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Tid: 9:00-16:05 ajournering kl. 10.05-10.25, 11.30-13.00 och 13.50-14.00 

Plats: Sessionssalen 

Paragrafer:  365-412 

Närvarande 

Ledamöter 

Hampus Magnusson (M) ordförande ej § 396 

Mats Arnsmar (S) 

Johan Zandin (V) andre vice ordförande 

Jan Jörnmark (D) 

Ann Catrine Fogelgren (L) förste vice ordförande, tjänstgörande ordförande § 396 

Adam Wojciechowski (MP) 

Marianne Carlström (S) 

Carl-Otto Lange (M) ej §§ 387-412 

Martin Wannholt (D) ej §§ 409-412 

 Tjänstgörande ersättare 

Åsa Hartzell (M) tjänstgörande för Carl-Otto Lange (M) §§ 387-412 

Jan Lenander (L) tjänstgörande för Hampus Magnusson (M) § 396 

 Övriga ersättare 

Rikard Andersson (S) ej §§ 387-412 

Hannah Klang (V) 

Veronica Öjeskär (D) ej §§ 365-371 och 409-412 

 

Övriga närvarande 

Henrik Kant, Linnéa Karlsson, Stina Petersson Moberg, Sven Boberg, Ulrika 

Marcelind §§ 365-410 ej § 391, Louise Ekdahl §§ 365-387, Tomas Carlsson §§ 365-

378, Anna Hartung, Katja Ketola, Alexander Danilovic §§ 372-375 och §§ 408-412, 

Mia Edström §§ 365-375 och §§ 408-412, Monica Wincentson § 375 och § 409, 

Martin Storm, Gunnel Johnson §§ 365-385, Mari Tastare §§ 365-409, Karoline 

Rosgardt §§ 372-412, Maria Lejon, Arvid Törnqvist, Åsa Lindborg §§ 365-385 och §§ 

395-410, Pia Hermansson §§ 372-412, Liza Schram, Jessica Aunell, Johan 

Hagsgård, Monica Daxler, Charlotte Olsson § 375-379, 384 och 408-409, Robin 

Pettersson §§ 409-410, Fredrik Söderberg §§ 380-381 och § 385, Astrid Bäckman § 

387 och § 395, Anna Olsson § 409, Emily Eidevåg § 37, Ulrika Lindahl § 378, Eva-

Marie Pålsson § 384, Jessica Andersson § 408, Marie-Louise Wihlborg trafikkontoret 

§ 408, Claes Premmert fastighetskontoret § 408. 

Personalföreträdare 

Roland Edvardsson §§ 365-373, Eva Sigurd §§ 365-373.  
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Justeringsdag:  2020-09-08 

 

 

Underskrifter 

 

 

Tjänstgörande ordförande 

 

_____________________________  
Ann Catrine Fogelgren (L) § 396 

 

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

 

 

  

Sekreterare 

 

_____________________________  

Linnéa Karlsson  

 

 

Ordförande 

 

_____________________________  

Hampus Magnusson (M) ej § 396 

 

                  Justerande 

          

                 _____________________________ 

                 Johan Zandin (V) 
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§ 365   

Närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Närvaron antecknas efter första sidans förteckning.  

 

 

 

 

§ 366   

Digital närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ingen ledamot eller ersättare deltar digitalt.  

 

 

 

§ 367   

Extern närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Närvaro godkänns för Marie-Louise Wihlborg från trafikkontoret och Claes 

Premmert från fastighetskontoret under § 408. 
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§ 368   

Val av justerare 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Johan Zandin (V) utses till justerare.  

 

 

 

§ 369   

Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Dagordningen godkänns. 

 

 

§ 370   

Anmälan om jäv 

 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv under § 396. Ulrika Marcelind 

anmäler jäv under § 391. 
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§ 371   

Stadsbyggnadsdirektörens information 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant informerar om följande punkter: 

- Covid-19 status och indikatorer 

- Byggandet av bostäder tidigare och nu 

- Startplan 2021- lägesrapport  

- Engelbrektslänken detaljplan  

- Förbindelse till Öckerö 

- Älvstaden KS återremiss 

- Kortrapport arbete med yrkande studentbostadssatsning med inspiration från 

BoStad2021  

- Stadens siluett – beslutad riktlinje 

- Allmän plats och kvartersmark 

- Snabba huset 

- Information om nya regler för komplementhus  

- Skollokaler  

- Risker med vissa takkonstruktioner 

- Tillsynsverksamhet 

- Temadag byggnadsnämnden 2020-09-15 

- Gemensam temadag med BN/FN/TN/PONN 2020-10-09 
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§ 372   

Aktuella domar 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Chefsjurist Sven Boberg informerar om följande punkter: 

 

- Mark- och miljödomstolen, MMD, har avslagit ett överklagande om 

planavgift. 

- Kviberg 741:36. MMD har upphävt ett beslut om biltvätt för Circle K. 

- Torslanda 28:1. Länsstyrelsen har avslagit överklagande avseende två 

byggnader. MÖD tidigare upphävt bygglov. 

- Skintebo 305:21 bygglov för enbostadshus upphävt av länsstyrelsen. 

- Ersättningskrav som anmälts till Göta Lejon.  

- Högsta domstolen, HD, har i ett lovärende (Ö 3722-19) från Stockholm uttalat 

att grannar som bedöms som kända sakägare ska underrättas skriftligen om 

bygglov. Gäller bostadsrättshavare och hyresgäster. 

- MÖD (P 7885-19) har ändrat uppfattning och uttalat att hur en fastighet är 

taxerad är inte avgörande för frågan om det finns brukningsvärd 

jordbruksmark.  

- Från den 1 augusti får alla typer av attefallshus ha en yta om 30 kvm. 

 

- - - - 

Ajournering kl. 10.05-10.25 

- - - - 
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§ 373 0899/19 

Ekonomisk lägesrapport - Juli 2020 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Extra månadsuppföljning - Juli 2020 enligt bilaga godkänns. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-17, 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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§ 374 0490/20 

Svar på remiss - Motion av (MP) om att öka den hållbara 
lokala livsmedelsproduktionen i Göteborgs stad 
 

Paragraf 374 justerades omedelbart i separat protokoll.  

 

 

§ 375 0464/20 

Svar på remiss - Åtgärdsvalsstudie Lundbyleden 
 

Paragraf 375 justerades omedelbart i separat protokoll.  
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§ 376 0441/17 

Antagande av ändring av del av detaljplan för område mellan 
Delsjövägen och Göketorpsgatan inom stadsdelarna Kålltorp 
och Torp 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta ändring av del av detaljplan för område mellan Delsjövägen och Göketorpsgatan 

inom stadsdelarna Kålltorp och Torp, upprättad den 4 maj 2020. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-17, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 377 0132/20 

Antagande av ändring av detaljplan II-3287 för bostäder vid 
Stenhedsgatan (Backa 125:1) inom stadsdelen Backa  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för ändring av detaljplan II-3287, bostäder vid Stenhedsgatan (Backa 

125:1) inom stadsdelen Backa, upprättad den 25 maj 2020, reviderad 25 augusti 2020. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-17, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 378 0643/14 

Granskning av detaljplan för bostäder vid Lilla Danska Vägen 
samt ändring av detaljplan för delar av stadsdelarna Bö och 
Lunden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för bostäder vid Lilla Danska Vägen samt ändring av 

detaljplan för delar av stadsdelarna Bö och Lunden. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-26, med bilagor.  

Yttrande 
MP och V lämnar ett yttrande, protokollets bilaga 1.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 379 0635/20 

Planbesked, uppdrag, samråd och granskning för ändring av 
del av detaljplan för enbostadshus vid Nyängsvägen inom 
stadsdelen Askim  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

ändring av del av detaljplan för enbostadshus vid Nyängsvägen inom 

stadsdelen Askim. 

2. Planarbetet påbörjas 2020. 

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

av detaljplan för enbostadshus vid Nyängsvägen inom stadsdelen Askim med 

standardförfarande. 

4. Genomföra samråd för detaljplan för ändring av del av detaljplan för 

enbostadshus vid Nyängsvägen inom stadsdelen Askim. 

5. Låta granska detaljplan för ändring av del av detaljplan för enbostadshus vid 

Nyängsvägen inom stadsdelen Askim. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-07-01. 

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 380 0416/20 

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

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

sammanträdet 24 september 2020.  

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

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.  
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§ 381 0325/20 

Planbesked för bostäder vid Storagårdsgatan (Bö 23:1) inom 
stadsdelen Bö 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för bostäder vid 

Storagårdsgatan (Bö 23:1) inom stadsdelen Bö i Göteborg.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-25, 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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§ 382 0157/20 

Planbesked för bostäder vid Övre Hägnavägen/ Nedre 
Hägnavägen (Askim 72:8) inom stadsdelen Askim 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för bostäder vid Övre 

Hägnavägen / Nedre Hägnavägen (Askim 78:2) inom stadsdelen Askim. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-22, 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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§ 383 0743/19 

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

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

2020.  

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

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

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

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

förslag.  
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§ 384 0457/14 

Granskning av detaljplan för bostäder vid Hammarvägen 
inom stadsdelen Näset  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för bostäder vid Hammarvägen inom stadsdelen Näset. 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-05-26 och 2020-06-23.  

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

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar på återremiss av ärendet, protokollets bilaga 2.  

Beslutsgång  
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att avgöra ärendet idag och finner att 

nämnden beslutar att avgöra ärendet idag. Omröstning begärs.  

Omröstning  
Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet från Martin 

Wannholt (D) om återremiss 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 avgöra ärendet idag.  

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

finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 385 0358/20 

Planbesked för bostäder vid Täljstensgatan (Backa 766:364) 
inom stadsdelen Backa 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkande från Carl-Otto Lange (M): 

Nämnden finner det lämpligt att inleda planarbete och beslutar därför att meddela 

sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för bostäder vid 

Täljstensgatan (Backa 766:364) inom stadsdelen Backa.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från Carl-Otto Lange (M).  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Jan Jörnmark (D) 2020-06-23.  

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

Yrkanden 
Carl-Otto Lange (M) finner det lämpligt att inleda planarbete och yrkar därför på 

positivt planbesked: Meddela sökanden att kommunen avser att inleda 

detaljplaneläggning för bostäder vid Täljstensgatan (Backa 766:364) inom stadsdelen 

Backa.  

Johan Zandin (V) yrkar på bifall till tjänsteutlåtandet.  

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

bifalla yrkandet från Carl-Otto Lange (M). Omröstning begärs.  

Omröstning  
Den som vill bifalla yrkandet från Carl-Otto Lange (M) röstar ja. Den som vill bifalla 

tjänsteutlåtandet röstar nej. 

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

(M), Martin Wannholt (D) och ordföranden Hampus Magnusson (M) ja medan Mats 
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Arnsmar (S), Johan Zandin (V), Adam Wojciechowski (MP) och Marianne Carlström 

(S) röstar nej.  

Med fem ja-röster och fyra nej-röster beslutar nämnden att bifalla yrkandet från Carl-

Otto Lange (M).  
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§ 386  BN 2020-000603 

Bygglov för utvändig ändring, solceller på tak på 
flerbostadshus, på Sävenäs 115:2 och Sävenäs 115:1 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkande från Martin Wannholt (D): 

Nämnden anser att åtgärden är lämplig och uppfyller plan- och bygglagens krav vad 

gäller utformning och anpassning och bifaller därför bygglovet. Som villkor för 

beslutet gäller att sökande inkommer med namn på kontrollansvarig.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från Martin Wannholt (D).  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-14, med bilagor.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till bygglovet: Nämnden anser att åtgärden är 

lämplig och uppfyller plan- och bygglagens krav vad gäller utformning och 

anpassning och bifaller därför bygglovet. Som villkor för beslutet gäller att sökande 

inkommer med namn på kontrollansvarig.  

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

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

 

- - - - 

Ajournering kl. 11.30-13.00 

- - - - 
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§ 387  BN 2020-004773 

Rivningslov för rivning av del av skola på Rambergsstaden 
54:5  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkande från D, M och L: 

Att ge delegation till stadsbyggnadskontorets direktör att besluta om rivningslov med 

bevarande av aula, vestibul och våning två av vestibulen. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med yrkande från D, M och L, protokollets bilaga 3.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-07-03, med bilagor.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkandet från D, M och L, protokollets bilaga 3.  

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

och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-08-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 22 (43) 

   

   

§ 388  BN 2020-001629 

Rivningslov för rivning av kyrka på Kviberg 741:174  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avslå ansökan om rivningslov med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-11, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-08-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 23 (43) 

   

   

§ 389  BN 2020-002446 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med 
garage på Hulan 4:109 
 

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 2020-06-29, 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 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-08-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 24 (43) 

   

   

§ 390  BN 2020-002871 

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på 
Brännö 1:31 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

sammanträdet 24 september 2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-04, 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 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-08-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 25 (43) 

   

   

§ 391  BN 2019-008700 

Förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus på Bärby 
1:8  

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkande från Martin Wannholt (D): 

Återremittera ärendet för att höra grannar. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från Martin Wannholt (D).  

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

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar på att ärendet återremitteras för att höra grannar.  

Johan Zandin (V) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

Beslutsgång  
Ordföranden ställer yrkandet från Martin Wannholt (D) om återremiss mot att avgöra 

ärendet idag och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-08-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 26 (43) 

   

   

§ 392  BN 2017-003747 

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, tillbyggnad 
av balkong, utan startbesked på Brännö 1:81 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Påföra XXXXXX en byggsanktionsavgift med stöd av 10 kap 3§ och 11 kap 

51-52§§ plan- och  bygglagen (2010:900) PBL samt 9 kap 1§ p. 1 plan-och 

byggförordningen (2011:338) PBF för att ha påbörjat en tillbyggnad utan 

startbesked. 

             Byggsanktionsavgiften beräknas till 11 625 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 2020-06-04, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-08-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 27 (43) 

   

   

§ 393  BN 2019-002209 

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, ändring av 
byggnads yttre utseende, utan startbesked på Älvsborg 
286:22 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Påföra XXXXXX en byggsanktionsavgift med stöd av 10 kap 3 § 

och 11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 kap 10 § 

(stycke 1, punkt 1 och stycke 2) plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, 

för att ha påbörjat fasadändring utan startbesked. 

Byggsanktionsavgiften är beräknad på ändring av balkong, två nya fönster, 

1 ny dörr, igensättning av 1 dörr och 1 fönster. 

Byggsanktionsavgiften beräknas till 35 475 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 2020-07-08, 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 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-08-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 28 (43) 

   

   

§ 394  BN 2020-001032 

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Kålltorp 24:12 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

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

brister som anges i bilagt protokoll daterat 2020-01-29 från besiktning 

genomförd 2020-01-10, 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 2020-07-02, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-08-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 29 (43) 

   

   

§ 395  BN 2019-010194 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 8 lägenheter 
fördelade på två hus, samt stödmur och rivning av befintligt 
fritidshus på Lilleby 6:78 och 6:143 
 

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) 2020-06-23.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-10, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommet yttrande, ankomststämplat 

2020-06-22. De inkomna synpunkterna påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag 

till beslut. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkandet från D om att avslå bygglovet, 

protokollets bilaga 4.  

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 

Martin Wannholt (D) röstar nej.  

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-08-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 30 (43) 

   

   

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

Adam Wojciechowski (MP), Marianne Carlström (S), Åsa Hartzell (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. 

Reservation 
Ledamöterna från D reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

 
 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-08-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 31 (43) 

   

   

§ 396  BN 2020-000155 

Förhandsbesked för nybyggnad av servicebutik samt 8 
studentlägenheter på Kärra 17:1 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Ann Catrine Fogelgren (L) bordläggs ärendet till sammanträdet 24 

september 2020.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-06-23.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-12, med bilagor.  

Yrkanden 
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) 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 bordlägga ärendet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-08-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 32 (43) 

   

   

§ 397  BN 2020-004132 

Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på 
Bergum 3:16 
 

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. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Jan Jörnmark (D) 2020-06-23.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-08, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Protokollsanteckning 
Jan Jörnmark (D) lämnar följande anteckning till protokollet:  

Demokraterna bifaller tjänsteutlåtandet på grund av den resursbrist som råder för 

produktionen av detaljplaner. Demokraterna ser däremot gärna att ärendet 

återkommer när byggherredrivna detaljplaner blivit rutin. 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-08-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 33 (43) 

   

   

§ 398  0748/20 

Yrkande från D, M och L om information till fastighetsägare 
och hyresgäst för Kortedala 105:5  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkande från D, M och L: 

att kontoret ska informera fastighetsägare och hyresgäster för Kortedala 105:5 om 

reglerna för tidsbegränsat lov och då även sända med yttrande (D) som underlag. I 

nämndens uppgifter ingår enligt 12 kapitlet PBL att lämna råd och upplysningar. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från D, M och L, protokollets bilaga 5.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkandet från D, M och L, protokollets bilaga 5.  

Johan Zandin (V) yrkar avslag på yrkandet från D, M och L.  

Yttrande 
Demokraterna lämnar ett yttrande, protokollets bilaga 6.  

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

bifalla yrkandet från D, M och L. Omröstning begärs. 

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

från Johan Zandin (V) om avslag röstar nej. 

Vid upprop röstar Jan Jörnmark (D), Ann Catrine Fogelgren (L), Åsa Hartzell (M), 

Martin Wannholt (D) och ordföranden Hampus Magnusson (M) ja medan Mats 

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

(S) röstar nej. 

Med fem ja-röster och fyra nej-röster beslutar nämnden att bifalla yrkandet från D, M 

och L. 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-08-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 34 (43) 

   

   

§ 399 0153/20 

Frågor till förvaltningen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Frågorna till förvaltningen antecknas.  

Frågor/uppdrag till förvaltningen 
- Redovisa beslut och tider kopplade till besluten avseende Engelbrektslänken. 

- Redovisa nyttan av åtgärden att bygga Lundbytunneln. 

- Redovisa hur mycket av den tunga trafiken som idag går på Norrleden, 

Lundbyleden, Oscarsleden och Söderleden. 

- Vid ärenden rörande planbesked skall ansökan om planbesked tas med. 

- Återkomma med fler projekt där kontoret bedömer att det är framgångsrikt att 

göra ändringsplaner för att åstadkomma vindslägenheter.  

- Vid redovisning av antal startade planer ur startplan 2020 skall de som inte 

startats också specificeras. Vid redovisning av pågående planer skall kolumn 

med startdatum samt en kolumn med vilken startplan (år) som planen 

tillhör(de) också framgå.  

- Om ett bygglov likt det i Kortedala 105:5 skall förlängas som tidsbegränsat 

lov skall det tas upp till nämnden för beslut.  

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-08-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 35 (43) 

   

   

§ 400 0151/20 

Anmälan av ordförandebeslut 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

De anmälda ordförandebesluten antecknas.  

Handlingar  
Yttrande samt fullmakt avseende överklagande av förhandsbesked gällande Amhult 

S:23, BN 2018–008662. 

Tidsbegränsad strandskyddsdispens för rivning av del av betongdämme på Utby S:32 

och Kviberg 741:7, BN 2020-004447. 

 

 

§ 401 0150/20 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningarna över delegationsbeslut antecknas.  

Handlingar  
Anmälan av beslut om avskrivna ärenden för perioden 2020-06-01-2020-08-01. 

Anmälan av beslut att inte ingripa för perioden 2020-06-01-2020-08-01. 

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

06-01-2020-08-01.  

Anmälan av delegationsbeslut om anställning för perioden 2020-06-11-2020-08-11. 

Anmälan av delegationsbeslut för avgångar för perioden 2020-06-11-2020-08-11. 

Anmälan av beslut om planbesked fattade på delegation under perioden 2020-05-26-

2020-08-25.   



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-08-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 36 (43) 

   

   

§ 402   

Redovisning av inkomna skrivelser till nämnden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över inkomna skrivelser antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över inkomna skrivelser mellan 2020-06-17-2020-08-13. 

 

 

 

 

§ 403 0152/20 

Redovisning av inkomna planförfrågningar 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över inkomna planförfrågningar antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över nyinkomna planbesked för perioden 2020-01-27-2020-07-28.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-08-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 37 (43) 

   

   

§ 404 0521/20 

Redovisning av positiva planbesked med startår 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över positiva planbesked med startår.  

 

 

 

 

§ 405 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 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-08-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 38 (43) 

   

   

§ 406 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.  

 

 

 

 

§ 407 0569/20 

Lista över inkomna remisser som ska beslutas i 
byggnadsnämnden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över remisser antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över remisser som ska beslutas av byggnadsnämnden.  

 

- - - - 

Ajournering kl. 13.50-14.00 

- - - - 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-08-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 39 (43) 

   

   

 

 

§ 408 0405/20 

Information Lindholmsförbindelsen, Stads- och 
exploateringsanalys 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Jessica Andersson stadsbyggnadskontoret, Marie-Louise Wihlborg trafikkontoret och 

Claes Premmert fastighetskontoret informerar om följande: 

- Remiss – val av alternativ för Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och 

Linnéplatsen 

- Stads- och exploateringsanalys alternativ Lindholmsförbindelsen 

- Slutsatser från Stads- och exploateringsanalys Lindholmsförbindelsen 

- Fortsatt arbete 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-08-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 40 (43) 

   

   

§ 409 0199/17 

Ny översiktsplan – information om utredning av 
ytterstadsområden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Information antecknas.  

Information 

Anna Olsson stadsbyggnadskontoret informerar om följande:  

- Utredning av ytterstadsområden inom ramen för ny översiktsplan 

- Generella resonemang 

- Antaganden innehåll 

- Bedömning av områdena  

- Samlad bedömning generellt 

- Rekommendationer  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-08-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 41 (43) 

   

   

§ 410  0354/19 

Information om återremiss Skogome  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  

Karoline Rosgardt stadsbyggnadskontoret informerar om följande: 

- Arbete pågår med återremiss – Planbesked bostäder vid Lerbäcksvägen 

- Översikt Skogome 8:13  

- Översiktsplanen  

- Uppdrag enligt återremissbeslut  

- Nya väganslutningar 

- Kollektivtrafik  

- Översiktlig ekonomisk kalkyl  

- Övrigt utredningsbehov 

- Avtal/finansiering 

 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-08-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 42 (43) 

   

   

§ 411  0749/20 

Information om bygglovsprocessen - fokus på 
genomförandet 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Pia Hermansson stadsbyggnadskontoret informerar om följande:  

- Startbesked 

- Kontrollplan  

- Byggnadsverks tekniska egenskaper  

- Vid ändring av en byggnad ställs lite andra krav 

- Lathund för gemensam tolkning  

- Tekniskt samråd  

- Slutsamråd och slutbesked  
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§ 412 0668/14 

Lägesrapport BoStad2021  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  

Maria Lejon stadsbyggnadskontoret informerar om följande: 

- Status – prognos antal bostäder i BoStad2021 

- Projekt med förskjutning 2021  

- Påbörjade bostäder i flerbostadshus 

- Aktuella projektfrågor  

- Exploateringsekonomi 

 


