stadsdelarna Torslanda, Lilleby och Syrhåla 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för 

tvärförbindelse i Torslanda inom stadsdelarna Torslanda, Lilleby och Syrhåla 

med utökat förfarande.  

2. Detaljplanens genomförande kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-18.  

Yrkanden 
Adam Wojciechowski (MP) yrkar bifall till yrkandet från MP och V, protokollets 

bilaga 1.  

Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

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

bifalla tjänsteutlåtandet. Omröstning begärs. 

Omröstning  
Den som vill bifalla tjänsteutlåtandet röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet från MP 

och V röstar nej. 

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Jan Jörnmark (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 Adam Wojciechowski (MP) 

röstar nej. 

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

Därmed faller hela yrkandet från MP och V.  
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§ 489 0129/20 

Samråd och granskning av detaljplan för bostäder vid 
Banvaktsvägen inom stadsdelen Askim 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Genomföra samråd om detaljplan för bostäder vid Banvaktsvägen inom 

stadsdelen Askim.  

2. Detaljplanens genomförande kan inte antas medföra betydande 

miljöpåverkan. 

3. Låta granska detaljplan för bostäder vid Banvaktsvägen inom stadsdelen 

Askim. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-25, med bilagor.  

Yttrande 
MP och V lämnar ett yttrande, protokollets bilaga 2.  

Information  
Fredrik Andersson, projektledare Planavdelningen, lämnar en kort muntlig information 

om ärendet. 

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

- - - - 

Ajournering kl. 11.30-13.00 

- - - - 
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§ 490 0899/19 

Extra månadsuppföljning september 2020 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Extra månadsuppföljning september 2020 enligt tjänsteutlåtandets bilaga godkänns. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-12, 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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§ 491 0651/20 

Svar på remiss - Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth 
Undén (MP) om att öka den biologiska mångfalden och 
förbättra reningen av dagvatten 
 

Paragraf 491 justerades omedelbart i separat protokoll.  

 

§ 492 0669/20 

Svar på remiss - Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie Väg 158, 
Göteborg - Kungsbacka                 
 

Paragraf 492 justerades omedelbart i separat protokoll.  
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§ 493 0764/20 

Svar på remiss – översikt av underlag för 
Lindholmsförbindelsens förstudie 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till trafikkontoret som yttrande över remissen 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2002-09-28, med bilagor.  

Yttrande 
MP och V 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.  

Protokollsanteckning 
Ledamöterna från M, L och D lämnar följande anteckning till protokollet: 

Vi delar kontorets uppfattning och ställer oss bakom tunnelalternativet då detta har 

lägst negativ påverkan utifrån stadsbyggnads- och exploateringsaspekter samt minst 

påverkan på riksintressen, bland annat för kulturmiljövård och kommunikationer. 

Vi vill dock påpeka att samtliga alternativ redan överstiger tilldelad investeringsram 

och att detta behöver hanteras före ytterligare beslut tas. 

En riskanalys har gjorts för sträckan fram till Linnéplatsen dock anser vi att en mer 

genomgripande utredning behöver göras som säkerställer både ekonomi och 

genomförande. Detta gäller särskilt utformningen av Linnéplatsen samt försvårande 

byggförhållanden i Vegasvackan på grund av otillräcklig bergtäckning. Dessa två 

risker uppskattas stå för två tredjedelar av den totala riskexponeringen. Påverkan på 

de kulturhistoriska värdena och friluftsvärdena behöver också tydligare tas fram då 

aktuell plats för planerat tunnelpåslag både ingår i riksintressen för kulturmiljövård 

och friluftsliv. Slutligen saknar vi en analys gällande antalet resande i förhållande till 

projektets nyttoeffekt.    
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§ 494 0199/17, 0609/16, 0896/16 

Inriktning för ny översiktsplan samt fördjupningar för 
centrala Göteborg och för Högsbo-Frölunda. 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Carl-Otto Lange (M) bordläggs ärendet till sammanträdet 17 november 

2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-05, med bilagor.  

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

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

Lange (M) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag.  
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§ 495 0409/16 

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

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 17 november 

2020. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-25, med bilagor.  

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

Jäv 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 

överläggning eller beslut. 

Information  
Roger Vahnberg och Mikael Olsson från Västtrafik lämnar en kort muntlig 

information i ärendet. De deltar under informationen och lämnar mötet innan beslut i 

ärendet fattas.  

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

besluta att bifalla yrkandet från Martin Wannholt (D) om bordläggning och finner att 

nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 496 0305/17 

Antagande av detaljplan för bostäder vid Varnhemsgatan 
inom stadsdelen Kviberg 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för bostäder vid Varnhemsgatan inom stadsdelen Kviberg, upprättad 

den 13 maj 2020, och reviderad den 20 oktober 2020. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-12, 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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§ 497 0810/20 

Avbrytande av arbetet med detaljplan för avstyckning av 
fastighet vid Furubergsvägen (Tuve 60:2) inom stadsdelen 
Tuve 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avbryta arbetet med detaljplan för avstyckning av fastighet vid Furubergsvägen 

(Tuve 60:2) inom stadsdelen Tuve. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-14, 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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§ 498 0573/19 

Planbesked för bostäder och skola vid Kongahällavägen 
(Kvisljungeby 2:252) inom stadsdelen Björlanda  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

bostäder och skola vid Kongahällavägen (Kvisljungeby 2:252) inom 

stadsdelen Björlanda. 

2. Planarbetet påbörjas år 2021 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-24, med bilagor.  

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

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

- - - - 

Ajournering kl. 14.20-14.30 

- - - - 
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§ 499  0922/20 

Hamnens utveckling i relation till stadens 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Arvid Guthed från Göteborgs Hamn informerar om följande: 

- Hamnens utvecklingsplaner 

- Ägardirektivet 

- Utveckling över tid – en förflyttning mot Ytterhamnarna 

- Förbindelser till/från Ytterhamnarna 

- Behovet av utvecklingsområden - Ytterhamnarna 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 21 (68) 

   

   

§ 500 0189/18 

Samråd om program för Biskopsgården inom stadsdelen 
Biskopsgården 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Ann Catrine Fogelgren (L) bordläggs ärendet till sammanträdet 17 

november 2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-24, med bilaga.  

Yrkanden 
Ann Catrine Fogelgren (L) yrkar på bordläggning av ärendet.  

Jäv  
Johan Zandin (V) och Jan Jörnmark (D) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 

överläggning eller beslut.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från Ann Catrine 

Fogelgren (L) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag.   

Protokollsanteckning 
Martin Wannholt (D) lämnar följande anteckning till protokollet:  

Biskopsgården är ett område som väl passar för förtätning, men som också i mycket 

hög grad dominerats av ett ensidigt bestånd av hyresrätter. Det har bidragit till en 

segregation, på ett flertal sätt. När nu stadsdelen utvecklas är en förändring av detta 

förhållande både möjlig och nödvändig. Det är därför att av helt central betydelse att 

bostadsrätter och äganderätter på alla vis prioriteras i nyutvecklingen av området. 

Det är under dessa förhållanden som Demokraterna anser det vidare arbetet med 

planen är väl motiverat. Om däremot inte en sådan ägarmässig vidgning sker är det 

stor risk att de negativa utvecklingstendenser som redan finns i stadsdelen cementeras 

och förstärks. 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 22 (68) 

   

   

§ 501 0740/16, 0726/17 

Avbryta arbetet med detaljplaner för linbana mellan 
Järntorget och Lindholmen inom stadsdelarna Masthugget 
och Lindholmen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Johan Zandin (V) bordläggs ärendet till sammanträdet 17 november 

2020.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Johan Zandin (V) 2020-09-24. 

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

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

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

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 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 23 (68) 

   

   

§ 502 0741/16, 0727/17 

Avbryta arbetet med detaljplaner för linbana mellan 
Lindholmen och Västra Ramberget inom stadsdelarna 
Lindholmen och Rambergsstaden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Johan Zandin (V) bordläggs ärendet till sammanträdet 17 november 

2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Johan Zandin (V) 2020-09-24. 

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

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

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

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 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 24 (68) 

   

   

§ 503 0742/16, 0728/17 

Avbryta arbetet med detaljplaner för linbana mellan Västra 
Ramberget och Wieselgrensplatsen inom stadsdelarna 
Rambergsstaden och Brämaregården 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Johan Zandin (V) bordläggs ärendet till sammanträdet 17 november 

2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Johan Zandin (V) 2020-09-24. 

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

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

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

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 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 25 (68) 

   

   

§ 504 0416/20 

Planbesked för bostäder med mera vid Kongahällavägen 
(Gunnesby 2:8) inom stadsdelen Säve 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkande från D, S, M och L: 

Att kommunen inleder arbete med detaljplan i Gunnesby 2:8 

Att planarbetet påbörjas år 2021.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med yrkande från D, S, M och L, protokollets bilaga 4 

samt yrkande från ordföranden Hampus Magnusson (M) om tillägg att planarbetet ska 

påbörjas år 2021.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Hampus Magnusson (M) 2020-08-25 och Adam 

Wojciechowski (MP) 2020-09-24. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-07-02, med bilaga. 

Yrkanden/Yttranden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till yrkandet från D, S, M och L, 

protokollets bilaga 4, med tillägg att planarbetet påbörjas år 2021.  

Johan Zandin (V) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

MP och V lämnar ett yttrande, protokollets bilaga 5.  

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

bifalla yrkandet från D, S, M och L med tillägg om startår. Omröstning begärs.  

Omröstning  
Den som vill bifalla yrkandet från D, S, M och L med tillägg om startår röstar ja. Den 

som vill bifalla tjänsteutlåtandet röstar nej. 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 26 (68) 

   

   

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Jan Jörnmark (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 Adam Wojciechowski (MP) 

röstar nej. 

Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att bifalla yrkandet från D, S, 

M, och L med tillägg om startår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 27 (68) 

   

   

§ 505 0743/19 

Planbesked för verksamheter vid Regnbågsgatan 
(Lundbyvassen 4:7) inom stadsdelen Lundbyvassen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Att kommunen inleder arbete med detaljplan i Lundbyvassen 4:7 

Att planarbetet påbörjas år 2022. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från D, S, M, L, V och MP, protokollets 

bilaga 6.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Johan Zandin (V) 2020-09-24. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-15, med bilagor.  

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till yrkandet från D, S, M, L, V och 

MP, protokollets bilaga 6.  

Information  
Hugo Lindblad, planarkitekt Planavdelningen, lämnar en kort muntlig information om 

ärendet.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från D, S, M, L, V 

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

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 28 (68) 

   

   

§ 506  BN 2020-003696 

Strandskyddsdispens för ändring av parkeringsplats, 
montering av belysning samt nedläggning av kabel på 
Gårdsten 49:1 
 

Paragraf 506 justerades omedelbart i separat protokoll.  

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 29 (68) 

   

   

§ 507  BN 2020-006012 

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en 
tillkommande våning på Älvsborg 199:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 17 november 

2020.  

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

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

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

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

ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 30 (68) 

   

   

§ 508  BN 2020-003791 

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modulbyggnader 
för kontor och övernattning tom 2025-12-31 på Älvsborg 
855:746   
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 17 november 

2020.  

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

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

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

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

ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 31 (68) 

   

   

§ 509  BN 2020-005175 

Bygglov för fasadändring på enbostadshus, solceller på tak, 
på Köpstadsö 1:24  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Adam Wojciechowski (MP) bordläggs ärendet till sammanträdet 17 

november 2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-05, med bilagor.  

Yrkanden 
Adam Wojciechowski (MP) yrkar på bordläggning av ärendet.  

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

Wojciechowski (MP) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet 

med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 32 (68) 

   

   

§ 510  BN 2020-005132 

Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 24 balkonger 
på Johanneberg 42:1 och Johanneberg 42:2  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Adam Wojciechowski (MP) bordläggs ärendet till sammanträdet 17 

november 2020. 

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

Yrkanden 
Adam Wojciechowski (MP) yrkar på bordläggning av ärendet.  

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

Wojciechowski (MP) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet 

med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 33 (68) 

   

   

§ 511  BN 2019-001007 

Bygglov för ändring av fasad, inglasning av balkonger, på 
flerbostadshus på Sannegården 44:1 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avslå ansökan om bygglov som gäller inglasningar av takterrasser hus 3 mot gata 

enligt 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 2020-10-09, med bilagor.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkandet från D, protokollets bilaga 7.  

Johan Zandin (V) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

Jäv  
Carl-Otto Lange (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut. 

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

bifalla tjänsteutlåtandet.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 34 (68) 

   

   

§ 512  BN 2019-009123 

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på Köpstadsö 
1:229  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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 2020-08-26, med bilagor.  

Jäv  
Carl-Otto Lange (M), Jan Jörnmark (D), Martin Wannholt (D) och Veronica Öjeskär 

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

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 35 (68) 

   

   

§ 513  BN 2020-004996 

Förhandsbesked för nybyggnad av två parhus och ett 
enbostadshus på Amhult 2:190, 2:191 och 2:59 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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 2020-10-09, 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.  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 36 (68) 

   

   

§ 514  BN 2020-006206 

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på 
Djupedal 3:9 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 17 november 

2020. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-28, med bilagor.  

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

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

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

ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 37 (68) 

   

   

§ 515  BN 2020-000313 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
Gunnesby 3:11 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

sammanträdet 17 november 2020.  

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

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

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bordlägga ärendet och finner att 

nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 38 (68) 

   

   

§ 516  BN 2020-000315 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
Gunnesby 3:11  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

sammanträdet 17 november 2020.  

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

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

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bordlägga ärendet och finner att 

nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 39 (68) 

   

   

§ 517  BN 2020-000316 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
Gunnesby 3:11  
 

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 2020-10-12, 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 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 40 (68) 

   

   

§ 518  BN 2019-008700 

Förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus på Bärby 
1:8  
 

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 2020-09-24, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Protokollsanteckning 
Carl-Otto Lange (M) och Jan Jörnmark (D) lämnar följande anteckning till 

protokollet: 

Vi är egentligen positiva till den sökta åtgärden. Men med hänvisning till den dom 

som kom nyligen avseende Försvarets intressen vid byggnation på Vargö avstår vi 

från eget yrkande i ärendet och ställer oss bakom tjänsteutlåtandet.  

 

 

 
 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 41 (68) 

   

   

§ 519  BN 2020-006137  

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, nybyggnad 
av mur, utan startbesked på Björsared 1:208  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Påföra XXXXXX och XXXXXX byggsanktions- 

avgift enligt nedan. Fastighetsägarna ska enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen 

(PBL), solidariskt påföras byggsanktionsavgiften. 

2. En byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 §§ 

plan- och bygglagen (2010:900) PBL samt 9 kap 12 § punkt 8 plan- och  

byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha påbörjat nybyggnad av mur utan 

startbesked. Byggsanktionsavgiften är beräknad per löpmeter för 1/3 av mur 

som är påbörjad. Byggsanktionsavgiften beräknas till 19 487 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 2020-09-18, 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 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 42 (68) 

   

   

§ 520  BN 2020-005397 

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, installation 
av eldstad, utan startbesked på Kyrkbyn 2:5  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Påföra XXXXXX och XXXXXX 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 installation utan 

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

PBL. Byggsanktionsavgiften beräknas till 4730 kr. 

2.   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 2020-09-14, 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.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 43 (68) 

   

   

§ 521  BN 2020-002113 

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, nybyggnad 
av stödmur, utan startbesked på Majorna 334:2 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra XXXXXX en byggsanktionsavgift med stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 

§§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 kap 12 § punkt 8 plan- och 

byggförordningen (82011:338) PBF, för att ha påbörjat en nybyggnad av stödmur 

utan startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas till 11 588 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 2020-08-26, 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 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 44 (68) 

   

   

 

§ 522  BN 2020-006802 

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, 
uppsättning av skylt, utan startbesked på Lorensberg 52:4  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra XXXXXX 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 satt upp en skylt utan startbesked. 

Byggsanktionsavgiften beräknas till 5321 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 2020-10-07, med bilagor. 

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommet yttrande, ankomststämplat 

2020-10-12. 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 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 45 (68) 

   

   

§ 523  BN 2019-010489 

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, ändrad 
användning av lokaler, utan startbesked på Åseby 1:5  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Carl-Otto Lange (M) bordläggs ärendet till sammanträdet 17 november 

2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-29, med bilagor.  

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

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

Lange (M) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 46 (68) 

   

   

§ 524  BN 2014-001960 

Genomförande av rivningsföreläggande på Bö 76:23 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Besluta att rivning av bostadshus enligt tidigare föreläggande (bilaga 1) ska 

genomföras på fastighetsägaren XXXXXX, bekostnad med stöd av 11 kap 27 

§ tredje stycket plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

 

2. Besluta att ge stadsbyggnadskontoret uppdraget att ansöka om handräckning 

hos Kronofogdemyndigheten för att genomföra rivning enligt punkt 1, med 

stöd av 11 kap 39 § PBL. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-06, 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 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 47 (68) 

   

   

§ 525  BN 2020-002664 

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Kålltorp 121:1 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXXXXX, såsom byggnadens ägare, vid vite om 95 000 kr, att 

senast två månader från det att beslutet vunnit laga kraft, ha åtgärdat de brister 

som anges i bilagt protokoll daterat 2020-03-09 från besiktning genomförd 

2020-02-11, och därefter så länge som bristerna inte åtgärdats med 20 000 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 2020-10-09, 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 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 48 (68) 

   

   

§ 526  BN 2020-002712 

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Masthugget 4:8 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXXXXX, såsom byggnadens ägare, vid vite om 95 000 kr, att 

senast två månader från det att beslutet vunnit laga kraft, ha åtgärdat de 

brister som anges i bilagt protokoll inkommet 2020-02-24 från besiktning 

genomförd 2020-01-27, och därefter så länge som bristerna inte åtgärdats 

med 20 000 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 2020-09-22, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 49 (68) 

   

   

§ 527  BN 2017-006420 

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Olivedal 27:12 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXXXXX, såsom byggnadens ägare, vid vite om 284 000 

kr, att senast två månader från det att beslutet vunnit laga kraft, ha 

åtgärdat de brister som anges i bilagt protokoll daterat 2017-06-21 

från besiktning genomförd 2017-06-16, 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 2020-10-09, med bilagor.  

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

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 50 (68) 

   

   

§ 528  BN 2019-007927 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation och 
schaktning för elkablar på Köpstadsö 1:106 
 

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 och 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 dispensområde på 

situationsplanen i bilaga 6 följs och att arbeten inte utförs under 

häckningssäsongen för fåglar 1 april till 30 juni. Marken i 

schaktningsområdena ska återställas efter genomförande.  

3. Omgående underrätta länsstyrelsen om meddelad dispens. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-06, 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 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 51 (68) 

   

   

 

§ 529  BN 2019-009843 

Strandskyddsdispens för nedläggning av kabel, ledning och 
ny nätstation på Brännö 1:20 
 

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 området, 

eller 

2. Som villkor för dispensen gäller att dispensområde på 

situationsplanen i bilaga 5 följs och att arbeten inte utförs under 

häckningssäsongen för fåglar 1 april till 30 juni. Marken i 

schaktningsområdena ska återställas efter genomförande.  

3. Omgående underrätta länsstyrelsen om meddelad dispens. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-06, 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 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 52 (68) 

   

   

§ 530  BN 2020-004401 

Tidsbegränsad strandskyddsdispens för 
spång/anslutningsbrygga på Brännö S:29 och S:2 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Medge en tidsbegränsad dispens, från strandskyddsbestämmelserna, med stöd 

av bestämmelserna i 7 kap. 18 b och c §§ miljöbalken (MB) avseende 

byggnation av spång/anslutningsbrygga, enligt punkt 3; den måste för sin 

funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området 

samt att åtgärden inte bedöms strida mot strandskyddets syfte i 7 kap. 13 § 

MB 

2. Som villkor för dispensen gäller att: 

- dispensen slutar gälla 21 mars 2022 

- bryggan inte får privatiseras med utemöbler, skyltar etc. 

- området som omfattas av dispensen visas i bilaga 3, gäller bryggans 

största möjliga sträckning 

3. Omgående underrätta länsstyrelsen om meddelad dispens. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-09, 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 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 53 (68) 

   

   

§ 531  BN 2020-005547 

Strandskyddsdispens för muddring vid Nya Älvsborgs 
fästning på Älvsborg 855:752 
 

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 4 att; 

Åtgärden behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 

utvidgningen inte kan genomföras utanför 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 slitgardin eller motsvarande ska 

användas vid genomförandet och att muddringsmassorna ska tas om 

hand enligt den beskrivning som har lämnats i bilaga till ansökan om 

strandskyddsdispens daterad 2020-05-07.   

3. Omgående underrätta länsstyrelsen om meddelad dispens. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-14, 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 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 54 (68) 

   

   

§ 532  BN 2019-008108 

Strandskyddsdispens för anläggande av badbrygga på Näset 
759:176 

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 området. 

2. Som villkor för dispensen gäller att: 

• Arbetet utförs under vinterhalvåret (1 okt – 31 mars) för att minimera 

störning på det marina livet. 

• Grumling minimeras och enligt beskrivning i ansökan. 

• Arbetsbåt/plattform får inte förankras i de områden där det växer 

ålgräs. Observera att ängarna förlorar sin huvudsakliga bladmassa 

under vintern och övervintrar med rotsystem nere i sedimenten, och 

att dessa rotsystem inte får skadas. 

• Arbetet utförs på ett sätt så att obrunnen betong inte spills i 

vattenområdet. 

• Entreprenörer informeras om förekomst av den fridlysta arten 

Glansbräken i närområdet, för att säkerställa artens fortlevnad på 

platsen. 

3. Omgående underrätta länsstyrelsen om meddelad dispens. 

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

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

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

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 55 (68) 

   

   

 

§ 533  BN 2020-003308 

Strandskyddsdispens för anläggande av brygga på Stora 
Förö 1:1 
 

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 3 att; 

Anläggningen måste för sin funktion måste ligga vid vattnet 

och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

åtgärden bedöms inte strida mot strandskyddets syfte i 7 kap. 

13 § MB 

2. Som villkor för dispens gäller: 

- Området som omfattas av dispens visas i bilaga 5, gäller bryggans 

största möjliga sträckning.  

- Bryggan ska fortsatt vara pålad och dess yta får inte utökas. 

- Åtgärden ska utföras under vinterhalvåret för att minimera påverkan 

på det marina livet. 

- Som villkor för dispensen gäller att bryggan inte får privatiseras med 

utemöbler, skyltar etc.  

- I de fall ålgräs förekommer får fartyg som används vid anläggandet av 

bryggan inte förankras eller framföras på ett sätt som ger skador i på 

ålgräset. 

3. Omgående underrätta länsstyrelsen om meddelad dispens. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-06, 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 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 56 (68) 

   

   

 

§ 534  BN 2020-005087 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 5 lägenheter samt 
garage, på Andalen 1:18  
 

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 Martin Wannholt (D) 2020-09-24. 

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

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkandet från D, protokollets bilaga 8.  

Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

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

bifalla tjänsteutlåtandet.   

Reservation 
Martin Wannholt (D) och Jan Jörnmark (D) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget yrkande.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 57 (68) 

   

   

§ 535  BN 2020-000057 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Brottkärr 75:15 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Bifalla ansökan om bygglov utanför område med detaljplan med stöd av 9 kap. 31§ 

plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-09-24.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-09, 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 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 58 (68) 

   

   

§ 536  BN 2019-007268 

Bygglov för ändrad användning, av lokal till 6 lägenheter, i 
flerbostadshus på Olivedal 3:26 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Jan Jörnmark (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 17 november 

2020.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Jan Jörnmark (D) 2020-09-24.  

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

Byggnadsnämnden har tagit del av en sent inkommen handling, inkom 2020-09-15. 

Den inkomna handlingen påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 

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

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

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

förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 59 (68) 

   

   

§ 537  BN 2020-004413 

Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus med 
garage samt väg på Bua 1:21  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkande från L, M och D: 

Att åtgärden kan tillåtas enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, på 

den sökta platsen. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från L, M och D, protokollets bilaga 9.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Ann Catrine Fogelgren (L) 2020-09-24. 

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

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

protokollets bilaga 9.  

Johan Zandin (V) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

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

beslut.  

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

bifalla yrkandet från L, M och D.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 60 (68) 

   

   

§ 538 0153/20 

Frågor till förvaltningen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Frågorna till förvaltningen antecknas.  

Frågor/uppdrag till förvaltningen 
- Fråga om vilken status den så kallade Letsgårdsförbindelsen har som skall 

förbinda Södra Särövägen med väg 158 

 

- Information på kommande sammanträde om nämndens arbetsordning med 

koppling till vad man under pågående nämnd kan kommunicera på sociala 

medier 

 

- Förvaltningen skall kvalitetssäkra att vi har med information med förklaring 

från fastighetsägaren/verksamhetsutövaren etcetera varför man gjort som man 

gjort i tillsynsärenden i dess tjänsteutlåtanden 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 61 (68) 

   

   

§ 539 0150/20 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningarna över delegationsbeslut antecknas. 

Handlingar  
Anmälan av beslut om positiva planbesked förenliga med ÖP och eventuella program 

fattade på delegation under perioden 2020-09-22 – 2020-10-15. 

Anmälan av beslut om avskrivna ärenden för perioden 2020-09-01 – 2020-10-01.  

Anmälan av beslut att inte ingripa för perioden 2020-09-01 – 2020-10-01. 

Anmälan av beslut av beviljade, avslagna och avvisade ärenden för perioden 2020-

09-01 – 2020-10-01. 

Anmälan av beslut om beviljande av anstånd och avbetalningsplaner fattade på 

delegation under perioden 2020-04-01 – 2020-08-31 

Anmälan av delegationsbeslut om anställning för perioden 2020-09-11 – 2020-10-07. 

Anmälan av delegationsbeslut för avgångar för perioden 2020-09-11 – 2020-10-07. 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 62 (68) 

   

   

§ 540 0151/20 

Anmälan av ordförandebeslut 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Inga ordförandebeslut anmälda.  

 

 

§ 541   

Lista över inkomna remisser 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över remisser antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över aktuella remisser.  

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 63 (68) 

   

   

§ 542   

Redovisning av inkomna skrivelser till nämnden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över inkomna skrivelser antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över inkomna skrivelser mellan 2020-09-21 – 2020-10-12. 

 

 

 

 

§ 543  

Redovisning av inkomna planförfrågningar 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över inkomna planförfrågningar antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över nyinkomna planbesked för perioden 2020-09-18 – 2020-10-09.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 64 (68) 

   

   

§ 544  

Redovisning av positiva planbesked med startår 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över positiva planbesked med startår.  

 

 

 

 

§ 545 0523/20 

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 under 2020, per 2020-10-15.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 65 (68) 

   

   

§ 546 0522/20 

Redovisning av startade planer från Startplan 2020   
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över startade planer från Startplan 2020. 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 66 (68) 

   

   

§ 547  0645/15 

Yrkande från Liberalerna och Moderaterna om förtydligande 
av beslut om omarbetning av detaljplan för skola och 
bostäder mm vid Önneredsvägen inom stadsdelen Önnered 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkande från L och M: 

Det alternativa förslaget till detaljplan för skola och bostäder mm vid Önneredsvägen 

inom stadsdelen Önnered efter yrkande från (D) (M) (L) på byggnadsnämnden 2020-

04-24 § 180 utformas utifrån den inriktning som framgår av detta yrkande. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från L och M, protokollets bilaga 10. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-09-24.  

Yrkanden 
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) yrkar bifall till yrkandet från L 

och M, protokollets bilaga 10.  

Martin Wannholt (D) yrkar avslag på yrkandet från L och M. 

Jäv  
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 

överläggning eller beslut.  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) ställer de två förslagen mot 

varandra och finner att nämnden beslutar att bifalla yrkandet från L och M. 

Omröstning begärs.  

Omröstning  
Den som vill bifalla yrkandet från M och L röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet 

från Martin Wannholt (D) om att avslå yrkandet röstar nej. 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 67 (68) 

   

   

Vid upprop röstar Ann Catrine Fogelgren (L), Carl-Otto Lange (M) och Åsa Hartzell 

(M) ja medan Jan Jörnmark (D) och Martin Wannholt (D) röstar nej. Mats Arnsmar 

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

avstår från att rösta.  

Med tre ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att bifalla yrkandet från L och 

M. 

Mats Arnsmar (S), Johan Zandin (V), Adam Wojciechowski (MP) och Marianne 

Carlström (S) deltar ej i beslutet.  

Protokollsanteckningar  
Ledamöterna från D lämnar följande anteckning till protokollet:  

Demokraterna beklagar att M och L lämnat den gemensamma linjen som valdes vid 

sammanträdet 2020-04-24. Genom att nu förespråka högre exploatering och höjder på 

husen riskerar projektet än mer att drabbas av förseningar i form av överklaganden 

och dylikt. 

Ledamöterna från V, MP och S lämnar följande anteckning till protokollet:  

Ärendet handlar om ett förtydligande av ett yrkande från D, M och L från 2020-04-

24. Eftersom vi röstade på ett annat yrkande vid det ursprungliga beslutet deltar vi 

inte i dagens beslut utan står fast vid det ställningstagande vi gjorde då.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 15) 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 68 (68) 

   

   

§ 548 0233/19 

Information om detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan 
mellan Södra Vägen och Skånegatan  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information   
Sandra Trzil, projektledare på Planavdelningen, informerar om följande:  

- Sammanhang 

- Historik  

- Kulturmiljö 

- Tidigare beslut  

- Syfte med detaljplanen  

- Processen 

- Utredningar och analysarbete  

- Planförslaget – illustrationsritning 

- Kommande 

 

 

 


