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Tid: 9:00:–14:00  

Plats:  Sessionssalen och Teams 

Paragrafer: 666, 718-721, 734 

Närvarande 

Ledamöter 

Hampus Magnusson (M) ordförande ej §§ 666 och 734 

Mats Arnsmar (S) 

Martin Wannholt (D) 

Johan Zandin (V) andre vice ordförande 

Ann Catrine Fogelgren (L) förste vice ordförande, tjänstgörande ordförande §§ 666 

och 734 

Adam Wojciechowski (MP) 

Marianne Carlström (S) 

Carl-Otto Lange (M) 

Veronica Öjeskär (D) 

Tjänstgörande ersättare 

Åsa Hartzell (M) för Hampus Magnusson (M) §§ 666 och 734  

 Övriga ersättare 

Åsa Hartzell (M) 

Signe Borch (V) 

Ingrid Bexell Hultén (MP) 

Jan Lenander (L) 

Övriga närvarande 

Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör, Linnéa Karlsson, nämndsekreterare, Björn 

Siesjö, stadsarkitekt, Martin Storm, avdelningschef planavdelningen, Carita Sandros, 

avdelningschef byggavdelningen, Alexander Danilovic, tf. avdelningschef strategiska 

avdelningen, Pia Hermansson, enhetschef byggavdelningen §§ 718-721 och 734 

Jessica Aunell, enhetschef byggavdelningen §§ 718-721, Johan Hagsgård, 

enhetschef byggavdelningen §§ 718-721 och 734, Charlotte Olsson tf. enhetschef 

planavdelningen §§ 666, Åsa Lindborg, enhetschef planavdelningen §§ 666, Arvid 

Törnqvist, enhetschef planavdelningen §§ 666 och 734, Karoline Rosgardt, 

enhetschef planavdelningen § 666, Maria Lejon, enhetschef planavdelningen §§ 666, 

Eva Tenow, Bitr. enhetschef planavdelningen §§ 666, Kristin Häljestig, bitr. chef 

planavdelningen §§ 666, Hanna Cedergren Kaplan, enhetschef planavdelningen §§ 

666, Oskar Funnemark, enhetschef planstöd, §§ 666, Emily Eidevåg, planarkitekt,  

§ 734, Emir Aganovic, projektledare, § 666, Adrian Pihl Spahiu, planarkitekt, § 666, 

Louise Lundén, praktikant avdelningen för verksamhetsstyrning 

Övriga närvarande som deltar på distans  

Ann Bergermark Rintala, kommunikationsstrateg, Tomas Carlsson, ekonomichef, 

Sofie Wäremalm, nämndsekreterare, Ulrika Marcelind, enhetschef ärendeprocess, 

§§ 666 och 718-721, Liza Schramm, enhetschef byggavdelningen §§ 718-721 och 
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734, Charlotte Olsson tf. enhetschef planavdelningen § 734, Åsa Lindborg, 

enhetschef planavdelningen § 734, Karoline Rosgardt, enhetschef planavdelningen § 

734, Maria Lejon, enhetschef planavdelningen § 734, Eva Tenow, Bitr. enhetschef 

planavdelningen § 734, Kristin Häljestig, bitr. chef planavdelningen § 734, Oskar 

Funnemark, enhetschef planstöd, § 734. 

Justeringsdag: 2022-12-13  

Underskrifter 

Anslag om justering av paragraf 666, 718-721 och 734 2022-12-13. Justering av protokollet har 
tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2022-12-14 

 

Sekreterare 

 

 

______________________ 

Linnéa Karlsson    

 

 

 

Ordförande 

 

 

 

_______________________ 

Hampus Magnusson (M)  

Ej §§ 666 och 734 

 

 

Tjänstgörande ordförande 

 

 

 

_______________________ 

Ann Catrine Fogelgren (L)   

§§ 666 och 734 

            Justerande 

                                          

                                                            

            _______________________ 

           Johan Zandin (V)  
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§ 666 1345/15 

Tillstyrkande av detaljplan för bostäder, verksamheter och 
uppgångar för Västlänken norr om Nordstan, inom 
stadsdelarna Nordstaden och Gullbergsvass  
Projektledare Emir Aganovic lämnar en muntlig information i ärendet. 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för 

Västlänken norr om Nordstan, inom stadsdelarna Nordstaden och 

Gullbergsvass i Göteborg, upprättad den 31 januari 2022 och reviderad den 

25 november 2022.  

 

2. Översända förslag till detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar 

för Västlänken norr om Nordstan, inom stadsdelarna Nordstaden och 

Gullbergsvass i Göteborg, upprättad den 31 januari 2022 och reviderad den 

25 november 2022 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 2022-11-25, med bilagor.  

Jäv  
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.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 
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§ 718  BN 2021-006057 

Yttrande i överklagat ärende avseende byggsanktionsavgift 
för olovlig användning av motordriven anordning på 
fastigheten Sannegården 62:1  

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Översända bilaga 1 till mark- och miljödomstolen som byggnadsnämndens 

yttrande i mål MMD P 4456-22.  

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-18, med bilagor.  

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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§ 719 BN 2016-009049  

Yttrande i överklagat ärende gällande beslut om föreläggande 
befintlig brygga inom strandskyddat område på Amhult 2:9  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Översända bilaga 1 till mark- och miljödomstolen som yttrande i mål M 

4532-22.  

2. Paragrafen justeras omedelbart 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-18, med bilagor.  

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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§ 720 0763/22 

Svar till länsstyrelsen, granskning avseende 
byggnadsnämndens strandskyddstillsyn  
Carita Sandros, avdelningschef byggavdelningen, lämnar en muntlig information i 

ärendet.  

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Översända detta bilaga 1 och 2 till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som 

byggnadsnämndens svar avseende länsstyrelsens granskning av nämndens 

strandskyddstillsyn 

 

2. Paragrafen justeras omedelbart 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-22, med bilagor.  

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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§ 721 BN 2021-000372 

Yttrande över överklagat ärende avseende bygglov för 
nybyggnad av flerbostadshus på Heden 22:23, Heden 22:24 
och Heden 22:21 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Översända bilaga 1 till mark- och miljödomstolen som 

byggnadsnämndens yttrande i mål MMD P 3566-22. 

2. Besluta att ärendet justeras omedelbart. 

3. Beslut att befullmäktiga chefjurist Sven Boberg, eller den han sätter i sitt 

ställe, att föra nämndens talan i domstol i ärendet.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-25, med bilagor. 

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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§ 734 0211/21 

Antagande av ändring av del av detaljplan för område söder 
om Första Långgatan inom stadsdelen Masthugget i 
Göteborg (hotell vid Tredje Långgatan) 
Emily Eidevåg, planarkitekt, lämnar en muntlig information i ärendet.  

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Anta ändring av del av detaljplan för område söder om Första Långgatan inom 

stadsdelen Masthugget i Göteborg (hotell vid Tredje Långgatan), upprättad den 

21 juni år 2022 och reviderad den 3 november år 2022.  

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Skäl för beslut  

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

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-03, med bilagor.  

2. Yttrande M, L, protokollets bilaga 1.  

Jäv  
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.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 
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Byggnadsnämnden 2022-12-13 ärende 10 

Diarienummer 0211/21 

Antagande av ändring av del av detaljplan för område söder om Första Långgatan inom stadsdelen 
Masthugget i Göteborg (hotell vid Tredje Långgatan) 

Vi har idag med viss tvekan ställt oss bakom SBKs förslag till beslut om ändring i detaljplan avseende 
Le Village-huset på Tredje Långgatan där bl.a. rivning av interiören i den nuvarande byggnaden och 
en påbyggnad av en fjärde våning tillåts. Ärendet har innefattat flera svåra avväganden där bl.a. 
omkringboendes och allmänhetens intresse av en god bebyggelse har tagits med i övervägandena.  

I vårt ställningstagande har vi bl.a. beaktat att bevarandebestämmelser fastställs för fasaderna och 
att gårdshuset räddas från rivning. SBK har samtidigt redogjort för hur en fjärde våning och indragna 
påbyggnader av de intilliggande lägre byggnaderna kan utformas på ett sätt som ger en bra 
utformning med hänsyn till de kulturhistoriska värdena i området. Dessutom har interiören genom 
åren varit föremål för en del förändringar och att den enligt SBK inte har ett högre bevarandevärde. 
Till saken hör också att vederbörlig hänsyn skall tas till bygglovssökandens önskemål om hur dennes 
fastigheten skall utformas. 

Det är viktigt att de förändringar som kan genomföras baserat på den ändrade planen utförs på ett så 
genomtänkt sätt som möjligt med hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Bygglovssökanden har 
enligt uppgift sagt sig ha för avsikt att återvinna byggnadsmaterial vid den kommande byggnationen, 
vilket är positivt. Vi anser härutöver att det är av stor vikt att byggnationen noga övervakas av SKB 
under hela bygglovsskedet, fram till det slutbesked kan lämnas, så att de ambitiösa intentionerna om 
kulturhistorisk anpassning i den ändrade detaljplanen faktiskt förverkligas. 
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