
 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 1 (90) 

  

   

Tid: 9.00-15.15, ajournering 10.10-10.30, 12.00-13.00, 14.15-14.30.  

Plats: Sessionssalen 

Paragrafer:  66-157 

Närvarande 

Ledamöter 

Hampus Magnusson (M) ordförande ej §§ 81, 83-84, 89, 91, 98-100 och 134. 

Mats Arnsmar (S) 

Johan Zandin (V) andre vice ordförande 

Jan Jörnmark (D) ej §§ 135-157. 

Ann Catrine Fogelgren (L) förste vice ordförande 

Adam Wojciechowski (MP) 

Marianne Carlström (S) 

Carl-Otto Lange (M) ej §§ 124 och 140. 

Martin Wannholt (D) 

 Tjänstgörande ersättare 

Åsa Hartzell (M) ersätter Hampus Magnusson (M) under §§ 81, 83-84, 89, 91, 98-100 

och § 134, ersätter Carl-Otto Lange (M) under §§ 124 och 140. 

Veronica Öjeskär (D) ersätter Jan Jörnmark (D) under §§ 135-157. 

 Övriga ersättare 

Jan Lenander (L) 

Övriga närvarande 

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

Martin Storm §§ 66-153, Ulrika Marcelind ej § 119, Sven Boberg, Monica Daxler, Mia 

Edström, Anders Svensson §§ 76-78, Louise Ekdahl §§ 66-78 och §§ 135-153, Tomas 

Carlsson §§ 66-92, Arvid Törnqvist §§ 66-111 och §§ 135-155, Åsa Lindborg §§ 66-92 

och §§ 135-153, Mari Tastare §§ 66-111 och §§ 121-157, Liza Schramm §§ 66-134, Pia 

Hermansson §§ 66-153, Johan Hagsgård §§ 66-134, Björn Siesjö §§ 66-102 och §§ 121-

153, Helena Trönell §§ 78-79, Christina Terfors ej §152, Sirpa AnttiHilli §§ 78-79 och § 

157, Charlotte Olsson §§ 66-92, Monica Wincentson §§ 78-79, Anna Karin Nilsson §§ 

79-88, Mikael Sköld.  

Personalföreträdare 

Företrädande från Saco och Vision §§ 66-74. 
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Justeringsdag: 2020-03-31 
 

Underskrifter 

 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2020-04-01 

 

 

  

Sekreterare 

 

_____________________________  

Linnéa Karlsson 

 

 

Ordförande 

 

_____________________________  

Hampus Magnusson (M) ej §§ 81, 83-84, 

89, 91, 98-100 och 134. 

 

                  Justerande 

          

                 _____________________________ 

                 Johan Zandin (V) 

 

Tjänstgörande ordförande 

 

_____________________________  

Ann Catrine Fogelgren (L) §§ 81, 83-84, 

89, 91, 98-100 och 134. 
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§ 66   

Närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Närvaro godkänns för Helena Pyk, från fastighetskontoret, under § 79 och André 

Berggren, konsult planavdelningen, under § 98.  

I övrigt antecknas närvaron efter första sidans förteckning.  

 

 

§ 67   

Val av justerare 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Johan Zandin (V) utses till justerare.  

 

 

§ 68   

Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ärende som flyttas och läggs först bland informationsärendena: 

- 118. Information om uppdrag om student- och forskarbostäder med 

inspiration av BoStad2021 – delrapport.  

I övrigt godkänns dagordningen.  
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§ 69   

Anmälan om jäv 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv under §§ 81, 83-84, 89, 91, 98-100 

och 134. Carl-Otto Lange (M) anmäler jäv under §§ 124 och 140.  

 

 

 

 

§ 70 0899/19 

Ekonomisk lägesrapport - Februari 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-11, 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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§ 71 0250/19 

Arbetsplan för uppföljning 2020 och budget 2021 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Arbetsplan för uppföljning 2020 och budget 2021 godkänns.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-11, 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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§ 72 0192/20 

Redovisning av styrande och vägledande dokument på 
stadsbyggnadskontoret 2020 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Redovisningen av styrande och vägledande dokument på 

stadsbyggnadskontoret 2020 antecknas. 

2. Det styrande dokumentet Småhus i Göteborg - policy för villor och 

villaområden upphör att gälla. 

3. Uppdragen Översyn av småhuspolicyn samt Ta fram en policy för utveckling 

av villaområden avslutas.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-31, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
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Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 7 (90) 

   

   

§ 73 0342/20 

Delegation till stadsbyggnadsdirektör att fatta beslut enligt 
säkerhetsskyddslagen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Delegera till stadsbyggnadsdirektör att fatta beslut enligt 

säkerhetsskyddslagen 

2. Paragrafen justeras omedelbart 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-11. 

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 
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§ 74 0176/20 

Arbetsformer för byggnadsnämnden och riktlinjer för 
nämndledamöters deltagande vid kurser, konferenser m.m.    
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt tjänsteutlåtandet:  

Arbetsformer för byggnadsnämnden och riktlinjer för nämndledamöters deltagande 

vid kurser, konferenser m.m. godkänns.  

Samt enligt yrkande från ordföranden Hampus Magnusson (M): 

Även politiska sekreterare ska få tillgång till handlingarna under mappen ”utkast inför 

BN”. 

Handläggare har vid behov rätt att närvara på presidiemöten.  

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

samt enligt yrkande från ordföranden Hampus Magnusson (M).  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-03. 

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar på att politiska sekreterare ska få tillgång 

till handlingarna under mappen ”utkast inför BN” samt att handläggare vid behov har 

rätt att närvara på presidiemöten.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Ordföranden föreslår sen att nämnden ska besluta att bifalla sitt yrkande och finner att 

nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
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Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 9 (90) 

   

   

 

§ 75 0894/19 

Svar på remiss - Göteborgs Stads program för 
bostadsförsörjning 2020-2026 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till fastighetsnämnden som yttrande över 

remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

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

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

Yttranden 
V, MP inger 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.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 
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Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 10 (90) 

   

   

§ 76 0890/19 

Svar på remiss - Motion av Emmali Jansson (MP), Martin 
Nilsson (MP) och Karin Pleijel (MP) angående nya gång- och 
cykelbroar över älven 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från ordföranden Hampus Magnusson (M): 

1. Att avstyrka motionen med motiveringen: 

En fortsatt analys kring val av placering, prioritering över tid och broar kontra 

färjor fortsatt behöver utredas och sammanvägas med andra intressen såsom 

stadens utbyggnadsordning, utveckling av handel, sjöfart och övrigt näringsliv, 

klimatanpassning och utbyggnad av stadens kollektivtrafiknät.  

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från ordföranden Hampus Magnusson 

(M).  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-25, med bilaga. 

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar på att avstyrka motionen med följande 

motivering: en fortsatt analys kring val av placering, prioritering över tid och broar 

kontra färjor fortsatt behöver utredas och sammanvägas med andra intressen såsom 

stadens utbyggnadsordning, utveckling av handel, sjöfart och övrigt näringsliv, 

klimatanpassning och utbyggnad av stadens kollektivtrafiknät.  

Jan Jörnmark (D) och Martin Wannholt (D) ställer sig bakom yrkandet om att 

avstyrka motionen.  

Johan Zandin (V) och Adam Wojciechowski (MP) yrkar på bifall till tjänsteutlåtandet.  

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

bifalla yrkandet från ordföranden Hampus Magnusson (M). Omröstning begärs.  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 11 (90) 

   

   

Omröstning  
Den som vill bifalla yrkandet från ordföranden Hampus Magnusson (M) röstar ja. 

Den som vill bifalla tjänsteutlåtandet 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 yrkandet från 

ordföranden Hampus Magnusson (M).  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 
 

 

§ 77 0159/17 

Återrapportering av uppdrag från byggnadsnämnden - Plats 

för skolor och förskolor i den täta staden  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Uppdraget Plats för skolor och förskolor i den täta staden återrapporteras. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-04.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 78 0199/17 

Inriktning ny översiktsplan för Göteborg samt fördjupningar 

för Centrala Göteborg och för Högsbo - Frölunda  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt tjänsteutlåtandet: 

1. Inriktning för fortsatt arbete med översiktsplan för Göteborg godkänns  

a. Att arbeta vidare med planförslaget utifrån den prioriterade 

inriktningen att planera för en nära, sammanhållen och robust stad. 

b. Att arbeta vidare med geografiska inriktningar för markanvändning 

och struktur utifrån nedan beskrivna utbyggnadsstrategi. 

Samt enligt tilläggsyrkandet från D, M, L och S: 

Att en markant och tydlig förändring av inriktningen för arbetet med Översiktsplanen 

behöver ske med nedanstående inriktning, protokollets bilaga 2.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med tjänsteutlåtandet inriktning 1a och b samt enligt 

tilläggsyrkandet från D, M, L och S.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-02-07.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-10, med bilaga.  

Yrkanden 
Jan Jörnmark (D) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från D, M, L, S. 

Johan Zandin (V) och Adam Wojciechowski (MP) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.  

Yrkanden 
Jan Jörnmark (D) lämnar ett yttrande från demokraterna, protokollets bilaga 3.  
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Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Ordföranden ställer sedan förslagen bifall till tilläggsyrkandet från D, M, L och S mot 

avslag till tilläggsyrkandet mot varandra och finner att nämnden beslutar att bifalla 

tilläggsyrkandet från D, M, L och S. Omröstning begärs.  

Omröstning  
Den som vill bifalla tilläggsyrkandet från D, M, L och S röstar ja. Den som vill avslå 

tilläggsyrkandet 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 tilläggsyrkandet från 

D, M, L och S.  
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Protokoll (nr 2) 
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§ 79 0589/15 

Tillstyrkande av detaljplan för handel m.m. vid Backavägen 
inom stadsdelen Backa 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för handel m.m. vid Backavägen inom 

stadsdelen Backa, upprättad den 20 mars 2018 och reviderad den 17 mars 

2020.  

 

2. Översända förslag till detaljplan för handel m.m. vid Backavägen inom 

stadsdelen Backa, upprättad den 20 mars 2018 och reviderad den 17 mars 

2020, till kommunfullmäktige för beslut om antagande.  

 

3. Paragrafen justeras omedelbart.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-28, 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 en anteckning till protokollet, protokollets bilaga 4.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 
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§ 80 0622/10 

Tillstyrkande av detaljplan för bostäder vid Karlagatan inom 
stadsdelen Lunden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för bostäder vid Karlagatan inom stadsdelen  

Lunden, upprättad den 26 november 2019 och reviderad den 17 mars 2020.  

 

2. Översända förslag till detaljplan för bostäder vid Karlagatan inom stadsdelen 

Lunden, upprättad den 26 november 2019 och reviderad den 17 mars 2020 till 

kommunfullmäktige för beslut om antagande.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-04, 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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§ 81 0493/14 

Tillstyrkande av detaljplan för förskola vid Biskopsgatan 
inom stadsdelen Sannegården 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för förskola vid Biskopsgatan inom stadsdelen 

Sannegården, upprättad den 24 september 2019 och reviderad den 17 mars 

2020.  

 

2. Översända förslag till detaljplan för förskola vid Biskopsgatan inom 

stadsdelen Sannegården, upprättad den 24 september 2019 och reviderad den 

17 mars 2020 till kommunfullmäktige för beslut om antagande.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-28, 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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§ 82 0804/09 

Antagande av detaljplan för bostäder vid Prospect Hillgatan 
inom stadsdelen Gårda 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 24 april 2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-17, 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.  
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§ 83 1430/15 

Antagande av detaljplan för förskola vid Hagens Prästväg 
inom stadsdelen Älvsborg 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för förskola vid Hagens Prästväg inom stadsdelen Älvsborg, 

upprättad den 22 oktober 2019 och reviderad den 17 mars 2020.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-20, 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.  
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Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 19 (90) 

   

   

§ 84 1174/15 

Antagande av detaljplan för förskola vid Rosendalsgatan och 
ändring av del av stadsplan 1480K-II-3456 och 1480K-II-2673 
inom stadsdelen Sävenäs  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Anta detaljplan för förskola vid Rosendalsgatan inom stadsdelen Sävenäs, 

upprättad den 24 september 2019 och reviderad den 17 mars 2020. 

2. Anta ändring av del av stadsplan 1480K-II-3456 och 1480K-II-2673 inom 

stadsdelen Sävenäs, upprättad den 24 september 2019 och reviderad den 17 

mars 2020. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-28, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 20 (90) 

   

   

§ 85 0697/14 

Antagande av detaljplan för verksamheter vid gamla Säve 
station inom stadsdelen Säve 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för verksamheter vid gamla Säve station inom stadsdelen Säve, 

upprättad den 23 oktober 2019 och reviderad den 17 mars 2020.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-28, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 21 (90) 

   

   

§ 86 0509/18 

Antagande av ändring av detaljplan för bostäder i Björsared 
(del av Stenbrottsvägen) inom stadsdelen Olofstorp 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta ändring av detaljplan II-3991 för bostäder i Björsared (del av Stenbrottsvägen) 

inom stadsdelen Olofstorp, upprättad den 6 november 2019 och reviderad den 17 

mars 2020.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-21, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 22 (90) 

   

   

§ 87 0151/18 

Antagande av ändring av detaljplan II-3196 för del av 
kvarteret 58 Hornön inom stadsdelen Backa 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för ändring av detaljplan II-3196 för del av kvarteret 58 Hornön 

(Backa 58:22) inom stadsdelen Backa, upprättad den 28 november 2019. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-28, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 23 (90) 

   

   

§ 88 0245/20 

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

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 24 april 2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-04. 

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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 24 (90) 

   

   

§ 89 0705/19 

Planbesked, uppdrag, samråd och granskning av GS-hallen 
inom Fixfabrikområdet (Kungsladugård 14:10) inom 
stadsdelen Kungsladugård 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för GS-

hallen inom Fixfabrikområdet inom stadsdelen Kungsladugård. 

 

2. Planarbetet påbörjas preliminärt år 2021. 

 

3. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för GS-hallen 

inom Fixfabrikområdet inom stadsdelen Kungsladugård med 

standardförfarande.  

 

4. Genomföra samråd om detaljplan för GS-hallen inom Fixfabrikområdet inom 

stadsdelen Kungsladugård. 

 

5. Låta granska detaljplan för GS-hallen inom Fixfabrikområdet inom stadsdelen 

Kungsladugård. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-19, med bilaga.  

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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 25 (90) 

   

   

§ 90 0287/19 

Start för arbete med detaljplan för utveckling av kv. Värnamo 
vid Östra Hamngatan (Inom Vallgraven 10:9) inom stadsdelen 
Inom Vallgraven  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Arbete med detaljplan för utveckling av kv. Värnamo vid Östra Hamngatan (Inom 

Vallgraven 10:9) inom stadsdelen Inom Vallgraven påbörjas 2021. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-07, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 26 (90) 

   

   

 

§ 91 0498/19 

Planbesked för utveckling av Välen park vid Näsetvägen och 
Reningsverksgatan (del av Järnbrott 758:621) inom 
stadsdelen Järnbrott 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt tjänsteutlåtandet:  

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för ett 

bearbetat förslag för utveckling av Välen park vid Näsetvägen och 

Reningsverksgatan (del av Järnbrott 758:621) inom stadsdelen Järnbrott 

 

2. Planarbetet påbörjas år 2022. 

Samt enligt tilläggsyrkande från MP och V, protokollets bilaga 5: 

3. Att det under planarbetet även prövas ett alternativ med slutna kvarter.  

 

4. Att det under planarbetet säkerställs att kollektivtrafiken förstärks.  

 

5. Att en dialog med verksamheterna som för närvarande finns på platsen förs 

under hela planprocessen. 

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

samt enligt tilläggsyrkandet från MP och V, protokollets bilaga 5.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-21, med bilaga.  

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

protokollets bilaga 5.  

 

Martin Wannholt (D) och Mats Arnsmar (S) ställer sig bakom yrkandet från MP och 

V. 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 27 (90) 

   

   

Yttrande 
Carl-Otto Lange (M) lämnar följande yttrande:  

 

Jag utgår från att sökandens intressen och idéer också beaktas i det fortsatta arbetet 

med utvecklingen av Välen Park. I nuläget har ansökan om planbesked inte blivit 

presenterat för BN.  

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.  

Tjänstgörande ordföranden föreslår sen att nämnden ska besluta att bifalla 

tilläggsyrkandet från MP och V och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 28 (90) 

   

   

§ 92 0524/18 

Planbesked för avstyckning av fastighet vid Släktledsgatan 
(Biskopsgården 14:7) inom stadsdelen Biskopsgården 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkande från Carl Otto Lange (M): 

Meddela sökanden att kommunen för närvarande inte avser upprätta detaljplan för 

avstyckning av fastighet vid Släktledsgatan (Biskopsgården 14:7) inom stadsdelen 

Biskopsgården i Göteborg.  

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

samt enligt yrkande från Carl-Otto Lange (M).  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-29, med bilaga.  

Yrkanden 
Carl-Otto Lange (M) yrkar på att ändra formuleringen av beslutssatsen till att 

kommunen för närvarande inte avser upprätta detaljplan.   

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

Lange (M) och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

- - - - 
Ajournering kl. 10.10-10:30 

- - - - 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 29 (90) 

   

   

§ 93 0565/19 

Planbesked för bostäder vid Rörviksgatan (Önnered 38:26) 
inom stadsdelen Önnered 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för bostäder vid 

Rörviksgatan (Önnered 38:26) inom stadsdelen Önnered i Göteborg.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-09, med bilaga.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 30 (90) 

   

   

§ 94 0747/19 

Planbesked för enbostadshus vid Bokgatan (Älvsborg 
655:473) inom stadsdelen Älvsborg 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för enbostadshus vid 

Bokgatan (Älvsborg 655:473) inom stadsdelen Älvsborg.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-10. 

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 31 (90) 

   

   

§ 95 0792/19 

Planbesked för upphävande/ändring av tomtindelning vid 
Kungsgatan och Ekelundsgatan (Inom Vallgraven 60:10 m.fl.) 
inom stadsdelen Inom Vallgraven 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för 

upphävande/ändring av tomtindelning vid Kungsgatan och Ekelundsgatan (Inom 

Vallgraven 60:10 med flera) inom stadsdelen Inom Vallgraven i Göteborg.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-10, med bilaga.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 32 (90) 

   

   

§ 96 0640/14 

Avbryta arbetet med detaljplan för trafikplats 
Hisingsleden/Björlandavägen inom stadsdelen Björlanda 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avbryta arbetet med detaljplan för trafikplats Hisingsleden/Björlandavägen inom 

stadsdelen Björlanda. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-28, med bilaga.  

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 en anteckning till protokollet från Demokraterna:  

Avbrottet av planeringen av planskiljandet av trafikplatsen är olyckligt. Ambitionen 

bör fortsatt vara att planskilja hela Hisingsleden.  

Ett flertal faktorer talar för att den ambitionen bör återtas och fullföljas så snart som 

möjligt. Dels har trafiken länge ökat på leden, dels kan ytterligare ökningar förutses 

vare sig nya bostadsområden byggs i Göteborgs kommun eller i kranskommunerna. 

En väl flytande trafik på leden är även viktig ur ett integrationsperspektiv, eftersom 

det möjliggör ett ökat arbetsrelaterat resande mellan Göteborgs nordöstra utsatta 

stadsdelar och de stora arbetsplatserna kring Volvo och hamnen. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 33 (90) 

   

   

§ 97 0773/18 

Göteborgsförslag [714] - Skydda Sjöbergen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. När den nya översiktsplanen är antagen upprätta områdesbestämmelser för 

odlingsområdet och del av angränsande natur och skogsmark. 

 

2. Avgränsning ska utgå från byggnadsnämndens beslut 2011-12-13 § 637 (dnr 

0348/07) som innebär att skogspartiet, odlingsområdet och ”etapp 1” (dvs 

området på höjden nära älven) inte exploateras. 

 

3. Uppdraget angående bereda Göteborgsförslaget 714 som ärende förklaras 

fullgjort. 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-02-07.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-08, med bilaga.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 34 (90) 

   

   

§ 98 0645/15 

Samråd om detaljplan för skola och bostäder m.m. vid 
Önneredsvägen inom stadsdelen Önnered 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 24 april 2020.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-02-07. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-10, 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 yrkandet från Martin Wannholt (D) om bordläggning och finner att 

nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 35 (90) 

   

   

§ 99 1424/15 

Uppdrag för detaljplan för bostäder och verksamheter vid 
Lorensbergsparken inom stadsdelen Lorensberg  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för bostäder och 

verksamheter vid Lorensbergsparken inom stadsdelen Lorensberg med utökat 

förfarande.  

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-02-07.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-10, med bilaga.  

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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 36 (90) 

   

   

 

§ 100 0324/19 

Planbesked för bostäder vid Allhelgonagatan (Kortedala 

105:5 med flera) inom stadsdelen Kortedala 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt tjänsteutlåtandet:  

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

bostäder vid Allhelgonagatan inom stadsdelen Kortedala. 

 

2. Planarbetet påbörjas år 2023. 

Samt enligt tilläggsyrkandet från V, MP, S, D, protokollets bilaga 6: 

3. Att fler alternativ än punkthus och fristående förskolebyggnad prövas under 

planarbetet. 

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

samt enligt tilläggsyrkandet från V, MP, S och D, protokollets bilaga 6.   

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2019-12-17 och 2020-02-07. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-14, med bilaga.  

Yrkanden 
Johan Zandin (V) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från V, MP, S och D, protokollets 

bilaga 6.  

Ledamöterna från M och L ställer sig bakom tilläggsyrkandet.  

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

eller beslut.  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 37 (90) 

   

   

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.  

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

besluta att bifall tilläggsyrkandet från V, MP, S och D och finner att nämnden 

beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 38 (90) 

   

   

§ 101 0332/19 

Planbesked och uppdrag för bioeldat kraftvärmeverk i 
Ryahamnen del av Rödjan 3:1 mfl. inom stadsdelen Rödjan 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

Bioeldat kraftvärmeverk i Ryahamnen inom stadsdelen Rödjan. 

 

2. Planarbetet påbörjas år 2020. 

 

3. Detaljplanen för bioeldat kraftvärmeverk i Ryahamnen ersätter detaljplanen 

för kraftvärmeverk vid Exportgatan, som finns i startplan 2020. 

 

4. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för bioeldat 

kraftvärmeverk i Ryahamnen inom stadsdelen Rödjan med utökat förfarande. 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-02-07.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-17, med bilaga.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 39 (90) 

   

   

§ 102   

Aktuell information från byggavdelningen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

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

- Humanisten i Göteborg  

- Tekniska gymnasiet Lindholmen  

- Hotell Post – tillbyggnad 

- Information om tillsynsansvar för siktskymmande växtlighet  

- Avstånd till tomtgräns, reglering  

 

§ 103  BN 2019–009955 

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

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påförslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 24 april 2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-06, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 40 (90) 

   

   

 

§ 104  BN 2018-001768 

Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av 
enbostadshus på Älvsborg 655:273  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Jan Jörnmark (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 24 april 2020.  

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

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 

2020-03-09. 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) och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 41 (90) 

   

   

§ 105  BN 2020-000480 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Skintebo 305:21  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

PBL samt 9 kap. 31 b § punkt 2 och 31 e § PBL, för en åtgärd av begränsad 

omfattning och som inte medför någon betydande miljöpåverkan eller begränsning av 

rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. 

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

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

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande ankomststämplat 2020-

03-09. 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 42 (90) 

   

   

§ 106  BN 2018-009635 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på Hovås 3:31  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 24 april 2020.  

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

 

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande ankomststämplat 2020-

03-13. Yttrandet påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.   

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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 43 (90) 

   

   

§ 107  BN 2019-009880 

Bygglov för fasadändring, solcellspaneler, på enbostadshus 
på Biskopsgården 68:5  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från MP, V, D, M, L och S, protokollets bilaga 7: 

Att bifalla ansökan om bygglov. 

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

bilaga 7.  

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

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande ankomststämplat 2020-

03-09. Yttrandet påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.  

Yrkanden 
Adam Wojciechowski (MP) yrkar bifall till yrkandet från MP, V, D, M, L och S, 

protokollets bilaga 7.  

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

L och S och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 44 (90) 

   

   

§ 108  BN 2019-003245 

Bygglov för inredning av vind samt yttre ändring av tak på 
flerbostadshus på Kålltorp 38:30 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkande från D, protokollets bilaga 8: 

Att bygglov för vindsutbyggnaden tillstyrks. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från D, protokollets bilaga 8.  

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

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande ankomststämplat 2019-

11-25. Yttrandet påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 

Yrkanden 
Jan Jörnmark (D) yrkar bifall till yrkandet från D, protokollets bilaga 8.  

Ledamöterna från V, MP, M, L och S ställer sig bakom yrkandet.  

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

och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 45 (90) 

   

   

§ 109  BN 2019-008470 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Brännö 3:97  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkande från Carl-Otto Lange (M), protokollets bilaga 9: 

Att bifalla ansökan om bygglov. 

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

bilaga 9.  

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

Yrkanden 
Carl-Otto Lange yrkar på att bifalla ansökan om bygglov, protokollets bilaga 9. 

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

Lange (M) och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 46 (90) 

   

   

§ 110  BN 2016-004238 

Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus på 
Johanneberg 39:9  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Carl-Otto Lange (M) bordläggs ärendet till sammanträdet 24 april 2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-05, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande ankomststämplat 2020-

03-11. Yttrandet påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.  

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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 47 (90) 

   

   

§ 111  BN 2019-007332 

Bygglov för utvändig ändring av tak på enbostadshus, 
solceller, på Tuve 43:16  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden  

Enligt yrkande från MP, V, protokollets bilaga 10 samt enligt yrkande från D, 

protokollets bilaga 11: 

Att bifalla ansökan om bygglov.   

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i yrkande från MP, V, 

protokollets bilaga 10 samt yrkande från D, protokollets bilaga 11.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-11, med bilagor.  

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

10. 

Jan Jörnmark (D) yrkar bifall till yrkandet från D, protokollets bilaga 11.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från MP, V och 

yrkandet från D och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 48 (90) 

   

   

§ 112  BN 2019-009411 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
Kvisljungeby 3:136  
 

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 2020-03-05, 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 en anteckning till protokollet från Demokraterna: 

Ärende 54 och 58 är till sin struktur och karaktär typiska för de problem 

Byggnadsnämnden konfronteras med. Dessa båda protokollsanteckningar kan därför 

med fördel läsas i ett sammanhang. 

Den nya byggnaden i Kvissljungeby kommer att uppföras i en äldre by- och 

gårdsliknande bebyggelse utefter Gamla Sörredsvägen. Den existerande vägen är 

anlagd vid en tidpunkt när trakten dominerades av jordbruk och gårdar.  

Men under de senaste två-tre decennierna har en betydande förändring skett. Staden 

har växt och traktens närhet till Volvo har gjort omgivningen av Gamla Sörredsvägen 

mycket attraktiv för ny bebyggelse. Så har också skett, samtidigt som hushållens 

biltäthet har ökat. Följden har blivit ökad trängsel och alltfler spontana avstyckningar.  

Ärendet demonstrerar därför det stora behov som finns av fler större detaljplaner, 

både för enskilda större områden kring Gamla Sörredsvägen, utan även för 

kommunen som helhet. I samband med sådan planläggning måste naturligtvis också 

den idag underdimensionerade vägen breddas och åtgärdas, samtidigt som då även 

kollektivtrafiksituationen kan förbättras.  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 49 (90) 

   

   

Att flera aktörer samarbetar för att gemensamt verka för att startbesked söks för 

sådana detaljplaner vore önskvärt. Dessa kunde med fördel också generellt 

genomföras som byggherredrivna för att både snabba på arbetsprocessen och minska 

belastningen på SBKs kapacitet. 

 

 

 

 

§ 113  BN 2019-009651 

Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostadshus, 6 

lägenheter, på Gatersered 2:39  
 

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 2020-03-05, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 50 (90) 

   

   

§ 114  BN 2020-000051 

Förhandsbesked för nybyggnad av sporthall på Kvisljungeby 
3:66  
 

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 2020-03-06, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 51 (90) 

   

   

§ 115  BN 2019-009428 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
Tumlehed 3:3 
 

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 2020-03-05, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande 2020-03-16. 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.  

 

 

 

§ 116  BN 2020-001363 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och 
garage på Brottkärr 1:52  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Inte tillåta åtgärden på den sökta platsen. enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL. 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 52 (90) 

   

   

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

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

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande ankomststämplat 2020-

03-10. 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.  

Protokollsanteckning 
Jan Jörnmark (D) lämnar en anteckning till protokollet från Demokraterna:  

Ärende 58 och 54 är till sin struktur och karaktär likartade och i många fall typiska 

för de problem Byggnadsnämndens konfronteras med. Dessa båda 

protokollanteckningar kan därför med fördel läsas i ett sammanhang. 

Den nya byggnaden i Brottkärr var tänkt att uppföras i en äldre traditionell 

bebyggelse . Den existerande Amundövikvägen är anlagd vid en tidpunkt när trakten 

dominerades av sådan sparsam och fåtalig bebyggelse. 

Men under de senaste tre-fyra decennierna har en betydande förändring skett. Staden 

har växt och traktens stora och växande attraktivitet har gjort omgivningen av 

Amundövik alltmer eftersökt för ny bebyggelse. Så har också skett, samtidigt som 

hushållens biltäthet har ökat. Följden har blivit ökad trängsel och alltfler spontana 

avstyckningar. 

Ärendet demonstrerar därför det stora behov som finns av fler större detaljplaner, 

både för enskilda större områden kring Amundövik, utan även för kommunen som 

helhet. I samband med sådan planläggning måste naturligtvis också den idag 

underdimensionerade vägen breddas och åtgärdas, samtidigt som då även 

kollektivtrafiksituationen kan förbättras.  

Att flera aktörer samarbetar för att gemensamt verka för att startbesked söks för 

sådana detaljplaner vore önskvärt. Dessa kunde med fördel också generellt 

genomföras som byggherredrivna för att både snabba på arbetsprocessen och minska 

belastningen på SBKs kapacitet. 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 53 (90) 

   

   

 

§ 117  BN 2019-008073 

Förhandsbesked för nybyggnad av två flerbostadshus och ett 
fritidshus på Köpstadsö 1:138 och 1:231 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Inte tillåta åtgärden på den sökta platsen, enligt 9 kap. 17§, samt 9 kap. 31§ 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 2020-03-06, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande ankomststämplat 2020-

03-05. 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 54 (90) 

   

   

§ 118  BN 2019–006343 

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på 
Lilleby 1:7  
 

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 2020-02-19, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 55 (90) 

   

   

§ 119  BN 2019-008700 

Förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus på Bärby 
1:8  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Carl-Otto Lange (M) bordläggs ärendet till sammanträdet 24 april 2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-24, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande ankomststämplat 2020-

03-15. Yttrandet påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.  

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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 56 (90) 

   

   

§ 120  BN 2020-000217 

Förhandsbesked för nybyggnad av vårdcentral och BVC på 
Olofstorp 4:5 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Jan Jörnmark (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 24 april 2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-06, 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.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 57 (90) 

   

   

§ 121  BN 2017-002867 

Beslut att upprätta handlingar för att pröva frågan om 
bygglov för murar på Önnered 67:21  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Besluta att på XXXXXX och XXXXX, såsom fastighetsägare till Önnered 

67:21, bekostnad låta  upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de 

åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om bygglov för 

murarna på fastigheten Önnered 67:21, enligt 11 kap. 27§ plan- och 

bygglagen (2010:900) PBL. Beslut om lovföreläggande, enligt 11 kap. 17 § 

PBL, har tagits av byggnadsnämnden 2019-08-27, se bilaga 2. Detta beslut 

innehöll en upplysning om att handlingar kan komma att tas fram på deras 

bekostnad, enligt 11 kap. 27, 28 §§ PBL.  

 

2. Besluta om att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att genomföra en 

upphandling för att genomföra beslutet under punkt 1. 

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

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.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 58 (90) 

   

   

§ 122  BN 2019-008558 

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, 
fönsterbyte, utan startbesked på Bö 97:1 
 

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 10 § andra stycket plan- och 

byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha påbörjat en utvändig ändring 

(fönsterbyte) utan startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas till 23 650 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 2020-02-18, med bilagor. 

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande ankomststämplat 2020-

03-11. 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 59 (90) 

   

   

§ 123  BN 2020-000206 

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, installation 
av eldstad, utan startbesked på Näset 115:31  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra XXXXXX och XXXXXX, en byggsanktionsavgift med stöd av 10 kap 3 § och 

11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, samt 6 kap 5 § 4 p och 9 kap 

13 § 2 p plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha påbörjat en 

installation av eldstad och rökkanal utan startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas 

till 4 730 kr. Fastighetsägarna ska enligt 11 kap 60 § PBL, solidariskt påföras 

byggsanktionsavgiften. 

Avgifterna ska betalas till kommunens bankgiro 5316-6864, inom två månader från 

att beslutet har delgivits. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-03, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 60 (90) 

   

   

§ 124  BN 2019–010339 

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, nybyggnad 
av byggbodar, utan bygglov och startbesked på Heden 
705:24 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

§§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, för att ha påbörjat en nybyggnad av 

byggbodar utan startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas med stöd av 9 kap 6 § 

punkt 4 plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, till 183 051 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 2020-03-03, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 61 (90) 

   

   

§ 125  BN 2020–001216 

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, nybyggnad 
av miljöhus, utan startbesked på Backa 79:9 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra XXXXXX byggsanktionsavgifter enligt nedan: 

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

plan- och bygglagen (2010:900) PBL, för att ha påbörjat en nybyggnad utan 

startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas med stöd av 9 kap 6 § 2 p plan- och 

byggförordningen (2011:338) PBF, till 19 630 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 2020-03-04, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 62 (90) 

   

   

§ 126  BN 2020–001215 

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, nybyggnad 
av miljöhus, utan startbesked på Backa 79:8 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra XXXXXX byggsanktionsavgifter enligt nedan: 

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

plan- och bygglagen (2010:900) PBL, för att ha påbörjat en nybyggnad utan 

startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas med stöd av 9 kap 6 § 2 p plan- och 

byggförordningen (2011:338) PBF, till 19 630 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 2020-03-04, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 63 (90) 

   

   

§ 127  BN 2020–001210 

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, nybyggnad 
av miljöhus, utan startbesked på Backa 79:9  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra XXXXXX byggsanktionsavgifter enligt nedan: 

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

plan- och bygglagen (2010:900) PBL, för att ha påbörjat en nybyggnad utan 

startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas med stöd av 9 kap 6 § 2 p plan- och 

byggförordningen (2011:338) PBF, till 19 630 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 2020-03-04, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 64 (90) 

   

   

§ 128  BN 2020–001214 

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, byggnation 
av miljöhus, utan startbesked på Backa 79:3 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra XXXXXX byggsanktionsavgift enligt nedan: 

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

plan- och bygglagen (2010:900) PBL, för att ha påbörjat en nybyggnad utan 

startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas med stöd av 9 kap 6 § 2 p plan- och 

byggförordningen (2011:338) PBF, till 19 630 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 2020-03-04, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 65 (90) 

   

   

§ 129  BN 2019-000872 

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, ändring av 
planlösning och ändring av bärande del, utan startbesked på 
Inom Vallgraven 41:5  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra XXXXXX och XXXXXX så som de som begick överträdelsen, en 

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

bygglagen (2010:900) PBL, samt 6 kap 5 § första stycket 3. plan- och 

byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha påbörjat en ändring av planlösning i 

form av flytt av kök, inredning av tvättrum och öppning i bärande vägg utan 

startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas till 35 475 kr. Bostadsrättsinnehavarna 

ska solidariskt påföras en sanktionsavgift, enligt 11 kap 60 § PBL, för ovan nämnda 

åtgärd. 

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 2020-01-31, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 66 (90) 

   

   

§ 130  BN 2018-003633 

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, nybyggnad 
av mur, utan startbesked på Hult 133:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra XXXXXX och XXXXXX 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 uppfört en mur utan startbesked. 

Byggsanktionsavgiften beräknas till 14 237 kr. Fastighetsägarna ska enligt 11 kap 60 

§ PBL, solidariskt påföras byggsanktionsavgiften 

Avgifterna ska betalas till kommunens bankgiro 5316-6864, inom två månader från 

att beslutet har delgivits. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-13, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande ankomststämplat 2020-

03-09. 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 67 (90) 

   

   

 

§ 131  BN 2013-001157 

Rättelseföreläggande att riva tillbyggnad av takterrass 

förenat med vite på Lorensberg 46:11 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXXXXX, såsom fastighetsägare, att senast två månader från det 

att beslutet fått laga kraft, ha genomfört rättelse genom att tagit bort 

konstruktioner för markiser på takterrass inom området markerat på bilaga 2 

med stöd av 11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Föreläggandet 

förenas med vite om 500 000 kr, och så länge rättelse inte vidtas, ett löpande 

vite, med 200 000 kr varje påbörjad kalendermånad, med stöd av 11 kap 37 § 

PBL. 

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 2020-03-09, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 68 (90) 

   

   

§ 132  BN 2017-003587 

Rättelseföreläggande förenat med vite för tillbyggnad av 
altan på Gullö 1:57  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXXXXX och XXXXXX, såsom fastighetsägare, att senast två 

månader från det att beslutet fått laga kraft, ha genomfört rättelse genom att 

ha rivit den del av altanen som är markerad på tjänsteutlåtandets bilaga 2 med 

stöd av 11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Föreläggandet 

förenas med vite om 24 000 kr vardera, och så länge rättelse inte vidtas, ett 

löpande vite, med 10 000 kr vardera varje påbörjad kalendermånad, med stöd 

av 11 kap 37 § PBL. 

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 2020-03-06, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande ankomststämplat 2020-

03-12. 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 69 (90) 

   

   

§ 133  BN 2016–004847 

Rättelseföreläggande förenat med vite för uppfört plank på 
Amhult 1:183 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXXXXX, såsom fastighetsägare, att senast 2 månader från det att 

beslutet vunnit laga kraft, ha genomfört rättelse genom demonterat planket 

med stöd av 11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  

Föreläggandet förenas med vite om 100 000 kr, och så länge rättelse inte 

vidtas, ett löpande vite, med 30 000 kr varje påbörjad kalendermånad, med 

stöd av 11 kap 37 § PBL. 

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 2020-03-06, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 70 (90) 

   

   

§ 134  BN 2020-001029 

Rättelseföreläggande att riva tält förenat med vite samt 
byggsanktionsavgift på Nordstaden 702:32 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga Göteborgs Kommun, Box 2258, 403 14 GÖTEBORG XXXXXX 

såsom fastighetsägare, att senast fyra månader från det att beslutet fått laga 

kraft, ha genomfört rättelse genom att riva tältet på Gustav Adolfs torg, se 

tjänsteutlåtandets bilaga 2, med stöd av 11 kap 20 § plan- och bygglagen 

(2010:900) PBL. Föreläggandet förenas med vite om 100 000 kr, och så länge 

rättelse inte vidtas, ett löpande vite, med 50 000 kr varje påbörjad 

kalendervecka, med stöd av 11 kap 37 § PBL. 

2. Påföra Göteborgs Kommun, Box 2258, 403 14 GÖTEBORG XXXXXX en 

byggsanktionsavgift, med stöd av 11 kap 51-53 §§ PBL, samt 9 kap 6 § 4 p 

plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha trots förbudet i 10 

kap. 3 § PBL påbörjat en sådan nybyggnation som kräver lov enligt 9 kap. 2 § 

första stycket 1 p PBL, innan byggnadsnämnden har gett startbesked. 

Byggsanktionsavgiften beräknas till 163 185 kr. Avgiften ska betalas till 

kommunens bankgiro 5316-6864, inom två månader från att beslutet har 

delgivits. 

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

PBL. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-13, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande ankomststämplat 2020-

03-09. Yttrandet påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.  

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

överläggning eller beslut.  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 71 (90) 

   

   

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.  

 

- - - - 

Ajournering kl. 12.00-13.00 

- - - - 

§ 135  BN 2019-006217 

Åtgärdsföreläggande förenat med vite avseende ej godkänd 

obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på Gårdsten 10:10 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXXXXX  såsom byggnadens ägare, vid vite om 290 000 kr, att 

senast 2 månader från det att beslutet vunnit laga kraft, ha åtgärdat de brister 

som anges i bilagt protokoll daterat 2019-06-27 från besiktning genomförd 

2019-06-26, och därefter så länge som bristerna inte åtgärdats med 58 000 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 2020-03-06, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 72 (90) 

   

   

 

§ 136  BN 2019-001111 

Åtgärdsföreläggande förenat med vite avseende ej godkänd 
obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på Johanneberg 47:9  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXXXXX, såsom byggnadens ägare, vid vite om 70 950 kr, att 

senast 2 månader från det att beslutet vunnit laga kraft, ha åtgärdat de brister 

som anges i bilagt protokoll från besiktning genomförd 2018-12-21, och 

därefter så länge som bristerna inte åtgärdats med 14 190 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 2020-03-06, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 73 (90) 

   

   

 

§ 137  BN 2019–005766 

Åtgärdsföreläggande förenat med vite avseende ej godkänd 

obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på Olivedal 3:25 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

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

som anges i bilagt protokoll daterat 2019-07-02 från besiktning genomförd 

2019-06-03, och därefter så länge som bristerna inte åtgärdats med 18 000 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 2020-03-06, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 74 (90) 

   

   

§ 138  BN 2019-002133 

Åtgärdsföreläggande förenat med vite avseende ej godkänd 
obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på Tuve 116:8  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXXXXX, såsom byggnadens ägare, vid fast 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 2019-03-01 från besiktning 

genomförd 2019-02-20, 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 2020-03-06, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 75 (90) 

   

   

§ 139  BN 2019–001886 

Åtgärdsföreläggande förenat med vite avseende ej godkänd 
obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på Tynnered 1:13 
 

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 2018-08-17 från besiktning 

genomförd 2018-07-05, och därefter så länge som bristerna inte åtgärdats med 

18 000 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 2020-03-06, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 76 (90) 

   

   

§ 140  BN 2017–006740 

Åtgärdsföreläggande förenat med vite avseende ej utförd 
obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på Lorensberg 49:3 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

senast två månader från det att beslutet fått laga kraft, ha utfört en obligatorisk 

ventilationskontroll (OVK) på fastigheten, och därefter så länge åtgärden inte 

utförts med 18 000 kr varje påbörjad kalendermånad, med stöd av 11 kap 19 

samt 37 §§ Plan- och bygglagen 2010:900, PBL och 5 kap 1 § Plan- och 

byggförordningen 2011:338, PBF.  

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

PBL. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-24, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 77 (90) 

   

   

§ 141  BN 2019-003760 

Åtgärdsföreläggande förenat med vite gällande 
siktskymmande växtlighet på Järnbrott 173:14  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXXXXX, såsom fastighetsägare till Järnbrott 173:14, vid vite om 

24 000 kr, att senast en månad från det att beslutet vunnit laga kraft, ha 

vidtagit åtgärder genom att klippa ned växtligheten på tomtens sydvästra 

hörn, se tjänsteutlåtandets bilaga 2, till max 80 cm över körbanan, på en 

sträcka av 10 m längst Källegårdsvägen och 10 m längs Frölundaborgs Alle´ 

mätt från gatukorsningen, och därefter, så länge rättelse inte vidtas med 10 

000 kr varje påbörjad kalendermånad,  med stöd av 11 kap 19  samt 37 §§ 

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

2. 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 2020-03-06, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 78 (90) 

   

   

 

§ 142  BN 2019-009885 

Åtgärdsföreläggande förenat med vite gällande 

siktskymmande växtlighet på Tuve 15:118  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXXXXX såsom fastighetsägare, vid vite om 20 000 kr, att senast 

en månad från det att beslutet vunnit laga kraft, ha klippt ned växtligheten till 

högst 80 cm inom en sikttriangel om 10 meter åt vardera håll mätt utmed 

körbanan från korsningen Snäckskalsvägen och Gråstensliden, och därefter, 

så länge rättelse inte vidtas med 10 000 kr varje påbörjad kalendermånad,  

med stöd av 11 kap 19 samt 37 §§ Plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

2. 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 2020-03-06, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 79 (90) 

   

   

§ 143  BN 2018–005504 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt parhus med 
garage på Tumlehed 2:243  
 

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 Veronica Öjeskär (D) 2020-02-07.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-24, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 80 (90) 

   

   

§ 144  BN 2019–008129 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med två 
komplementbyggnader, carport och förråd på Tumlehed 3:19  
 

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) 2020-02-07.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-24, 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 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 81 (90) 

   

   

§ 145  BN 2019-006090 

Förhandsbesked för ändrad användning från 
komplementbyggnad till flerbostadshus på Hovås 19:3  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Mats Arnsmar (S) bordläggs ärendet till sammanträdet 24 april 2020.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2019-12-17 och 2020-02-07.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-06, med bilagor.  

Yrkanden 
Mats Arnsmar (S) yrkar på bordläggning av ärendet.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från Mats Arnsmar 

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

förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 82 (90) 

   

   

§ 146  BN 2019-008774 

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på 
Lilleby 30:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Inte tillåta åtgärden på den sökta platsen, enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL.  

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-02-07. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-04, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande ankomststämplat 2020-

01-30. Yttrandet påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar på att tillåta åtgärden på den sökta platsen.  

Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

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

enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 83 (90) 

   

   

§ 147 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 2020-02-08 – 2020-03-17 

 

Anmälan av beslut om utlandsresa för period till och med 2020-02-28.   

 

Anmälan av beslut om avskrivna ärenden för period 2020-01-01 – 2020-02-01.  

 

Anmälan av beslut att inte ingripa för period 2020-01-01 – 2020-02-01.  

 

Anmälan av beslut för beviljade, avslagna och avvisade ärenden för period 2020-01-

01 – 2020-02-01.  

 

Anmälan av beslut om anställning för period 2020-01-22 – 2020-03-03.  

 

Anmälan av beslut om avgång för period 2020-01-23 – 2020-03-03. 

 
 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 84 (90) 

   

   

§ 148 0151/20 

Anmälan av ordförandebeslut 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

De anmälda ordförandebesluten antecknas. 

Handlingar  
Ordförandebeslut gällande fullmakt att föra nämndens talan i samtliga insatser i 

ärende BN 2019-001912 avseende tillsyn, ändrad användning på fastigheten 

Tingstadsvassen 9:20, utfärdat 2020-02-19. 

Ordförandebeslut gällande fullmakt att föra nämndens talan i tvist med BTJ Sverige 

AB.  

Ordförandebeslut gällande yttrande i mål nr P 5198-19 angående tillsyn, ändrad 

användning på fastigheten Tingstadsvassen 9:20. Ärendenummer BN 2019-001912, 

utfärdat 2020-02-19.  

 

 

 

§ 149 0152/20 

Redovisning av inkomna planförfrågningar 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över inkomna planförfrågningar antecknas.  

 
Handlingar  
Förteckning över nyinkomna planbesked för period 2020-01-13 – 2020-02-25.  

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 85 (90) 

   

   

 

§ 150   

Redovisning av inkomna skrivelser till nämnden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över inkomna skrivelser antecknas. 

Handlingar  
Förteckning över inkomna skrivelser 2020-02-05 – 2020-03-08.   
 

 

 

 

§ 151 0153/20 

Frågor till förvaltningen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Frågorna till förvaltningen antecknas. 

Frågor till förvaltningen  
- Nämnden efterfrågar information om marknivåer och byggnadshöjder. 

- Nämnden efterfrågar information om solceller; kontorets förhållningssätt? 

behov av lagändringar? 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 86 (90) 

   

   

 

§ 152   

Yrkande från D - att starta detaljplan för uppdrag, samråd och 
granskning av utbyggnad av Åkerredsskolan (Önnered 33:1) 
inom stadsdelen Önnered  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Yrkandet återtas.  

 

 

 

 

§ 153 0838/19 

Information om uppdrag om student- och forskarbostäder 

med inspiration av BoStad2021 - delrapport  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Martin Storm, avdelningschef planavdelningen, informerar om följande: 

- Uppdrag från byggnadsnämnden i december 2019 

- Nya studentbostäder – lägesrapport 

- Förutsättningar (med inspiration från BoStad2021) 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 87 (90) 

   

   

 

 

§ 154   

Stadsbyggnadsdirektörens information 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Skäl för beslut  
Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant informerar om följande punkter: 

- Så arbetar vi nu med hänsyn till coronaviruset covid-19. 

- Information om Åkerredsskolan. 

- Nya medarbetare på stadsbyggnadskontoret. 

- Information om beslutsförhet vid hög frånvaro i nämnder.  

- Hantering av brådskande ärenden sommar 2020. 

- Anlitande av Front advokatbyrå.  

- Projekt Civilt försvar.  

- Lindholmsallén aktuell status.  

- Skeppsbron.  

- Byggbenchen, ny preliminär tid i september.  

- Ytterligare temanämnd hösten 2020? 

- 2020-04-24 besöker stadsrevisionen BN.  

- Inkomna större ansökningar om planbesked.  

- Öppna eller stängda sammanträden.  

 
 

 

- - - - 
Ajournering kl. 14.15-14.30 

- - - - 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 88 (90) 

   

   

§ 155   

Aktuella domar 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Chefsjurist Sven Boberg informerar om följande punkter:  

- Ej prövningstillstånd för detaljplan för vård och bostäder vid Fjordvägen inom 

stadsdelen Askim.  

- Inhibition för beslut om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, sex 

lägenheter, med garage i källare på Andalen 1:18.  

- Upphävt bygglov på Hovås 3:440.  

- Överklagat bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt 

rättelseföreläggande förenat med vite på Annedal 717:8.  

- Ärende gällande rättelseföreläggande och byggsanktionsavgift på 

Rambergsstaden överklagat till länsstyrelsen.  
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Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 89 (90) 

   

   

§ 156 0199/17 

Information angående dialog med staten om riksintressen i 
arbetet med översiktsplan   
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Monica Wincentson, handläggare strategiska avdelningen, och Sven Boberg, 

chefsjurist, informerar om följande:  

- Riksintressen historik. 

- Riksintressen för nationellt betydelsefulla områden. 

- Vad är ett riksintresse och hur prövas de? 

- Försvarsmaktens anspråk. 

- Exempel försvarsmakten, Frihamnen, Torsviken. 

- Översiktsplanens roll kring riksintressen.  

- Riksintresseutredningen 2015.  

- Uppdrag från regeringen under 2020.  
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§ 157 0594/08 

Information om fördjupad översiktsplan för Torsviken och 
västra Arendal 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Sirpa Antti-Hilli, handläggare planavdelningen, informerar om följande: 

- Tidigare beslut. 

- Fördjupad översiktsplan för ytterhamnsområdet 2006.  

- Samrådshandling, utredningar, bedömning av väg- och järnsvägsalternativ. 

- Göteborgs Hamn tillståndsansökan februari 2015. 

- Synpunkter i samrådet. 

- Efter samrådet; kort sikt, lång sikt.  

- Riskutredning och slutsatser.  

- Tidplan för fortsatt arbete.  

 

 

 

 

 


