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Tid: 9:20-16:45, ajournering 10.35-10.50, 11.33-13.00 och 14.30-14.40. 

Plats: Sessionssalen 

Paragrafer:  224-287 

Närvarande 

Ledamöter 

Hampus Magnusson (M) ordförande ej §§ 254, 257, 261, 267, 268 och 283. 

Mats Arnsmar (S) 

Johan Zandin (V) andre vice ordförande 

Jan Jörnmark (D) 

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

254, 257, 261, 267, 268 och 283. 

Adam Wojciechowski (MP) 

Marianne Carlström (S) ej §§ 224-232.   

Carl-Otto Lange (M) ej §§ 281-287 

Martin Wannholt (D) 

 Tjänstgörande ersättare 

Åsa Hartzell (M) tjänstgör för Hampus Magnusson (M) under §§ §§ 254, 257, 261, 267, 

268 och 283. 

Rikard Andersson (S) tjänstgör för Marianne Carlström under §§ 224-232.   

 Övriga ersättare 

Hannah Klang (V) 

Jan Lenander (L) 

Matilda Landén (MP) 

Övriga närvarande 

Henrik Kant, Linnéa Karlsson, Stina Petersson Moberg, Sven Boberg, Carita Sandros, 

Martin Storm, Ulrika Marcelind, Monica Daxler, Katja Ketola, Louise Ekdahl, Anna 

Hartung, Arvid Törnqvist, Karoline Rosgardt, Gunnel Johnsson, Åsa Lindborg, Marie 

Tastare, Liza Schramm, Pia Hermansson, Johan Hagsgård, Jessica Aunell, Björn Siesjö, 

Maria Lejon, Tomas Carlsson §§ 224-241, Alexander Danilovic §§ 224-239 och 281-287, 

Mia Edström §§ 239 och 281-287, Evelina Eriksson §§ 236-239, Henrik Pettersson § 232, 

Anna Olsson §§ 236-239, Sirpa Antti-Hilli §§ 236-239, Erik Hansson §§ 236-239, 

Anders Svensson §§ 236-239, Charlotte Ohlsson §§ 239-249, Sirpa Ruuskanen Johansson 

§ 243, Christer Persson § 249, Karin Slättberg § 287, Matias Kullberg § 285, Helen 

Thomasson § 285, Christian Bergman § 284, Agneta Runevad § 283, Emir Aganovic § 

282, Victoria Svahn § 281, Jenny Ekeblad § 284, Mathias Gustavsson § 285, Magnus 

Uhrberg § 285, Fredrik Ternström § 239, Arvid Guthed 13 § 239. 

Personalföreträdare 

Ingemar Jansson §§ 224-241. 

Roland Edvardsson §§ 224-239. 
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Justeringsdag: 2020-06-09 
 

Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2020-06-09. 

 

 

  

Sekreterare 

 

_____________________________ 

Linnéa Karlsson 

 

 

Ordförande 

 

_____________________________ 

Hampus Magnusson (M) ej §§ 254, 257, 

261, 267, 268 och 283. 

 

          Justerande 

 

          _____________________________ 

          Johan Zandin (V)  

 

Tjänstgörande ordförande 

 

_____________________________ 

Ann Catrine Fogelgren (L) §§ 254, 257, 

261, 267, 268 och 283. 
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§ 224   

Närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Närvaron antecknas efter första sidans förteckning.  

 

 

 

 

§ 225   

Digital närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Marianne Carlström (S) och Hannah Klang (V) deltar i sammanträdet på distans. När 

mötet ska starta uppstår problem med tekniken och Marianne hörs inte. Rikard 

Andersson (S) tjänstgör för Marianne fram till och med § 232.  Marianne ansluter till 

mötet och tjänstgör från och med § 233.  

Marianne och Hannah deltar med både ljud och bild och de sitter enskilt så att ingen 

kan ta del av ljud, bild eller vad de säger.  
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§ 226   

Extern närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Närvaro godkänns för Arvid Guthed och Fredrik Ternström från Göteborg Hamn 

under § 239, Jenny Ekeblad från trafikkontoret under § 284, Magnus Uhrberg från 

fastighetskontoret samt Jan Bröchner och Mathias Gustafsson från följeforskarna 

under § 285.  

 

 

 

 

§ 227   

Val av justerare 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Johan Zandin (V) utses till justerare.  
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§ 228   

Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Dagordningen godkänns efter följande ändringar:  

Ärende 49. Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister avseende ej 

godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på Lorensberg 9:3, utgår då godkänt 

OVK-protokoll inkommit.  

Ärende 10c. Göteborgsförslag [2086] – Skydda Hinsholmskilen, flyttas och tas upp 

för beslut innan ärende 57. 

En kort information om Karlatornet läggs in efter ärende 69 under 

informationsärendena. 

 

 

 

 

§ 229   

Anmälan om jäv 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv under §§ 254, 257, 261, 267, 268 

och 283. Sven Boberg anmäler jäv under § 270.  
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§ 230   

Stadsbyggnadsdirektörens information 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant informerar om följande punkter: 

 

- Så arbetar vi nu med hänsyn till Covid-19.  

- Arbetsförutsättningar och framdrift just nu med hänsyn till restriktioner 

kopplade till Covid-19. 

- Indikatorer för att följa upp kärnverksamhet. 

- Statistik över inkomna nybyggnadskartor 2019 och 2020. 

- Statistik över inkomna bygglov 2019 och 2020.  

- Statistik över inkomna förrättningsärenden 2018, 2019 och 2020. 

- Tryck i planverksamheten.  

- Ekonomisk situation i trafiknämnden som påverkar byggnadsnämndens 

verksamhet. 

- Tillfällig parkeringsanläggning i Rosenlundskanalen. 

- Älvstaden, Frihamnen och Lindholmen.  

- Temanämnd inplanerad i oktober.  
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§ 231   

Aktuella domar 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Chefsjurist Sven Boberg informerar om följande: 

 

- Rättelseföreläggande på Bagaregården 22:8. Länsstyrelsen har återvisat 

ärendet. Har överklagats med ordförandebeslut. Ärendet pågår fortfarande.  

- Detaljplan prästgårdsängen är överklagad. Förvaltningen bevakar vad som 

händer i ärendet.  

- Detaljplan Distansgatan och Marconigatan är överklagad. Förvaltningen 

bevakar vad som händer i ärendet.  

- Detaljplan Olof Asklunds gata är överklagad. Förvaltningen bevakar vad som 

händer i ärendet. 
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§ 232   

Aktuell information från byggavdelningen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Carita Sandros, avdelningschef för byggavdelningen, informerar om följande punkter:  

 

- Skolpaviljonger för evakuering. 

- Några beslut fattade på delegation; 

- Nybyggnad flerbostadshus kontor Ekmansgatan 5. 

- Kv Merkurius, Nybyggnad kontor och restaurang.  

- Ekebäckshöjd, Sjupundsgatan, Nybyggnad av 361 lägenheter, 

parkeringsgarage, förskola samt fem lokaler.  

- Information om kv. Johanna, arbete inför byggnation – Dialog & Samverkan. 

Henrik Pettersson, verksamhetsutvecklare på byggavdelningen, informerar om 

digitaliseringsuppdraget nya e-tjänster: 

- Varför ny e-tjänst? 

- Vad innebär den nya e-tjänsten? 

- Andel inkommet via e-tjänst.  

- Fördelar samt utmaningar med nya e-tjänsten.  

- På gång.  

 

- - - - 

Ajournering kl. 10.35-10.50 

- - - - 
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§ 233 0899/19 

Extra månadsuppföljning april 2020  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Extra månadsuppföljning april 2020 enligt bilaga godkänns. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-11, med bilaga.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

§ 234 0898/19 

Försäkringsbevis och försäkringsprogram 2020 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Försäkringsprogram 2020 för stadsbyggnadskontoret fastställs. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-11, 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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§ 235 0459/20 

Ersättning vid deltagande i nämndens sammanträde på 
distans  
 

Paragraf 235 justeras omedelbart i separat protokoll.  

 

§ 236 0442/20 

Svar på remiss - Förslag till Handbok i mät- och kartfrågor – 
Digital grundkarta 
 

Paragraf 236 justeras omedelbart i separat protokoll.  

 

 

§ 237 0298/19 

Svar på remiss - Återremiss av motion av Karin Pleijel (MP) 
och Klara Holmin (MP) om att skydda havets ålgräsängar 
 

Paragraf 237 justeras omedelbart i separat protokoll.  
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§ 238 0199/17, 0609/16, 0896/16 

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

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Inriktning för fortsatt arbete med översiktsplan för Göteborg godkänns 

 

2. Inriktning för fortsatt arbete med fördjupning av översiktsplanen för Centrala 

Göteborg godkänns 

 

3. Inriktning för fortsatt arbete med fördjupning av översiktsplanen för Högsbo-

Frölunda godkänns 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-30.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 239 0594/08 

Utställning av fördjupad översiktsplan för Västra Arendal och 
Torsviken 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Johan Zandin (V) bordläggs ärendet till sammanträdet 23 juni 2020.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Adam Wojciechowski (MP) 2020-04-24.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-25, med bilagor. 

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

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.  
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§ 240 0395/13 

Antagande av detaljplan för bostäder och teknisk anläggning 
vid Styrsö Tångenväg inom stadsdelen Styrsö 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för bostäder och teknisk anläggning vid Styrsö Tångenväg inom 

stadsdelen Styrsö, upprättad den 12 december 2019 och reviderad den 26 maj 2020. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-20, 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 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 14 (58) 

   

   

§ 241 0433/13 

Antagande av ändring av del av detaljplan för bostäder i 
Brevik inom stadsdelen Näset 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta ändring av detaljplan för bostäder i Brevik inom stadsdelen Näset, upprättad den 

30 oktober 2019. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-23, 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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§ 242 0137/18 

Antagande av ändring av detaljplanerna II-3404, II-3420 och II-
3635, del av kv. 309 Hjärtholmen, inom stadsdelen Askim 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för ändring av detaljplanerna II-3404, II-3420 och II-3635, del av kv. 

309 Hjärtholmen, inom stadsdelen Askim, upprättad den 25 februari 2020 och 

reviderad den 26 maj 2020. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-30, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 243 0457/14 

Granskning av detaljplan för bostäder vid Hammarvägen 
inom stadsdelen Näset 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 23 juni 2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-29, med bilagor.  

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

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

ordförandens förslag.  
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§ 244 0375/12 

Granskning av detaljplan för bostäder vid Karl Gustavsgatan 
inom stadsdelarna Vasastaden  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för bostäder vid Karl Gustavsgatan inom stadsdelen 

Vasastaden. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-29, 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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§ 245 0333/10 

Avbryta arbetet med detaljplan för ny angöringsväg vid 
Exportgatan inom stadsdelen Backa  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avbryta arbetet med detaljplan för ny angöringsväg vid Exportgatan inom stadsdelen 

Backa 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-16, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 246 0471/12 

Avbryta arbetet med detaljplan för ny brygga vid Agnesbergs 
industriområde inom stadsdelen Gårdsten 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avbryta arbetet med detaljplan för ny brygga vid Agnesbergs industriområde inom 

stadsdelen Gårdsten. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-20, 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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§ 247 0604/12 

Antagande av detaljplan för bostäder vid 
Eklandagatan/Bergsprängaregatan inom stadsdelen Krokslätt 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för bostäder vid Eklandagatan/Bergsprängaregatan inom stadsdelen 

Krokslätt, upprättad den 17 december 2019 och reviderad den 24 april 2020. 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-04-24.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-20, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

- - - - 

Ajournering kl. 11.33-13.00 

- - - - 
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§ 248 0245/20 

Uppdrag, samråd och granskning av detaljplan för bostäder 
vid Vågnedalsvägen inom stadsdelen Askim  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkande från Martin Wannholt (D): 

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

Vågnedalsvägen inom stadsdelen Askim med utökat planförfarande.  

 

2. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att återkomma till byggnadsnämnden 

med ett utkast före samråd efter att naturvärdesinventeringen och 

konsekvenser av denna är avstämda med Länsstyrelsen. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i yrkandet från Martin Wannholt 

(D).  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-03-17 och 2020-04-24. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-04.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar på att:  

Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för bostäder vid 

Vågnedalsvägen inom stadsdelen Askim med utökat planförfarande.  

Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att återkomma till byggnadsnämnden med ett 

utkast före samråd efter att naturvärdesinventeringen och konsekvenser av denna är 

avstämda med Länsstyrelsen. 

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

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



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 22 (58) 

   

   

Protokollsanteckning 
Martin Wannholt (D) lämnar följande protokollsanteckning: 

Föreslagen exploatering överstiger väsentligt den som finns i den fördjupade 

översiktsplanen för området. Med tanke på terrängens beskaffenhet, naturvärden och 

trafik är området därför olämpligt för så hård exploatering som ingår i underlaget. 

 

 

 

 

§ 249 0173/20 

Planbesked för bostäder vid Idrottsgatan 13 (Bagaregården 
19:30) inom stadsdelen Bagaregården 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ärendet återremitteras för att inhämta Länsstyrelsens synpunkter från LARK-möte 

innan beslut kan fattas.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Carl-Otto Lange (M) 2020-04-24.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-25.  

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar på att ärendet återremitteras för att 

inhämta Länsstyrelsens synpunkter från LARK-möte innan beslut kan fattas. 

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

nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 23 (58) 

   

   

 

§ 250  BN 2018-010376 

Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad på 
Biskopsgården 830:658 
 

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. 

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

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, inkommet 2020-05-24. 

Yttrandet 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 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 24 (58) 

   

   

 

§ 251  BN 2020–001827 

Bygglov och byggsanktionsavgift för tillbyggnad av 
enbostadshus med garage på Biskopsgården 112:25  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Bifalla ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL samt 9 kap. 31 b § PBL, för en liten avvikelse/för en åtgärd 

av begränsad omfattning / för en åtgärd som tillgodoser ett angeläget 

gemensamt behov etc. 

 

2. Påföra XXXXXX och XXXXXX en byggsanktionsavgift, med stöd av 11 kap 

51-53 §§ PBL samt 9 kap 7 § plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, 

om 1 892 kr för en tillbyggnad som är utförd utan startbesked. 

Fastighetsägarna ska solidariskt påföras en byggsanktionsavgift, enligt 11 kap 

60 § PBL, för ovan nämnda åtgärd.   

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-08, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 25 (58) 

   

   

§ 252  BN 2019-009346 

Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus för inredning av 
bostadsutrymma på vind på Olivedal 7:3  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Jan Jörnmark (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 23 juni 2020.  

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

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 

2020-05-11. Yttrandet 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 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 26 (58) 

   

   

§ 253  BN 2019-009076 

Bygglov för ändrad användning av kontor till hotell samt 
tillbyggnad med loftgång på Donsö 53:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

sammanträdet 23 juni 2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-06, 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 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 27 (58) 

   

   

§ 254  BN 2020-000728 

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av temporära 
bostäder, Hus E, F och G samt komplementbyggnader på 
Rambergsstaden 68:1 och Rambergsstaden 733:401 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avslå ansökan om tidsbegränsat bygglov stöd av 9 kap. 33 a § 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 2020-05-08, 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.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 28 (58) 

   

   

§ 255  BN 2020–001342 

Förhandsbesked för nybyggnad av radhus på Kärr 2:74 
 

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 2020-05-05, 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 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 29 (58) 

   

   

§ 256  BN 2019-010396 

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på 
Kopparås 1:62 
 

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 2020-05-08, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 30 (58) 

   

   

§ 257  BN 2020-001679 

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat byggnation av 
stödmur utan startbesked på Gårdsten 45:1 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra Göteborgs Kommun Trafikkontoret, Box 2403, 403 16 Göteborg (212000-

1355) en byggsanktionsavgift med stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 §§ plan- och 

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

(2011:338) PBF, för att ha påbörjat uppförande av en stödmur utan startbesked. 

Byggsanktionsavgiften beräknas till 6 386 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 2020-05-08, 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.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 31 (58) 

   

   

§ 258  BN 2017-007555 

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en fasadändring, 
altan som påverkar byggnads yttre, utan startbesked på 
fastigheten Bö 82:18  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Påföra XXXXXX och XXXXXX en byggsanktionsavgift enligt nedan. 

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. 10 § sista stycket Plan- och 

byggförordningen (2011:338) PBF, för att lovpliktig altan uppförts utan 

startbesked. Avgiften ska tas ut solidariskt mellan fastighetsägarna. 

Byggsanktionsavgiften beräknas till 11825 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 2020-05-05, 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 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 32 (58) 

   

   

§ 259  BN 2018-002174 

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en fasadändring, 
altan som påverkar byggnads yttre, utan startbesked på 
fastigheten Bö 82:19  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Påföra XXXXXX och XXXXXX en byggsanktionsavgift enligt nedan. 

 

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. 10 § sista stycket Plan- och 

byggförordningen (2011:338) PBF, för att lovpliktig altan uppförts utan 

startbesked. Avgiften ska tas ut solidariskt mellan fastighetsägarna. 

Byggsanktionsavgiften beräknas till 11825 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 2020-05-05, 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 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 33 (58) 

   

   

§ 260  BN 2018-005479 

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en fasadändring, 
altan som påverkar byggnads yttre, utan startbesked på 
fastigheten Bö 82:16  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Påföra XXXXXX en byggsanktionsavgift enligt nedan. 

 

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. 10 § sista stycket Plan- 

och byggförordningen (2011:338) PBF, för att lovpliktig altan uppförts utan 

startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas till 11825 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 2020-05-05, 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 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 34 (58) 

   

   

 

§ 261  BN 2020-002767 

Byggsanktionsavgift för uppförande av stödmur utan 
startbesked på Sävenäs 747:137  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra Trafiknämnden, Box 2403, 403 16 GÖTEBORG (212000-1355) 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 

(2011:338) PBF, för att ha påbörjat uppförande av en stödmur utan startbesked. 

Byggsanktionsavgiften beräknas till 18 684 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 2020-04-20, 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.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 35 (58) 

   

   

§ 262  BN 2018-007742 

Rättelseföreläggande förenat med vite samt 
byggsanktionsavgift för nybyggnad av mur och plank utan 
lov och startbesked på Tuve 16:15 och Tuve 16:4 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkande från Carl-Otto Lange (M): 

Återremittera ärendet för att göra ett kontrollbesök och se om fastighetsägaren har 

rättat sig enligt inkommet yttrande.   

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar enligt yrkande från Carl-Otto Lange (M). 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-05, reviderat 2020-05-25, med 

bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommet yttrande, inkom 2020-05-22. De 

inkomna synpunkterna påverkar stadsbyggnadskontorets förslag till beslut på så sätt 

att beslutet om byggsanktionsavgift stryks.  

Yrkanden 
Carl-Otto Lange (M) yrkar på att återremittera ärendet för att göra ett kontrollbesök 

och se om fastighetsägaren har rättat sig enligt inkommet yttrande.  

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

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

ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 36 (58) 

   

   

§ 263  BN 2019-007884 

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Bö 34:3  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXXXXX, såsom byggnadens ägare, vid vite om 71 000 kr, att 

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

brister som anges i bilagt protokoll daterat 2019-09-26 från besiktning 

genomförd 2019-09-26, och därefter så länge som bristerna inte åtgärdats med 

14 000 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 2020-05-08 reviderat 2020-05-25, med 

bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommet yttrande, daterat 2020-05-19. 

De inkomna synpunkterna påverkar stadsbyggnadskontorets förslag till beslut på så 

sätt att tiden för de brister som anges i till tjänsteutlåtande bilagt protokoll ska 

åtgärdas senast fyra månader från det att beslutet vunnit laga kraft och inte två 

månader som tidigare föreslagit.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 37 (58) 

   

   

§ 264  BN 2019-009475 

Strandskyddsdispens för rivning av del av trafikbrygga, 
anläggande av ny utvidgad bryggdel samt utvidgning av 
hamnplan på Stora Förö 1:1 och Näset 759:68   
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för rivning och ny- och 

tillbyggnad av trafikbrygga samt utvidgning av hamnplan med dispensområde 

enligt bilaga 5, med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 18b § miljöbalken (MB). 

Som särskilt skäl för dispensen gäller enligt 7 kap. 18c § MB punkt 1 att åtgärden 

behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 

inte kan tillgodoses utanför området.  

 

2. Som villkor för dispensen gäller; 

i. Arbete i vattnet begränsas till vinterperioden (1 oktober till 31 

mars). 

ii. Schaktning genom områden med ålgräs tillåts inte. 

iii. Arbetsfordon tillåts endast vidröra botten inom det i sökandes 

bilaga visade muddringsområdet. (bilaga 10) 

iv. Om sediment som ska schaktas bort innehåller föroreningar, ska 

schakt utföras med miljöskopa och grumling minimeras med  

så kallad miljögardin som helt avskärmar arbetsområdet i 

vattnet. 

v. Avvattning av sediment får inte ske på ett sådant sätt att 

förorenat vatten återförs till havet utan rening. 

vi. Vid arbete med betong ska säkerställas att det inte 

förekommer spill av ohärdad betong till vattenområdet.  

 

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 2020-05-08, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 38 (58) 

   

   

§ 265  BN 2020-001921 

Permanent strandskyddsdispens för två 
spillvattenpumpstationer samt tidsbegränsad dispens för 
arbetsområde för nedläggning av VA-ledningar, tillfällig väg 
och uppställningsytor på Tumlehed 1:18 m.fl.  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för två 

spillvattenpumpstationer enligt bilaga 10, med stöd av bestämmelserna i 7 

kap. 18b § miljöbalken (MB). Som särskilt skäl för dispensen gäller punkt 

5 enligt 7 kap. 18c § MB. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose 

ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området 

 

2. Medge tidsbegränsad dispens för uppställningsytor och tillfällig väg enligt 

bilaga 11 samt för arbetsområden för spill- och dagvattenledning enligt 

bilaga 12, från strandskyddsbestämmelserna med stöd av bestämmelserna 

i 7 kap. 18b § miljöbalken (MB). Som särskilt skäl för dispensen gäller 

punkt 5, enligt 7 kap. 18c § MB. Området behöver tas i anspråk för att 

tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 

området. Dispensen gäller från att beslutet fått lagakraft till den 2022-08-

31. 

 

3. Som villkor för dispensen gäller att: 

• Brynmiljö inom arbetsområdet får ej röjas bort mer än nödvändigt för 

arbetet, vilket ska kommuniceras tydligt till entreprenör.  

• Utpekad brynmiljö ska återställas efter slutfört arbete. Återställning 

bör ske i samråd med naturvårdskunnig, för att säkerställa värden i 

brynmiljö och för hasselsnok.  

• Lövträd ska så långt som möjligt sparas, och de träd som måste tas ner 

ska sparas som lågor i anslutning till platsen.  

• Samtliga stenmurar/stenrösen som påverkas av anläggningsarbetena 

ska återställas på plats eller i närheten efter arbetenas utförande. 

Arbete som berör stenmurar/stenrösen får inte utföras under perioden 

från och med oktober till och med mars. Detta då dessa kan vara 

övervintringsplatser för hasselsnok. Om sådant arbete måste ske under 

perioden oktober-april ska samråd om påverkan på biotoper för 

hasselsnok först ske med länsstyrelsen.  
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• Om exemplar av arten naggbjörnbär (Rubus lamprocaulos) måste 

grävas upp ska dessa placeras/återplanteras på en plats i direkt 

anslutning till där de grävts upp.  

• För att säkerställa att fåglars häckning inte påverkas får träd som 

måste fällas inte tas ner under perioden maj-juni.  

• Ledningar ska tryckas under Madbäcken via styrd borrning och detta 

arbete ska inte ske under perioden oktober-december för att minimera 

påverkan på öringens lekperiod. Ledningar ska tryckas under 

bäckbotten med tillräckligt djup för att minimera risken för grumling 

(så kallade blowups) uppstår.  

• Grumlande arbeten i vattendrag/diken får inte utföras, och 

grumlingsförebyggande åtgärder ska därmed vidtas vid behov. Det 

ska säkerställas att grumligt vatten inte når ut i angränsande vikar.  

• Länshållningsvatten får inte släppas till recipient om det är grumligt 

eller innehåller föroreningar som överstiger miljöförvaltningens 

gränsvärden.  

• Diken ska efter byggnation återställas med samma sektion och djup 

som innan byggnation.  

• Tidigare anmälda förorenade massor ska hanteras i enighet med 

miljöförvaltningens beslut. Upptäcks nya förorenade massor under 

arbetets gång ska dessa anmälas till miljöförvaltningen.  

 

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 2020-05-08, 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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§ 266  BN 2019-009857 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på Kärr 1:80  
 

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) 2020-04-24. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-09, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommet yttrande, ankomststämplat 

2020-03-04. De inkomna synpunkterna påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag 

till beslut.  

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

1.  

Johan Zandin (V) 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 

Demokraterna röstar nej. 

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Johan Zandin (V), Ann Catrine Fogelgren (L), 

Adam Wojciechowski (MP), Marianne Carlström (S), Carl-Otto Lange (M) och 

ordföranden Hampus Magnusson (M) ja medan Jan Jörnmark (D) Martin Wannholt 

(D) röstar nej.  

Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att bifalla tjänsteutlåtandet.  
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Protokollsanteckning 
Jan Jörnmark (D) lämnar följande protokollsanteckning:  

Fastigheten Kärr 1:80 är belägen vid Horisontvägen i Torslanda. Området har de 

senaste åren fått en mängd ny bebyggelse genom avstyckningar och genom att 

enfamiljshus ersatts med flerfamiljshus. Hushållens biltäthet har samtidigt ökat. 

Horisontvägen har däremot inte rustats upp utan är fortfarande dimensionerad för ett 

område med en begränsad mängd permanent boende. 

Det är av dessa skäl nödvändigt att detaljplan krävs för fortsatt utbyggnad av områden 

av denna typ, så att även vägen dimensioneras efter den moderniserade bebyggelsen. 

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

sitt eget yrkande.  
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§ 267 0217/20 

Göteborgsförslag 2086 - skydda Hinsholmskilen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 23 juni 2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-19, med bilaga.  

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

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

nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 268  BN 2019-010405 

Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkeringsplats på 
Älvsborg 655:237 och Älvsborg 655:91 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 23 juni 2020.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Hampus Magnusson (M) 2020-04-24.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-14, 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.  

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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§ 269  BN 2019-008974 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, fem 
radhuslägenheter, på Hästevik 2:656 
 

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) 2020-04-24 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-09, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommet yttrande, ankomststämplat 

2020-04-20. 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 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 45 (58) 

   

   

§ 270  BN 2018-002730 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Älvsborg 
855:269  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

PBL. 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-04-24.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-06, med bilagor.  

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

2.  

V och MP ställer sig bakom yrkandet från Demokraterna.  

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 

Demokraterna röstar nej. 

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Ann Catrine Fogelgren (L), Marianne Carlström 

(S), Carl-Otto Lange (M) ordföranden Hampus Magnusson (M) ja medan Johan 

Zandin (V), Jan Jörnmark (D), Adam Wojciechowski (MP) och Martin Wannholt (D) 

röstar nej. 

Med fem ja-röster och fyra nej-röster beslutar nämnden att bifalla tjänsteutlåtandet.  
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§ 271  BN 2019–009955 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd 
samt mur på Amhult 2:189 
 

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) 2020-03-17 och 2020-04-24.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-06, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 272 0150/20 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningarna över delegationsbeslut antecknas.  

Handlingar  
Anmälan av beslut om planbesked fattade på delegation under perioden 2020-04-25-

2020-05-26.  

Anmäla av beslut om avskrivna ärenden under perioden 2020-04-01-2020-05-01.  

Anmälan av beslut om att inte ingripa under perioden 2020-04-01-2020-05-01.  

Anmälan av beslut om beviljade, avslagna och avvisade ärenden under perioden 

2020-04-01-2020-05-01. 

Anmälan av delegationsbeslut om anställning under perioden 2020-04-14-2020-05-

06. 
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§ 273 0151/20 

Anmälan av ordförandebeslut 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

De anmälda ordförandebesluten antecknas.  

Handlingar  
Ordförandebeslut gällande fullmakt avseende föreläggande om betalning, 

diarienummer 0485/20. 

Ordförandebeslut gällande fullmakt att föra nämndens talan i ärende BN 2017-

000248.  

Ordförandebeslut gällande yttrande i mål F 564-20, diarienummer 0294/20.  
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§ 274 0153/20 

Frågor till förvaltningen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Frågorna och önskemålen till förvaltningen antecknas. 

Frågor och önskemål till förvaltningen  
Förvaltningen skall återkomma med information om stegen i byggärenden och vilka 

krav vi ställer i de olika stegen.  

Förvaltningen skall speciellt återkomma med redovisning på de krav vi ställer för att 

få ett startbesked och hur vi verkar för att underlätta för byggherrar i detta steg för att 

snabbare möjliggöra byggande. 

Återrapportering skall ske kontinuerligt till nämnden avseende LF:s skolärenden och 

dess status kopplade till förvaltningens myndighetsutövning. 

Redovisning om förvaltningen i samband med ärenden om siktskymmande häckar 

tillåtit att ha kvar häckar om andra åtgärder genomförts som vägbulor etc.   

Återkomma med hur förvaltningen i rutin kvalitetssäkrar att nämndens önskemål 

genomförs. Det gäller i det här fallet Merkurhuset som nämnden tidigare önskat få 

upp för information i nämnden, före beslut.   

Förvaltningen återkommer med en fördjupning kring planbesked. 

Förvaltningen skall återkomma med en redovisning av förvaltningens kostnader och 

intäkter samt beräknat exploateringsnetto för projekten Skanstorget, Olof Asklunds 

gata, Vågnedalsvägen, Prästgårdsängen, Distansgatan och Frihamnen.  
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§ 275   

Redovisning av inkomna skrivelser till nämnden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över inkomna skrivelser antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över inkomna skrivelser 2020-04-09-2020-05-07.  

 

 

 

 

§ 276 0475/20 

Stadsrevisionens granskningsplan 2020 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Rapporten antecknas till protokollet.  

Handlingar  
Rapport från Stadsrevisionen – Byggnadsnämnden granskningsplan för 2020.  

Följebrev till granskningsplanen.  
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§ 277 0152/20 

Redovisning av inkomna planförfrågningar 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över inkomna planförfrågningar antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över nyinkomna planbesked för perioden 2020-04-03-2020-04-27.  

 

 

 

 

§ 278 0523/20 

Sammanställning över pågående detaljplaner och vilken 
aktivitet som avslutats samt vilka aktiviteter som är 
planerade under 2020 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Listan över pågående detaljplaner antecknas.  

Handlingar  
Lista över pågående detaljplaner och vilka aktiviteter som redan avslutats samt vilka 

aktiviteter som är planerad under 2020, per 2020-05-18. 
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§ 279 0521/20 

Redovisning av positiva planbesked med startår till 
byggnadsnämnden 2020 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Listan antecknas.  

Handlingar  
Lista över positiva planbesked med startår.  

 

 

 

 

§ 280 0522/20 

Redovisning av startade planer från Startplan 2020 till 
byggnadsnämnden  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Listan antecknas.  

Handlingar  
Lista över startade planer från Startplan 2020.  

 

 

- - - - 

Ajournering kl. 14.30-14.40  

- - - - 
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§ 281 0625/19 

Skredriskförebyggande arbete och kommunikation 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Victoria Svahn från Strategiska avdelningen informerar om följande punkter: 

- Syftet med skredriskförebyggande arbete och kommunikationsinsatser.  

- Historik. 

- Stadsbyggnadskontorets uppdrag. 

- Vilket ansvar har byggnadsnämnden, fastighetsnämnden samt övriga 

förvaltningar och bolag.  

- Skredrisker – vad gör vi? 

- Kommunikation med privata fastighetsägare.  
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§ 282 0470/20 

Information om begäran av planeringsbesked hos 
länsstyrelsen gällande detaljplan för bostäder med mera vid 
Skanstorget  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Emir Aganovic från planavdelningen informerar om följande punkter:  

- Begäran om planeringsbesked hos länsstyrelsen gällande detaljplan för 

bostäder med mera vid Skanstorget. 

- Syftet att stadsbyggnadskontoret begär om ett planeringsbesked är att 

länsstyrelsen, i den utsträckning kommunen begär det, bedöma om en åtgärd 

som kommunen avser att planera för i en detaljplan har en sådan innebörd 

som anges i 11 kap. 10 §andra stycket plan-och bygglagen. 

- Viktiga frågor inom området.  

- Länsstyrelsens sammanfattning av synpunkter i samband med samråd om 

program för Skanstorget. 

- Länsstyrelsens synpunkter i samband med LARK-möte 2017 för planbesked 

för bostäder och förskola på Skanstorget. 
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§ 283 0645/15 

Information om konsekvenser av beslut gällande detaljplan 
vid Önneredsvägen  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Agneta Runevad från planavdelningen informerar om följande:  

- Planbesked i byggnadsnämnden 2015 och markanvisning i fastighetsnämnden 

2017. 

- Beslut om återremiss i byggnadsnämnden 2020-04-24. 

- Konsekvenser av förskjuten tidplan. 

- Konsekvenser för stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret samt Stena 

fastigheter och Månsson fastigheter.  

Jäv 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i informationen.  
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§ 284 0422/18 

Information om handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild 
Koll2035 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information   
Christian Bergman från stadsbyggnadskontoret och Jenny Ekeblad från trafikkontoret 

informerar om följande: 

- Bakgrund till Målbild Koll2035.  

- Mål och syfte. 

- Handlingsplanens innehåll.  

- Investeringar i handlingsplanen.  

- Föreslagna prioriterade utredningar i handlingsplanen. 

- Slutsatser och reflektioner.  
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§ 285 0668/14 

Lägesrapport om BoStad2021 samt rapport från 
följeforskarna - Varför tog det så lång tid? Åsikter om arbetet 
med bygglov inom BoStad2021  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information   
Maria Lejon från planavdelningen lämnar en lägesrapport om Bostad2021. 

Mathias Gustafsson från följeforskarna lämnar en rapport från följeforskarna: 

- Tre forskningsrapporter; Delrapport 3 (publicerad 2019) Varför tog det så 

lång tid? Åsikter om arbetet med bygglov inom BoStad2021 (publicerad 

2019) samt Följeforskning BoStad2021: Delrapport 4 (under arbete 2020).  

- Bygglovsstudien. 

- Resultat: varför tog det så lång tid? 

- Vad kan man göra? 

- Förhandsvy ur kommande delrapport 4; varför minskar antalet bostäder? 

viktiga lärdomar.  
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Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 58 (58) 

   

   

§ 286 0583/20 

Information om Karlatornet 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information   
Carita Sandros, avdelningschef för byggavdelningen, informerar kort om Karlatornet 

- podiebyggnader: 

- Information inför att beslut ska fattas på delegation.  

- Hotell 16 våningar. 

- Kontor 11 våningar. 

- Tornet 72 våningar. 

 

 

 

 

§ 287 0909/16 

Information om planeringsläget på Ringön  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

sammanträdet 23 juni 2020.  

 


