
 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 1 (78) 
  

   

Tid: 9:00:–16:45, ajournering 10:15-10:32, 11:52-13:30, 15:00-15:10    
Plats: Sessionssalen 
Paragrafer: 1-75 

Närvarande 
Ledamöter 
Hampus Magnusson (M) ordförande ej § 17, § 19, §§ 23-27, § 38 och § 75. 
Ann Catrine Fogelgren (L) förste vice ordförande 
Adam Wojciechowski (MP) 

Ledamöter som deltar på distans 
Mats Arnsmar (S)  
Jan Jörnmark (D) 
Marianne Carlström (S)  
Carl-Otto Lange (M) ej § 55 
Martin Wannholt (D) 

Tjänstgörande ersättare som deltar på distans 
Signe Borch (V) tjänstgörande för Johan Zandin (V) 
Åsa Hartzell (M) tjänstgörande för Hampus Magnusson § 17, § 19, §§ 23-27, § 38 
och § 75 samt för Carl-Otto Lange (M) § 55. 

Övriga ersättare som deltar på distans 
Åsa Hartzell (M)  
Jan Lenander (L) 
Rikard Andersson (S) 
Veronica Öjeskär (D) 
Ingrid Bexell Hultén (MP) 

Övriga närvarande 
Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör, Sofie Wäremalm, nämndsekreterare ej § 30, 
Ulrika Marcelind, chef ärendeprocessenheten 

Övriga närvarande som deltar på distans 
Nämndsekreterare, Linnéa Karlsson, nämndsekreterare, Martin Storm, 
avdelningschef planavdelningen, Carita Sandros, avdelningschef byggavdelningen, 
Alexander Danilovic, tillförordnad avdelningschef strategiska avdelningen, Sven 
Boberg, chefsjurist, Björn Siesjö, stadsarkitekt, Tomas Carlsson, ekonomichef, Ann 
Bergermark Rintala, kommunikationsstrateg, Monica Daxler, avdelningschef 
lantmäteriavdelningen §§ 1-43, §§ 45-75 Åsa Lindborg, enhetschef planavdelningen 
§§ 5-33, §§ 69-71, Mari Tastare, enhetschef planavdelningen §§ 5-33, §§ 69-72, 
Arvid Törnqvist, enhetschef planavdelningen §§ 5-6, §§ 15-33, §§ 69-75, Karoline 
Rosgardt, enhetschef planavdelningen §§ 6-33, §§ 69-75, Maria Lejon, enhetschef 
biträdande planchef/projektledare §§ 5-6, §§ 15-33, §§ 69-75, Eva Tenow, 
biträdande enhetschef planavdelningen §§ 5-7, §§ 15-33, §§ 69-75 Louise Ekdahl, 
avdelningschef för verksamhetsstyrning §§ 1-12, §§ 69-75, Johan Hagsgård, 
enhetschef byggavdelningen §§ 5-10, §§ 34-70, Liza Schramm, enhetschef 
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byggavdelningen §§ 34-75, Pia Hermansson, enhetschef byggavdelningen §§ 5-6, 
§§ 34-75, Mattias von Geijer, bygglovshandläggare §§ 6-10, §§ 34-70,  Pernilla 
Rydeving, enhetschef strategiska avdelningen §§ 12-15, § 70, § 72, Anna Norling 
Hantin, enhetschef strategiska avdelningen §§ 12-15, § 70, § 72, Christian Bergman, 
trafikplanerare § 15, Emir Aganovic, projektledare § 19, Eva-Marie Pålsson, 
planarkitekt § 44, Eva Sigurd, planarkitekt § 21, Fredrik Söderberg, planarkitekt § 23, 
Christer Persson, planarkitekt, § 26, Anna Reuter Metelius, projektledare § 29, My 
Andreasson, planarkitekt § 30, § 32, Rasmus Ahlgren, tillsynshandläggare §§ 42-43, 
Anna Wessman, ärendecontroller § 69, § 71, Martin Lindén, dataskyddsombud § 71, 
Frida Bonnevier, dataskyddsombud § 71, Pia Areblad, projektledare § 70, Evelina 
Ahlqvist Johnels, enhetschef kundenheten § 70, Ulrika Lundqvist, arkitekt § 72, 
Madelene Seberbrink, antikvarie § 72, Agneta Runevad, konsultsamordnare § 75, 
Anna Uhrbom, plankonsult § 75. 

Justeringsdag: 2022-02-22 
 

Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
2022-02-23.  
 

 

 

Sekreterare 
Sofie Wäremalm 

 

 

 

 
 
Tjänstgörande sekreterare 
Ulrika Marcelind 
§ 30 

Ordförande 
Hampus Magnusson (M) 

 

 

Justerande 
Adam Wojciechowski (MP) 

 

Tjänstgörande ordförande 
Ann Catrine Fogelgren (L) 
§ 17, §§ 23-27, § 38 och § 75 
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§ 1   
Närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Närvaron antecknas efter första sidans förteckning.  
 
Ledamöter och ersättare som deltar digitalt är anslutna med ljud och video och sitter 
enskilt så att ingen utomstående kan ta del av sammanträdets innehåll. 

Tjänstepersoner deltar på samma sätt och antecknas efter första sidans förteckning. 

 

 

 

 

§ 2   
Extern närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Närvaro antecknas för Martin Lindén och Frida Bonnevier, Intraservice § 71, Pia 
Areblad, Business Region Göteborg AB § 70 och Anna Uhrbom, Urbanista Stad AB 
§ 75.  
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§ 3   
Val av justerare 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Adam Wojciechowski (MP) utses till justerare.  

 

 

 

 

§ 4   
Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

• Ärende 25, Planbesked för bostäder och verksamheter vid Skalldalsvägen 
(Hovås 1:279 m.fl.) inom stadsdelen Askim, utgår.  

• Ärende 26b, Yttrande i överklagat ärende gällande detaljplan för bostäder vid 
Eklandagatan/Bergsprängaregatan inom stadsdelen Krokslätt, flyttas till efter 
lunch, klockan 13:30.  

• Ärende 29, Uppdrag för detaljplan för bostäder och verksamheter vid Redegatan 
etapp 1 inom stadsdelen Älvsborg, flyttas till efter ärende 22.  

• Ärende 73, Information om Per och Almas fond, utgår.  
• Ärende 74, Yttrande avseende Donsö 1:163, läggs till.  
• Ärende 75, Rättelse av byggnadsnämndens beslut § 335 med 

sammanträdesdatum 2020-06-23, läggs till.  

Dagordningen godkänns i övrigt.  
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§ 5   
Anmälan om jäv 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv under § 17, § 19, §§ 23-27, § 38 
och § 75. 

Carl-Otto Lange (M) anmäler jäv under § 55.  

Nämndsekreterare Sofie Wäremalm anmäler jäv under § 30. 
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§ 6 0103/22 
Aktuella domar 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Chefsjurist Sven Boberg informerar om följande ärenden och rättsfall:  

• Skrivelse till departement från SKR angående digitalisering av detaljplanearbete 
som gäller från 1 januari. Många frågor kvarstår, bland annat hur ska arkivering 
ske. Boverkets föreskrifter om detaljplan (BFS 2020:5) behöver ändras.  

• Tillstyrkande av detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata, inom 
stadsdelen Högsbo, en del av BoStad2021.  

• Antagande av detaljplan för bostäder och förskola vid Toredammen inom 
stadsdelen Älvsborg i Göteborg. 

• Lovföreläggande angående utfört fönster-, dörr- och takbyte samt byte av 
fasadmaterial, på Bagaregården 22:8. 

• Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på Brännö 1:31. 
• Hovås 57:37, bygglov för vårdboende, hospice. 
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§ 7 0844/21  
Göteborgsförslaget [ID=11494] - Bevara Ruddalen  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Att inte bereda förslaget vidare.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med yrkande från Hampus Magnusson (M). 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-25, med bilaga.  

2. Yrkande MP, V, protokollets bilaga 1 

Yrkanden 
Ordförande Hampus Magnusson (M) yrkar på att inte bereda förslaget vidare med 
hänvisning till att Ruddalen inte är ett prioriterat område som ska skyddas som 
reservat.  

Adam Wojciechowski (MP) och Martin Wannholt (D) yrkar på att bereda förslaget 
vidare i enlighet med yrkande MP, V.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla sitt yrkande om att inte 
bereda förslaget vidare och avslå yrkande från Adam Wojciechowski (MP) och 
Martin Wannholt (D) och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens 
förslag. Omröstning begärs.  

Omröstning  
Godkänd voteringsproposition: Ja för bifall till yrkande från Hampus Magnusson (M) 
och nej för bifall till yrkande från Adam Wojciechowski (MP) och Martin Wannholt 
(D).  

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Ann Catrine Fogelgren (L), Marianne Carlström 
(S), Carl-Otto Lange (M) och Hampus Magnusson (M) ja, medan Signe Borch (V), 
Jan Jörnmark (D), Adam Wojciechowski (MP) och Martin Wannholt (D) röstar nej.  

Med fem ja-röster mot fyra nej-röster beslutar nämnden att inte bereda förslaget 
vidare.  
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§ 8 0141/22 
Anmälan av tilldelning av dataskyddsombud för 
byggnadsnämnden  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen om nytt arbetssätt som innebär att Dataskyddsenheten vid Nämnden 
för Intraservice utses till dataskyddsombud för stadens förvaltningar och bolag 
antecknas. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-14.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 9 0176/22 
Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2022 antecknas.  

Handlingar  
Stadsbyggnadskontorets kontrollplan för dataskyddsarbetet 2022. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att anteckna kontrollplanen och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 10 0192/22 
Delegation till HR-chef att besluta om behörigheter i 
lönesystemet Personec  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Utse HR-chef som ansvarig för att fatta beslut om att annan än den egna 
förvaltningens medarbetare ska ha tillgång till förvaltningens anställningsuppgifter 
såsom lön, frånvaro samt avvikelserapportering i lönesystemet Personec. 

2. Uppdra till HR-chefen att vid behov delegera beslut om läsbehörighet för annan 
förvaltning i Personec. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-01.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 11 0250/21 
Årsrapport 2021 
Paragraf 11 justerades omedelbart i separat protokoll.  
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§ 12 0251/21 
Verksamhetsplan 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förslag till byggnadsnämndens verksamhetsplan 2022 godkänns. 

Ledamöterna i MP, V och S deltar inte i beslutet.  

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

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-01, med bilaga.  

2. Yttrande V, MP, protokollets bilaga 2.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 13 1046/21 
Svar på remiss - Betänkandet En säker tillgång till 
dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81)  
Paragraf 13 justerades omedelbart i separat protokoll. 
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§ 14 0947/21 
Svar på remiss - Göteborg Stads program för 
besöksnäringens utveckling 2022-2030 
Paragraf 14 justerades omedelbart i separat protokoll. 
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§ 15 1044/21 
Svar på remiss - Silning av lätt trafik längs Lundbyleden  
Paragraf 15 justerades omedelbart i separat protokoll.  
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§ 16 0724/20 
Tillstyrkande av detaljplan för polishus vid Exportgatan inom 
stadsdelen Backa 
Paragraf 16 justerades omedelbart i separat protokoll.  
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§ 17 0233/19 
Tillstyrkande av detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan 
mellan Södra Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna 
Heden och Lorensberg 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra 
Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna Heden och Lorensberg upprättad 
den 22 juni 2021 och reviderad den 14 december 2021.  
 

2. Översända förslag till detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra 
Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna Heden och Lorensberg upprättad 
den 22 juni 2021 och reviderad den 14 december 2021 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 2021-11-17, med bilagor.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar avslag till tjänsteförslaget.  

Ann Catrine Fogelgren (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Jäv  
Ordförande 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 avslå yrkande från Martin Wannholt (D) och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Protokollsanteckning   
Martin Wannholt (D) meddelar att han ska inkomma med en protokollsanteckning. Vid 
justeringen av protokollet har ingen protokollsanteckning inkommit. 
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§ 18 0949/20 
Antagande av ändring av del av detaljplan för kyrka och 
barnstuga i Billdal inom stadsdelen Askim (ny fastighet vid 
Hulanvägen)   
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta ändring av del av detaljplan för kyrka och barnstuga i Billdal inom stadsdelen 
Askim i Göteborg (ny fastighet vid Hulanvägen), upprättad den 24 november 2021.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-12, 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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§ 19 1345/15 
Granskning av detaljplan för bostäder, verksamheter och 
uppgångar för Västlänken norr om Nordstan inom 
stadsdelarna Nordstan och Gullbergsvass 
Paragraf 19 justerades omedelbart i separat protokoll.  
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§ 20 0710/14 
Granskning av detaljplan för bostäder vid Villabrovägen inom 
stadsdelen Styrsö 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för bostäder vid Villabrovägen inom stadsdelen Styrsö.  

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

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-19, med bilagor.  

2. Yrkande V, protokollets bilaga 3.  

Yrkanden 
Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Signe Borch (V) yrkar bifall till yrkande V.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och avslå 
yrkande från Signe Borch (V) och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  
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§ 21 0391/13 
Granskning av detaljplan för skjutbana på del av fastigheten 
Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för skjutbana på del av fastigheten Kallebäck 752:23 inom stadsdelen 
Kallebäck.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-14, 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: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 22 (78) 
   
   

§ 22 0706/20 
Samråd och granskning av detaljplan för ändrad användning 
vid Arvid Lindmansgatan inom stadsdelen Tolered 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Genomföra samråd om detaljplan för ändrad användning vid Arvid 
Lindmansgatan inom stadsdelen Tolered.  

 
2. Låta granska detaljplan för ändrad användning vid Arvid Lindmansgatan inom 
stadsdelen Tolered. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-12-10, 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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§ 23 0447/18 
Samråd om detaljplan för bostäder och skola vid Lilla Danska 
Vägen och Skogshyddegatan inom stadsdelarna Bö och 
Lunden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till den 15 mars 2022. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-13, med bilagor.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar på att bordlägga ärendet till den 15 mars 2022. 

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 yrkande från Martin Wannholt (D) om att bordlägga ärendet och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 24 0725/19 
Godkännande av program för Redegatan inom stadsdelen 
Älvsborg 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till den 15 mars 2022.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-21, med bilagor.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar på att bordlägga ärendet till den 15 mars 2022.  

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 yrkande från Martin Wannholt (D) om att bordlägga ärendet och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 25 0989/21   
Uppdrag för detaljplan för bostäder och verksamheter vid 
Redegatan etapp 1 inom stadsdelen Älvsborg  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för bostäder och 
verksamheter vid Redegatan etapp 1 inom stadsdelen Älvsborg.  

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2021-12-14.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-11, 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.  

 

 

--- 
Ajournering kl. 10:15-10:32 

---- 
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§ 26 0281/16 
Planbesked samt uppdrag för detaljplan för Torpa 
koloniområde (Sävenäs 165:4) inom stadsdelen Sävenäs 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda arbete med upphävande av  
detaljplan för Torpa koloniområde inom stadsdelen Sävenäs   
 

2. Planarbetet bedöms påbörjas år 2022 och bedöms ta två år.  
 
3. Upphävande av detaljplan för Torpa koloniområde inom stadsdelen Sävenäs 

ska slås samman med och ingå i detaljplan för utbyggnad av Östra Sjukhuset 
inom stadsdelen Sävenäs.   

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-25, med bilaga.  

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.  
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§ 27 0882/21 
Planbesked för bostäder vid Basungatan (Järnbrott 758:66 
samt 758:105) inom stadsdelen Järnbrott   
 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till den 15 mars 2022.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-11, med bilagor.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar på att bordlägga ärendet till den 15 mars 2022.  

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 yrkande från Martin Wannholt (D) om att bordlägga ärendet och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 28 (78) 
   
   

§ 28 0129/20   
Antagande av detaljplan för bostäder vid Banvaktsvägen 
inom stadsdelen Askim  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Planförslaget återremitteras och stadsbyggnadsdirektören får i uppdrag att, om  
överenskommelse med exploatören är möjlig, justera ned bebyggelsens totala  
höjder med sammantaget 1 meter (genom sänkt nockhöjd och/eller höjd på  
marken), genom icke väsentlig förändring mellan granskning och antagande  
enligt PBL.   
  
2. Vidare att detaljplanen fastslår max 7 hus istället för som i förslaget 7-8 hus. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i yrkande från D, M, L, S, V, 
MP.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2021-12-14. 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-19, med bilagor.  

2. Yrkande D, M, L, S, V, MP, protokollets bilaga 4.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande D, M, L, S, V, MP. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkande från D, M, L, S, V, 
MP och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 29 (78) 
   
   

§ 29 0639/14   
Samråd om program för stadsutveckling i Hjällbo  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Genomföra samråd om program för stadsutveckling i Hjällbo. 

2. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att inför framtagande av 
godkännandehandling av program för stadsutveckling Hjällbo att utöka 
småhusandelen inom nuvarande planområde och att ambitionen kring detta anges i 
samrådshandlingen. 

3. Under kapital 2 "Programförslag" ska första stycket kompletteras med följande text 
som inledande mening:  
 
"Syftet med programmet är att skapa en stadsbebyggelse som präglas av  
kvartersstadens karaktär med kringbyggda kvarter som följer den klassiska  
arkitekturens traditionella gestaltningsprinciper vad gäller yttre utformning." 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande 
samt i enlighet med tilläggsyrkande M, L, D och tilläggsyrkande S. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Hampus Magnusson (M) 2021-12-14. 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-15, med bilagor.  

2. Tilläggsyrkande M, L, D, protokollets bilaga 5. 

3. Tilläggsyrkande S, protokollets bilaga 6.  

4. Yttrande V, MP, protokollets bilaga 7.  

Yrkanden 
Hampus Magnusson (M) yrkar på bifall till tjänsteförslaget samt tilläggsyrkande M, 
L, D, med instämmande av MP och V.  

Mats Arnsmar (S) yrkar på tilläggsyrkande S, med instämmande av D.  
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Beslutsgång  
Ordföranden föreslår först att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Ordföranden föreslår 
vidare att nämnden ska besluta att bifalla tilläggsyrkande M, L, D samt 
tilläggsyrkande S och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens 
förslag.  
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Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 31 (78) 
   
   

§ 30 0196/21   
Planbesked för studentlägenheter vid Lilla Munkebäcksgatan 
(Bagaregården 27:1 m.fl.) inom stadsdelen Bagaregården  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 
studentlägenheter vid Lilla Munkebäcksgatan inom stadsdelen Bagaregården 
 
2. Planarbetet bedöms påbörjas år 2024 och bedöms ta 2,5–3 år.  
 
3. Sökanden medges inte möjlighet att begära ett yttrande från länsstyrelsen 
angående vilket underlag länsstyrelsen sannolikt kommer behöva för att kunna 
yttra sig över detaljplaneförslaget under planprocessen. 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2021-12-14.  

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-11, med bilagor.  

2. Tilläggsyrkande S, protokollets bilaga 8. 

Yrkanden 
Hampus Magnusson (M) och Adam Wojciechowski (MP) yrkar bifall till 
tjänsteförslaget. 

Mats Arnsmar (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till tilläggsyrkande S.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Ordförande föreslår vidare 
att nämnden ska besluta att avslå tilläggsyrkande S och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med ordförandens förslag.   
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Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 32 (78) 
   
   

§ 31 1021/20   
Planbesked för bostäder och verksamheter vid 
Skomakaregården (Kvisljungeby 2:172) inom stadsdelen 
Björlanda  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 
bostäder och verksamheter vid Skomakaregården (Kvisljungeby 2:172) inom 
stadsdelen Björlanda. 
 
2. Planarbetet påbörjas år 2024. 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2021-11-23 och 2021-12-14. 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-10-20, med bilagor.  

2. Tilläggsyrkande MP, V, protokollets bilaga 9.  

Yrkanden 
Signe Borch yrkar bifall till tilläggsyrkande MP, V.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Ordförande förslår vidare 
att nämnden ska besluta att avslå tilläggsyrkande MP, V och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Omröstning begärs.  

Omröstning  
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag till tilläggsyrkande MP, V och nej för 
bifall till tilläggsyrkande MP, V”. 

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Jan Jörnmark (D), Ann Catrine Fogelgren (L), 
Marianne Carlström (S), Carl-Otto Lange (M), Martin Wannholt (D) och Hampus 
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Magnusson (M) ja, medan Signe Borch (V) och Adam Wojciechowski (MP) röstar 
nej.  

Med sju ja-röster mot två nej-röster beslutar nämnden att avslå tilläggsyrkande MP, 
V. 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning D, M, L, S, V, MP:  

”Planbesked innebär att staden ämnar påbörja en detaljplan om 180 bostäder år 2024 
med planbesked redan nu, trots att underlaget saknar beskrivning om hur antalet platser i 
förskola och skola ska tillgodoses. Vi vill därför ha klargjort hur den kommunala 
servicen skall hanteras och finansieras innan planarbetet startar.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 
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§ 32 0327/21   
Planbesked för Reningsborg vid Angeredsvinkeln (Angered 
101:1) inom stadsdelen Angered  
 

My Andreasson informerar om Planbesked för Reningsborg vid Angeredsvinkeln 
(Angered 101:1) inom stadsdelen Angered.  

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 
Reningsborg vid Angeredsvinkeln (Angered 101:1) inom stadsdelen Angered.  
 
2. Planarbetet påbörjas år 2023. 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Johan Zandin (V) 2021-11-23 och Hampus Magnusson (M) 
2021-12-14. 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-10-25, med bilagor.  

2. Tilläggsyrkande V, MP, protokollets bilaga 10.  

Yrkanden 
Signe Borch (V) yrkar bifall till tilläggsyrkande V, MP. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Ordförande föreslår vidare 
att nämnden ska besluta att avslå tilläggsyrkande V, MP och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Omröstning begärs.  

Omröstning  
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag till tilläggsyrkande V, MP och nej för 
bifall till tilläggsyrkande V, MP”.  
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Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Jan Jörnmark (D), Ann Catrine Fogelgren (L), 
Marianne Carlström (S), Carl-Otto Lange (L), Martin Wannholt (D) och Hampus 
Magnusson ja, medan Signe Borch (V) och Adam Wojciechowski (MP) röstar nej.  

Med sju ja-röster mot två nej-röster beslutar nämnden att avslå tilläggsyrkande V, 
MP. 
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§ 33 1056/20   
Planbesked för BmSS, förskola, bostäder med mera vid 
Lekullevägen (Hult 1:23) inom stadsdelen Askim  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för BmSS, förskola, 
bostäder med mera vid Lekullevägen (Hult 1:23) inom stadsdelen Askim. 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Johan Zandin (V) 2021-12-14. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-19, 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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§ 34 BN 2021-008171   
Rivningslov för enbostadshus på Älvsborg 855:87  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Bifalla ansökan om rivningslov med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-24, 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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§ 35 BN 2021-008522  
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på Tumlehed 2:36  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Carl-Otto Lange (M) bordläggs ärendet till den 15 mars 2022. 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-04, med bilagor.  
2. Sent inkommet yttrande ankomststämplat 2022-01-25, samt kontorets 

bemötande av detta.  

Yrkanden 
Carl-Otto Lange (M) yrkar på att bordlägga ärendet till den 15 mars 2022.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkande från Carl-Otto Lange 
(M) om att bordlägga ärendet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag. 
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§ 36 BN 2021-008283   
Bygglov för takterrass på flerbostadshus på 
Kommendantsängen 4:13  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-24, 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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§ 37 BN 2021-005643  
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till 
skola på Hovås 451:71  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Bifalla ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2031-08-01 med stöd av 9 
kap. 33 § 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 2022-01-24, 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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§ 38 BN 2021-006873   
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
Björkedal 1:10  
 

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 2022-01-24, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 42 (78) 
   
   

§ 39 BN 2021–006057  
Byggsanktionsavgift för användning av motordriven 
anordning (personhiss) utan godkänt besiktningsprotokoll på 
Sannegården 62:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

I byggnadsnämnden besluta att påföra xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx) 
byggsanktionsavgift, med stöd av 11 kap 51 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 
samt 9 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, för att ha använt 
motordriven anordning i strid mot 5 kap. 14 § PBF, med 95 200 kr. Avgiften ska 
betalas till kommunens bankgirokonto 5316-6864 inom två månader från det att 
beslutet delgivits.  

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

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-24, med bilagor.  
2. Sent inkomna yttranden daterade 2022-01-25 samt 2022-01-27, samt 

kontorets bemötande av dessa.  

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: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 43 (78) 
   
   

§ 40 BN 2021–000911   
Byggsanktionsavgift för användning av motordriven 
anordning (Plattformshiss) utan godkänt 
besiktningsprotokoll på Tingstadsvassen 9:20  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

I byggnadsnämnden besluta att påföra xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx) 
byggsanktionsavgift, med stöd av 11 kap 51 §§ plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL, samt 9 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, för att ha använt 
motordriven anordning i strid mot 5 kap. 14 § PBF, med 96 600 kr. Avgiften ska 
betalas till kommunens bankgirokonto 5316–6864 inom två månader från det att 
beslutet delgivits. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-24, 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: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 44 (78) 
   
   

§ 41 BN 2020-009891  
Byggsanktionsavgift för användning av motordriven 
anordning (port) utan godkänt besiktningsprotokoll på Kärra 
80:7  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Besluta att påföra xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx) byggsanktionsavgift, med stöd av 
11 kap 51 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt 9 kap. 5 § plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF, för att ha använt motordriven anordning i strid 
mot 5 kap. 14 § PBF, med 96 600 kr. Avgiften ska betalas till kommunens bankgiro 
konto 5316-6864 inom två månader från det att beslutet delgivits. 

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

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-12-13, med bilagor.  
2. Sent inkomna handlingar 2022-01-20 och 2022-02-08 samt kontorets 

bemötande av dessa.  

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: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 45 (78) 
   
   

§ 42 BN 2020-010889  
Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, 
fasadförändringar, utan startbesked på Kvillebäcken 47:4  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx) 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 utfört 
fasadförändringar i form av nya fönster utan startbesked. Byggsanktionsavgiften 
beräknas till 11 900 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 2021-11-12, 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: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 46 (78) 
   
   

§ 43 BN 2012-006250   
Rättelseföreläggande förenat med vite för tillbyggnader, och 
lovföreläggande och byggsanktionsavgift för 
komplementbyggnader på Vrångö 69:4  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Hampus Magnusson (M) bordläggs ärendet till den 15 mars 2022. 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-11, med bilagor.  
2. Sent inkomna yttranden, ett ankomststämplat 2022-01-25, två stycken 2022-

01-31 och två stycken 2022-02-03 samt kontorets bemötande av dessa.  

Yrkanden 
Hampus Magnusson (M) yrkar på att bordlägga ärendet till den 15 mars 2022.  

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

 

 

--- 
Ajournering kl. 11:52-13:30 

---- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 47 (78) 
   
   

§ 44 0604/12  
Yttrande i överklagat ärende gällande detaljplan för bostäder 
vid Eklandagatan/Bergsprängaregatan inom stadsdelen 
Krokslätt   
Paragraf 44 justerades omedelbart i separat protokoll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 48 (78) 
   
   

§ 45 BN 2021-010487  
Rättelseföreläggande och åtgärdsföreläggande förenat med 
vite på Kvillebäcken 57:5  
Paragraf 45 justerades omedelbart i separat protokoll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 49 (78) 
   
   

§ 46 BN 2016-004297  
Rättelseföreläggande förenat med vite att riva tillbyggnad 
samt lovföreläggande avseende plank på Bagaregården 19:30  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Med stöd av 11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL förelägga 
xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx), såsom fastighetsägare, att senast sex 
månader från det att beslutet fått laga kraft, ha genomfört rättelse genom 
att riva den olovligt uppförda tillbyggnaden, se bilaga 1.  
 

2 Med stöd av 11 kap 37 § PBL förenas föreläggandet om rättelse med ett 
löpande vite om 30 000 kr för varje påbörjad kalendermånad från det att 
föreläggandet fått laga kraft så länge rättelse inte vidtas. 
 

3 Med stöd av 11 kap 17 § PBL förelägga xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx), 
såsom fastighetsägare, att senast inom två månader från det att beslutet 
fått laga kraft ha ansökt om lov för det olovligt uppförda planket, 
markerat på bilaga 2. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar, även med beaktande av skrivelser som inkommit till nämnden före 
beslut, att besluta i enlighet med tjänsteutlåtandet. Nämnden anser inte att beslutade 
åtgärder är oproportionerliga eller står i strid med barnkonventionen. 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-27, med bilagor. 
2. Sent inkommet yttrande 2022-02-04 samt kontorets bemötande av detta.  

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: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 50 (78) 
   
   

§ 47 BN 2016-002924   
Rättelseföreläggande förenat med vite för tillbyggnad på 
Kärra 18:76  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga fastighetsägarna xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx) och xxxxx 
xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxx) att senast tre (3) månader från det att beslutet 
vunnit laga kraft, ha genomfört rättelse genom att riva och ta bort markerad 
tillbyggnad i bilaga 4, med stöd av 11 kap. 20 § PBL.  

2. Föreläggandet förenas med vite om tjugotusen (20 000) kr vardera, och 
därefter så länge rättelse inte vidtas med ett löpande vite om tjugotusen 
(20 000) kr vardera för varje påbörjad kalendermånad som 
rättelseföreläggandet inte följs, med stöd av 11 kap 37 § PBL. 

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

Om föreläggandet i detta beslut inte följs, får byggnadsnämnden besluta att 
åtgärderna ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske, med 
stöd av 11 kap 27-28 §§ PBL.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-24, 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: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 51 (78) 
   
   

§ 48 BN 2021-005322  
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på Asperö 
1:6  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av enbostadshus 
med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 18b § miljöbalken (MB). Tomtplatsavgränsning 
är markerad på bifogad karta, se bilaga 3. 

Som särskilt skäl för dispensen gäller enligt 7 kap. 18c § MB punkt 1 att området 
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-27, 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: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 52 (78) 
   
   

§ 49 BN 2021-008925  
Strandskyddsdispens för schaktning för nedläggning av 
ledning på Kvisljungeby 2:284 och Lilleby 5:2  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för schaktning för 
nedläggning av ca 200 m ledningar, på ett djup på ca 0,65 m, varav ca 30 
m genom styrd borrning under vattendrag på Kvisljungeby 2:284 och 
Lilleby 5:2 enligt bilaga 2, med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 18b § 
miljöbalken (MB). Som särskilt skäl för dispensen gäller enligt 7 kap. 18c 
§ MB punkt 5 att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

2. Som villkor för dispensen gäller att 
- dispensområdet begränsas till 2 m vid angiven ledningsdragning 

enligt bilaga 2 
- marken återställs efter utfört arbete 
- borrkax eller grumligt vatten från borrningen inte får återföras till 

vattendraget utan föregående rening 
- åtgärden utförs utanför häckningsperioden för fåglar 

3. Omgående underrätta länsstyrelsen om meddelad dispens. 
 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-24, 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: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 53 (78) 
   
   

§ 50 BN 2021-000457  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av två stycken 
enbostadshus på Gatersered 1:18  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Inte medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för två stycken enbostadshus 
med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 18b § miljöbalken (MB). 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-24, 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: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 54 (78) 
   
   

§ 51 BN 2019-005226  
Komplettering av överklagande av Mark- och 
miljödomstolens i Vänersborgs dom i mål nr P 2148-21 
angående tillsynsärende för uppsättning flagga (skylt) på 
fasad på Lorensberg 50:2  
Paragraf 51 justerades omedelbart i separat protokoll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 55 (78) 
   
   

§ 52 0101/22  
Tillsynsplan 2022 enligt Plan- och bygglagen samt 
Miljöbalken  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta tillsynsplan enligt Plan- och bygglagen samt Miljöbalken 2022. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-04, 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: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 56 (78) 
   
   

§ 53 BN 2017-008443   
Yttrande i mål nr P 5935-21 angående överklagat bygglov för 
tillbyggnad och ändring av komplementbyggnad på Kallhed 
1:40  
Paragraf 53 justerades omedelbart i separat protokoll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 57 (78) 
   
   

§ 54 BN 2020-011058   
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Brottkärr 1:97  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av ordföranden Hampus Magnusson (M) bordläggs ärendet till den 15 mars 
2022.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2021-12-14.  

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-12-01, reviderat 2022-02-01, 

med bilagor.  
2. Sent inkomna yttranden daterade 2021-12-10, 2021-12-11, 2021-12-12 och 

2022-02-02 samt kontorets bemötande av dessa. 

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar på att bordlägga ärendet till den 15 mars 
2022. 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 58 (78) 
   
   

§ 55 BN 2019-006420   
Bygglov för nybyggnad av två enbostadshus och stödmurar 
på Älvsborg 855:818  
 

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) 2021-12-14. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-12-02, 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: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 59 (78) 
   
   

§ 56 0104/22 
Frågor till förvaltningen 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Fråga till förvaltningen antecknas.  

Fråga till förvaltningen 
Följande fråga antecknas:  

• Hur hanterar förvaltningen okynnesanmälningar avseende tillsyn och i vilka 
fall kan förvaltningen göra polisanmälan? 

• Finns möjlighet att flytta BN-datum 2022-05-17? 
• Fråga om syn på plats på Skanshof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 60 (78) 
   
   

§ 57 0128/22 
Kommunfullmäktiges beslut om val av ledamöter och 
ersättare till byggnadsnämnden 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut om val av ledamöter och ersättare i Göteborgs Stads 
byggnadsnämnd antecknas.  

Handlingar  
1. Kommunfullmäktiges beslut § 3 daterat 2021-12-09 med bilaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 61 (78) 
   
   

§ 58 0146/22 
Delegationsordning för byggnadsnämnden  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Delegationsordning för byggnadsnämnden antecknas.  

Handlingar  
1. Delegationsordning för byggnadsnämnden 2022 

2. Beslut om vidaredelegation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 62 (78) 
   
   

§ 59 0145/22 
Reglemente för Göteborgs Stads byggnadsnämnd  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Reglemente för Göteborgs Stads byggnadsnämnd antecknas.  

Handlingar  
Reglemente för Göteborgs Stads byggnadsnämnd 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 63 (78) 
   
   

§ 60 0144/22 
Instruktion för förvaltningschef 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Instruktion för förvaltningschef antecknas. 

Handlingar  
Instruktion för förvaltningschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 64 (78) 
   
   

§ 61 0105/22 
Anmälan av ordförandebeslut till byggnadsnämnden 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ordförandebeslutet antecknas.  

Handlingar  
Ordförandebeslut - Överklagande av Mark- och miljödomstolen i Vänersborgs dom 
den 17:e december 2021 mål nr P2148-21, angående rättelseföreläggande m.m. 
avseende Lorensberg 50:2 i Göteborg kommun fattat 2021-12-30, diarienummer BN 
2019-005226.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 65 (78) 
   
   

§ 62 0106/22 
Anmälan av delegationsbeslut till byggnadsnämnden 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

De anmälda delegationsbesluten antecknas. 

Handlingar  
1. Arkivlista – Avskrivna ärenden 2021-12-01-2021-12-31  
2. Arkivlista – Avskrivna ärenden 2021-12-01-2022-02-01  
3. Arkivlista – Beslut att inte ingripa 2021-12-01-2021-12-31 
4. Arkivlista – Beslut att inte ingripa 2021-12-01-2022-02-01 
5. Arkivlista – Beviljade, avslagna och avvisade ärenden 2021-12-01-2021-12-31 
6. Arkivlista-Beviljade, avslagna och avvisade ärenden 2021-12-01-2022-02-01 
7. Delegationslista anställda 2021-12-02—2022-01-25 
8. Anmälan delegationsbeslut planbesked 2021-12-10 – 2022-02-03 
9. Anmälan av delegationsbeslut - Krediteringar 2021-09-01 – 2021-12-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 66 (78) 
   
   

§ 63 0107/22 
Lista över inkomna remisser som ska behandlas i 
byggnadsnämnden 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Listan över inkomna remisser som ska behandlas i byggnadsnämnden 2022 
antecknas.  

Handlingar  
Lista över aktuella remisser februari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 67 (78) 
   
   

§ 64 0108/22 
Redovisning av inkomna planförfrågningar 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över inkomna planförfrågningar antecknas. 

Handlingar  
Förteckning över nyinkomna planbesked 2021-12-07-2022-01-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 68 (78) 
   
   

§ 65 0109/22 
Redovisning av positiva planbesked med startår till 
byggnadsnämnden 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen antecknas. 

Handlingar  
Förteckning över positiva planbesked med startår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 69 (78) 
   
   

§ 66 0110/22 
Redovisning av startade planer från Startplan 2022 till 
byggnadsnämnden 
 

Inga startade planer antecknas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 70 (78) 
   
   

§ 67 0111/22 
Redovisning av sammanställning över pågående detaljplaner 
och vilken aktivitet som avslutats samt vilka aktiviteter som 
är planerade under 2022 (till byggnadsnämnden 2022) 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över pågående detaljplaner antecknas. 

Handlingar  
Förteckning över pågående detaljplaner per skede per 2022-02-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 71 (78) 
   
   

§ 68   
Redovisning av inkomna skrivelser till nämnden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckning över inkomna skrivelser antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över inkomna skrivelser daterad 2022-02-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 72 (78) 
   
   

§ 69 0112/22 
Stadsbyggnadsdirektören informerar 2022 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Direktör Henrik Kant informerar om följande:  

• Uppdatering kring Covid-19 och arbetsförutsättningar just nu med hänsyn till 
restriktioner kopplade till Covid-19 

• Kommande arbetsförutsättningar med hänsyn till restriktioner kopplade till 
Covid-19 

• Status gällande ärendemängd på stadsbyggnadskontoret  
• Byggärenden, hissar och OVK 2021    
• Medarbetarenkät - publicerad 2022-02-07, ingen analys är gjord än  
• Anmälan av inträffade personuppgiftsincidenter till 

Integritetsskyddsmyndigheten  
• Aktuella etableringar  
• Hur arkitekturguiden är finansierad  
• Riktlinjer för uteserveringar   
• Pågående bygglov  
• Omfattande anmälan om olovliga boenden  
• Masthuggskajen ekonomi  
• Startplan 2023  
• Delegationsbeslut bygglov  
• NOS – ny organisation stadsutveckling  
• Pågående parallella processer  
• Forum Stadsutveckling 2022-03-02 – 2023-03-03 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning M, L, D, S, V, MP: 

”Förvaltningschefen informerar om ett mindre underskott (-358 tkr) i förhållande till 
periodens budget. Informationen antecknas utan vidare åtgärder.” 

--- 
Ajournering kl. 15:00-15:10 

---- 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 73 (78) 
   
   

 

§ 70 0150/22  
Information om handlingsplan 2 för Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska program 2018 – 2035  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Projektledare näringslivsstrategiskt program Pia Areblad informerar om följande:  

• Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program är Stadens gemensamma 
karta för hur vi tillsammans ska skapa bättre förutsättningar för företagande 

• Tidplan för handlingsplanerna  
• Målbild 2035  
• Indikatorer näringslivsstrategiska programmet 
• Infrastruktur och tillgänglighet 
• Markberedskap och fysisk planering  
• Företagsklimat  
• Företagsbesöksdag ska genomföras 17:e maj - 100 företagsbesök på en dag 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 74 (78) 
   
   

§ 71 1136/21 
Årsrapport för dataskyddsarbetet på Stadsbyggnadskontoret 
2021 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Dataskyddsombud Martin Lindén informerar om följande:  

• Dataskyddsförordningen (GDPR)  
• Dataskyddsenheten är dataskyddsombud 
• Kontrollarbetet 2021 
• Kontroll av fasta kontrollpunkter 
• Förvaltningens riskplacering 
• Identifierade riskområden och rekommendationer  
• Uppföljning av tidigare genomförda kontroller  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 75 (78) 
   
   

§ 72 0737/21 
Information om plan för att säkerställa den historiska 
stadskärnans bevarande  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Arkitekt Ulrika Lundqvist och antikvarie Madelene Seberbrink informerar om följande:  

• Uppdraget - Byggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda 
nämnder och bolag ta fram en plan för att säkerställa den historiska 
stadskärnans bevarande 

• Bevarande - avgränsning med stöd av lagstiftning 
• Översiktsplan - Historiska stadskärnan, områdesvisa inriktningar 
• Göteborgs stadskärna, planjuridiska förutsättningar 
• Läsbarhet, upplevelse  
• Resultat behovsinventering  
• Förslag till åtgärder för att skapa förutsättningar för bevarande 
• Helhetsansvar för kulturmiljöarbetet – fokusområde 1 
• Hur vi arbetar i staden – fokusområde 2  
• Kunskapsunderlag – fokusområde 3  
• Kommunikation – fokusområde 4  
• Juridiska förutsättningar – fokusområde 5  
• Tillgängliga planinstrument och andra stöddokument 
• Säkerställa den historiska stadskärnans bevarande 
• Kulturhistorisk klassificering 
• Ändring av plan genom tillägg av bestämmelser 
• Byggnadsordning  
• Uppdrag 2022 – en möjlig fortsättning?  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 76 (78) 
   
   

§ 73   
Yttrande avseende Donsö 1:163 
Paragraf 73 justerades omedelbart i separat protokoll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 77 (78) 
   
   

§ 74 BN 2020-004569  
Rättelse av byggnadsnämndens beslut § 335 med 
sammanträdesdatum 2020-06-23   
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beslutade 2020-06-23 att påföra A-hus AB en 
byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd utan startbesked på Kvisljungeby 
2:271.  

I tjänsteutlåtandet anges ett felaktigt organisationsnummer för A-hus AB då A-hus 
själva hade uppgett ett felaktigt nummer i sin ansökan om lov. Organisationsnumret 
ska vara 556210-7069 och inte 566210-7069. Beslutet rättas på denna punkt med stöd 
av 36 § Förvaltningslagen. 

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

Tidigare behandling 
Ärendet beslutades 2020-06-23.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-07, 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: 2022-02-08 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 78 (78) 
   
   

§ 75 0645/15 
Information om yttranden som inkommit under samrådet 
gällande detaljplan för skola och bostäder med mera vid 
Önneredsvägen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Konsultsamordnare Agneta Runevad informerar om följande:  

• Yttranden från förvaltningar, myndigheter och privatpersoner som inkommit 
under samrådet.  

• Samlade skrivelser, två versioner  
• Det fortsatta arbetet framöver och tidplan.  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Byggnadsnämnden

YrkandeangåendeGöteborgsförslaget[ID=11494]–Bevara
Ruddalen

Förslagtillbeslut
Ibyggnadsnämnden

1.Stadsbyggnadskontoretfåriuppdragattvidareberedaförslaget.

Yrkandet
RuddalenärettviktigtrekreationsområdeiGöteborgvarsvärdeärutpekatinya

översiktsplanenochenligtvilkenbyggandeochianspråktagandeförannatändamålän

parkrelateratejbörtillåtas.Översiktsplanenärdockejjuridisktbindande.Vivilldärför

gestadsbyggnadskontoretiuppdragattvidareutredalämplighetenavattgeRuddalen

ytterligareskyddsamttaframettestimatpåresursbehovetförattgenomföraettsådant

arbete.

Yrkande

Datum:2022-02-08

Diarienummer:0844/21

MP,V

Bilaga 1



Byggnadsnämnden

Yttrandeangående-Verksamhetsplan2022

VerksamhetsplanenbyggerpåenKommunfullmäktige-budgetviinteharställtossbakom.

Viväljerdärförattintedeltaibeslutet.

Yttrande

Datum:2022-02-08

Diarienummer:0251/21

V,MP

Bilaga 2



Byggnadsnämnden

Yrkandeangående-Granskningavdetaljplanförbostädervid
Villabrogataninom stadsdelenStyrsö

Förslagtillbeslut
Ibyggnadsnämnden

1.Attplanarbetetavbryts.

Yrkandet
DetärenstorbristpåflerbostadshusiSödraSkärgårdenochdenaktuellafastigheten

skullepassautmärktfördetta.Meneftersomfastighetsägarenbaraärintresseradavatt

byggaenbostadshusärdettyvärrintemöjligtattåstadkommainomnuvarandeplanarbete.

Yrkande

Datum:2022-02-08

Diarienummer:0710/14

V

Bilaga 3



Byggnadsnämnden 

Göteborg stad byggnadsnämnden 1 (1) 

Yrkande angående antagande av detaljplan för bostäder vid 
Banvaktsvägen inom stadsdelen Askim  

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden  

1. Planförslaget återremitteras och stadsbyggnadsdirektören får i uppdrag att, om

överenskommelse med exploatören är möjlig, justera ned bebyggelsens totala

höjder med sammantaget 1 meter (genom sänkt nockhöjd och/eller höjd på

marken), genom icke väsentlig förändring mellan granskning och antagande

enligt PBL.

2. Vidare att detaljplanen fastslår max 7 hus istället för som  i förslaget 7-8 hus.

Yrkandet 

Området är starkt eftertraktat och i en känslig miljö. Större hänsyn behöver tas till grannar 

vad gäller insyn, utsikt, trafiksäkerhet och helheten för området. Det tidigare området som 

byggdes framför aktuellt område var i detaljplanen mycket noga med att ange mått och 

höjder, just för att inte störa bakomliggande hus för mycket. I nuvarande planförslag är 

detta istället oerhört generöst tilltaget med höga bygghöjder. Det går att minska 

bygghöjderna med minst 1 meter utan att de nya bostäderna skulle mista sin fina 

havsutsikt. Större hänsyn behöver dock tas till redan befintlig bebyggelse. Planen är en så 

kallade exploatörsdriven detaljplan.  

Yrkande 

Byggnadsnämnden 2022-02-08 

Ärende 27 

Diarienummer 0129/20 

(D, M, L, S, V, MP) 

Bilaga 4



                                                                                                       Bilaga 5 

Tilläggsyrkande angående - Samråd om program för stadsutveckling i Hjällbo  

Yrkande M, L, D  

Ärende 28 Samråd om program för stadsutveckling Hjällbo 

 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att inför framtagande av godkännandehandling av 
program för stadsutveckling Hjällbo att utöka småhusandelen inom nuvarande planområde 
och att ambitionen kring detta anges i samrådshandlingen. 

2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

 

Yrkandet 
Programområdet omfattar Hjällbo: centrumet samt omkringliggande bostadsområden med 
flerbostadshus, Bondegärde, Bergsgårdsgärde, Hjällbogärde, Sandspåret och Skolspåret samt 
industriområdet Betongfabriken. Programarbetet syftar till att ge förutsättningar för stadsutveckling 
och öka stadsdelens attraktivitet. Programförslaget har idag en småhusandel om 38-42%.  

Vi bedömer att småhusandelen måste vara större i området. Området domineras idag av 
flerbostadshus med lägenheter upplåtna med hyresrätt. För att skapa positiva flyttkedjor och bidra 
till en positiv spiral i området som ökar attraktiviteten och för att kunna bibehålla starka familjer 
inom området som i sin tur ställer krav på kommunal service som skola mm bedömer vi att 
småhusandelen måste öka.  

Vi vet att exploateringsekonomin i området är ansträngd att det inte går att göra större 
ombyggnader av trafikinfrastruktur som skulle öka attraktiviteten och att en större småhusandel 
minskar intäkterna något. Vi bedömer dock att det samhällsekonomiskt på sikt ändå skulle vara bra 
för Hjällbo med en småhusandel i programmet som var större upp till ca 50% och att detta skulle 
generera detaljplaner med godtagbar exploateringsekonomi. Vi yrkar därför på att 
stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att arbeta in en större småhusandel till 
godkännandehandlingen för programmet inom nuvarande planområde och att ambitionen kring 
detta anges i samrådshandlingen. 
 



 Bilaga 6 

   
   

Byggnadsnämnden  

  

  

 
 

Yrkande 
2021-12-14 

S 

 
 

Yrkande angående samråd om program för 
stadsutveckling i Hjällbo 
 
Förslag till beslut 
 

1. Under kapital 2 "Programförslag" ska första stycket kompletteras med följande 
text som inledande mening:  
 
"Syftet med programmet är att skapa en stadsbebyggelse som präglas av  
kvartersstadens karaktär med kringbyggda kvarter som följer den klassiska  
arkitekturens traditionella gestaltningsprinciper vad gäller yttre utformning." 

2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
 

 
Yrkande 
 
Förslaget till program är i huvudsak välavvägt och genomarbetat. Vi ser det dock som 
viktigt att redan i detta läge tydligt ange inriktningen vad gäller form och gestaltningen av 
tillkommande bebyggelse. Utgångspunkten ska vara kvartersstadens karaktär med kring-
byggda kvarter som följer traditionella gestaltningsprinciper för klassisk arkitektur vad 
gäller yttre utformning. Vi vill därför tydliggöra detta i texten. 



Byggnadsnämnden

Yttrandeangående-Samrådom program förstadsutvecklingi
Hjällbo

VochMPärpositivatillattmanbörjararbetetmedattutvecklaochutbyggaAngered

ochvälkomnarprogramarbetet.Dockvillvitryckapåbehovetavblandstadoch

förespråkaattdetfokuseraspåflerasmåhusförattminskasegregationenochöka

områdetsattraktivitet.

Yttrande

Datum:2022-02-08

Diarienummer:0639/14

V,MP

Bilaga 7



 Bilaga 8 

   
   

Byggnadsnämnden  

  

  

 
 

Yrkande 
2021-12-14 

S 

 
 

Yrkande angående planbesked för student- 
lägenheter vid Lilla Munkebäcksgatan 
 
Förslag till beslut 
 

1. Inriktningen för planarbetet ska vara att följa den klassiska arkitekturens  
traditionella gestaltningsprinciper vad gäller yttre utformning. 

2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
 

 
Yrkande 
 
Vi ställer oss positiva till att inleda detaljplaneläggning enligt föreliggande förslag. Vi ser 
det dock som viktigt att redan i detta läge tydligt ange inriktningen vad gäller gestalt-
ningen av tillkommande bebyggelse. Utgångspunkten ska vara att följa traditionella ge-
staltningsprinciper för klassisk arkitektur vad gäller yttre utformning. 



TilläggsyrkandeMP,V

Byggnadsnämnden2021-11-23

Ärende23

Diarienummer1021/20

PlanbeskedförbostäderochverksamhetvidSkomakaregärden(Kvisljungby2:172)inom

stadsdelenBjörlanda

Viställerosspositivatilldettaplanbeskedsamtidigtsomvihållermedkontoretomatt

ianspråktagandeavjordbruksmarkbörprövasidetaljplanearbetet.Eftersomplanen

anslutertilldennyaknutpunktenvidSkraBrosåserviocksågärnaattutformningengörs

merstadsmässigändenföreslagnaillustrationen.Viserävenattområdetidagdomineras

kraftigtavsmåhus,såförattökablandningenavbostadstypersamtbidratilltätheten

kringdennyaknutpunktenbörfokusvarapåatttillskapabostäderiflerbostadshus.

Viyrkardärför

Attiplanarbetetundersökamöjlighetentillenmerstadsmässigutformningmedplacering

avflerbostadshusdirektvidkongahällavägen,slutnagårdarochlokaleri

bottenvåningarna

Attiplanarbetetundersökamöjlighetenattökaantaletbostäderiflerbostadshus

Bilaga 9



YrkandeV,MP

Byggnadsnämnden2021-12-14

Ärende41

Diarienummer0327/21

YrkandeVochMP:PlanbeskedförReningsborgvidAngeredsvinkeln(Angered101:1)

inomstadsdelenAngered

Förslagtillbeslut

Atttillåtavandrarhemochföreningslokalerattingåidetaljplanengenomattbegränsa

ellerintetillåtastörandeochfarligaverksamheter.

Attiövrigtbifallatjänsteutlåtandet.

Yrkandet:

ÄrendetgällerenbegäranomplanbeskedförattmöjliggöraattReningsborgsverksamhet

kanfortsättabedrivaspåplatsen.IdagfinnsReningsborgmedsinaverksamheter,en

biltvätt,ettleklandförbarn,engudstjänstlokalsamtenrestaurangiområdet.Detär

verksamhetersomfårmångafolkattfärdasiområdet.Påandrasidangatanfinns

Gårdstensskolan,enrestaurangskolasamtfleraavkommunensdagligaverksamheter

(funktionshinder).Planerfinnsförattbyggabostäderinärheten,somföratttasigtill

AngeredsCentrumochinköp,gymnasiet,sporthallarm.m.behöverfärdasvia

Angeredsvinkeln.Härrörsigalltsåmångamänniskordagligen.Dettaäringenlämplig

platsförstörandeverksamheter.Tjänstutlåtandetnämnerattgenomförandetidenhargått

utgällandedetaljplanomsmåindustri.Eftersomnärliggandeområdensutvecklingär

fokuseratpåbostädersamtidigtsomdebefintligaverksamhetersomfinnsiområdetredan

idagdrartillsigmångamänniskor,serviinteettproblemmedatttillåta

vandrahemsverksamhetenattfortsättapåplats.

Attintetillåtavandrahemsverksamhetiområdetskulledrabbadesomidagbordär,34

personervarav4-5barnfamiljer.Vandrahemmetärett”nödvandrahem”ochdesombor

däräralltsåbostadslösa,istrukturellhemlöshet.

DetsaknasbostäderiGöteborgsområdet,särskiltförlåginkomsttagare.Barnfamiljerhar

svårtatthittabostäderilämpligstorlek,särskiltförnyanländamedflerabarn.

Detsaknasävenplatserförbarnfamiljerpåvandrahemochandraakutlösningarför

hemlösaistaden.Förragångenmananladeettområdeförverksamheteriställetför

bostäderfickAngeredenstorlogistikparkmedbaraettfåtalarbetstillfällen.Detblirinte

enpositiveffektiområdet.
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