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 Familjebostäder  
 
 
 
          
Dnr 0678/13 
Planbesked angående Västra Siriusgatan                                                                                               
 
Byggnadsnämnden har den 20 mars 2014  § 113 beslutat att införa projektet i 
produktionsplanen för 2014 enligt bilagt tjänsteutlåtande och 
protokollsutdrag. 
 
Planbeskedet innebär endast att kommunen avser inleda detaljplanearbete i 
rubricerade ärende. Detaljplanearbetet kan komma att medföra ändring av 
inriktningen eller omfattningen av bebyggelsen i förslaget. Planbeskedet är 
ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas av kommunen 
 
En förutsättning för att ett planarbete ska påbörjas är att ett planavtal skrivs 
där parterna är överens om innehållet. 
 
Enligt PBL 13 kap 2 § kan planbeskedet inte överklagas. 
 
I övrigt se bilagt informationsblad angående planbesked. 
 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Nämndsekreterare 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-23 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 16 (76) 
   
   

§ 571 0678/13 
Samråd om detaljplan för bostäder vid Siriusgatan inom 
stadsdelen Bergsjön 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för bostäder vid Siriusgatan inom stadsdelen 
Bergsjön.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-10-29, med bilagor.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 1 (1) 
  

   

Granskning av detaljplan för bostäder vid 
Siriusgatan inom stadsdelen Bergsjön 
§ 415, 0678/13 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för bostäder vid Siriusgatan inom stadsdelen Bergsjön. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-06-15, med bilagor. 

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

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

 

 

Dag för justering 
2022-09-06 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-08-23 

Sekreterare 
Sofie Wäremalm 

 

 

  


	Protokollsutdrag 2022-08-23 §415.pdf
	Granskning av detaljplan för bostäder vid Siriusgatan inom stadsdelen Bergsjön
	§ 415, 0678/13
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Jäv
	Beslutsgång
	Dag för justering

	Vid protokollet

	Sekreterare


