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Avbrytande av arbetet med detaljplan för avstyckning av 
fastighet vid Furubergsvägen (Tuve 60:2) inom stadsdelen 
Tuve 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

Avbryta arbetet med detaljplan för avstyckning av fastighet vid Furubergsvägen (Tuve 

60:2) inom stadsdelen Tuve.  

 

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden beslutade i juni 2018 att låta kontoret upprätta detaljplan för bostäder 

vid Furubergsvägen/Silverfyndsvägen inom stadsdelen Tuve. 

Efter att byggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked såldes fastigheten till annan 

ägare som inte längre vill driva planärendet då de inte har något intresse för avstyckning 

av fastigheten.  

Arbetet med detaljplanen för avstyckning föreslås avbrytas eftersom nuvarande 

fastighetsägare inte längre har intresse för avstyckning.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Arbetet för nedlagd tid för planbesked har fakturerats till tidigare fastighetsägare som 

sökt planbeskedet.  Inget planavtal har tecknats med nuvarande fastighetsägare då de inte 

har något intresse av att driva planärendet vidare.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bilagor 

Övriga handlingar 

1. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-09-14 

Byggnadsnämnden 2020-10-20 

Diarienummer 0810/20 

 

Handläggare 

Agneta Runevad 

Telefon: 031-368 15 80 

E-post: agneta.runevad@sbk.goteborg.se>  
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Ärendet  

Arbetet med detaljplanen för avstyckning föreslås avbrytas eftersom nuvarande 

fastighetsägare inte längre har intresse för avstyckning.  

Bakgrund 

Byggnadsnämnden beslutade i juni 2018 att låta kontoret upprätta detaljplan för 

avstyckning av fastighet vid Furubergsvägen (Tuve 60:2) inom stadsdelen Tuve. 

Efter att byggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked såldes fastigheten till annan 

ägare som inte längre vill driva planärendet då de inte har något intresse för avstyckning 

av fastigheten.  

Ärendets handläggning 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2018-06-21 att låta kontoret upprätta detaljplan för bostäder vid 

Furubergsvägen/Silverfyndsvägen inom stadsdelen Tuve 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Kontoret bedömer att planarbetet bör avbrytas eftersom nuvarande fastighetsägare inte 

har något intresse för avstyckning av fastigheten.  

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


