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Tid: 9:00:– 16.10, ajournering 10.45-11.00, 11.42-13.10, 14.15-14.30.  

Plats: Sessionssalen 

Paragrafer:  1-65 

Närvarande 

Ledamöter 

Hampus Magnusson (M) ordförande ej §§ 12-13, §§ 18-20, §§ 24-26, §§ 32-34 

Mats Arnsmar (S) 

Johan Zandin (V) andre vice ordförande 

Jan Jörnmark (D) ej §§ 11-65 

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

12-13, §§ 18-20, §§ 24-26, §§ 32-34  

Adam Wojciechowski (MP)  

Marianne Carlström (S) 

Carl-Otto Lange (M) ej § 34, § 41 

Martin Wannholt (D) ej § 58 

Tjänstgörande ersättare 

Åsa Hartzell (M) ej §§ 8-10, ersätter Hampus Magnusson (M) under §§ 12-13, §§ 18-

20, §§ 24-26, §§ 32-34, Martin Wannholt (D) under § 58 och Carl-Otto Lange (M) 

under § 41.  

Veronica Öjeskär (D) ersätter Jan Jörnmark (D) under §§ 11-65  

Jan Lenander (L) ersätter Carl-Otto Lange (M) under § 34 

Övriga ersättare 

Hannah Klang (V) 

Övriga närvarande 

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

Marcelind, Sven Boberg, Monica Daxler, Katja Ketola, Anna Hartung, Arvid 

Törnqvist, Liza Schramm, Pia Hermansson, Jessica Aunell, Björn Siesjö, Evelina 

Johnels Ahlqvist, Sofia Johansson, Martin Storm §§ 1-64 ej §12 och § 40, Louise 

Ekdahl §§ 1-15, Tomas Carlsson §§ 1-10, Gunnel Johnsson §§ 1-15, Åsa Lindborg §§ 

1-36, Johan Hagsgård §§ 34-65, Ann Bergermark Rintala § 13, Charlotte Olsson §§ 

1-40, Christina Malmberg §§ 1-15, Jenny Engler §§ 1-15, Monika Olsson §§ 1-10, 

Inga Palmquist §§ 1-26, Mia Edström §§ 10-14, Anna Olsson §§ 10-14, Erik Hansson 

§§ 10-14, Anders Svensson §§ 10-14, Alexander Danilovic § 27, Mattias Westblom § 

11, Lotta Kjällström §§ 1-36, Maria Lejon §§ 1-15, Emir Aganovic §§ 12-24, Per 

Osvalds §§ 12-14, Fredrik Söderberg §§ 31-34, Pia Areblad § 27, Maria Brandt § 13.  

Personalföreträdare 

Ingemar Jansson §§ 1-15, Roland Edvardsson §§ 1-15 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 2 (57) 

   

   

Justeringsdag: 2020-02-21   
 

Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2020-02-24 

 

 

  

Sekreterare 

 

_____________________________  

Stina Petersson Moberg 

 

 

Ordförande 

 

_____________________________  

Hampus Magnusson (M) ej §§ 12-13, §§ 

18-20, §§ 24-26, §§ 32-34 

              Justerande 

 

                _____________________________  

               Johan Zandin (V) 

 

Tjänstgörande Ordförande  

 

_____________________________  

Ann Catrine Fogelgren (L) §§ 12-13, §§ 

18-20, §§ 24-26, §§ 32-34 
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§ 1   

Närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Närvaro godkänns för Sofia Johansson, praktikant från administratörsprogrammet i 

Borås, Pia Areblad från Business Region Göteborg och Maria Brandt från 

Fastighetskontoret. Närvaro godkänns för Jan Jörnmark (D) som övrig närvarande §§ 

27-65 efter avvikelse från sammanträdet.  

I övrigt antecknas närvaron efter första sidans förteckning.  

 

 

 

§ 2   

Val av justerare 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Johan Zandin (V) utses till justerare. 
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§ 3   

Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ärende som flyttas och tas innan ajournering för presskonferens och lunch:  

- 20. Granskning av detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om 

Nellickevägen, Skår 40:17 m.fl., inom stadsdelen Krokslätt. 

- 23. Granskning av detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna 

Johanneberg och Krokslätt. 

- 25. Uppdrag och samråd om detaljplan för Gamlestads torg, etapp 2 inom 

stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården. 

- 33. Tillstyrkande av detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata 

inom stadsdelen Högsbo, en del av BoStad2021.   

Övriga ärenden som flyttas:  

- 7. Aktuell information från byggavdelningen tas under eftermiddagens 

informationsärenden.  

- 13. Inriktning ny översiktsplan för Göteborg samt fördjupningar för centrala 

Göteborg och för Högsbo - Frölunda tas sist av beslutsärendena. 

- 79. Information om Göteborgs Stad näringslivsstrategiska program - 

Handlingsplan infrastruktur och tillgänglighet och 80 b Lägesrapport - 

Översyn av krav och riktlinjer som staden ställer vid byggnation tas efter 

ärende 28. 

I övrigt godkänns dagordningen.  

§ 4   

Anmälan om jäv 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv under §§ 12-13, §§ 18-20, §§ 24-

26, §§ 32-34. Martin Wannholt (D) anmäler jäv under § 58. Carl-Otto Lange anmäler 

jäv under § 34 och § 41.  
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§ 5   

Stadsbyggnadsdirektörens information 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  

Stadsbyggnadskontorets direktör Henrik Kant informerar om följande punkter:  

- Återrapport från workshop med västsvenska handelskammaren.  

- Forskare från Chalmers har möjlighet att komma till nämndens sammanträde i 

maj och föredra rapporten Varför tog det så lång tid - åsikter om arbetet med 

bygglov inom BoStad 2021.  

- Stadsbyggnadskontoret har varit med och tagit fram rapporten Smart 

kravställande i bygglovsprocessen tillsammans med Sveriges byggindustrier. 

Ytterligare information under egen punkt.  

- Inbjudningar till byggnads- och fastighetsnämndens presidier och delar av 

förvaltningsledning till byggbenchen och business arenas forum för 

stadsutveckling.  

- Smyrnakyrkan i frihamnen.  

- Frihamnens temporära byggnationer.  

- Stadstriennalen 2020 och 2021. 

- Områdesutredningar kopplade till översiktsplanen.  

- Studie om utbyggnadsområden i ytterstaden. 

- Verksamhetsnomineringar.  

- Rekommenderade placeringar av elbussdepåer.  

- Överenskommelse mellan staden och trafikverket angående detaljplan 

Järnbrottsmotet del 1.   

- Hantering av yrkandet angående student- och forskarbostäder med inspiration 

från BoStad 2021.  

- Lindholmsallén med fokus på framkomlighet för kollektivtrafik.  
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§ 6   

Aktuella domar 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Chefsjurist Sven Boberg informerar om följande:  

- Upphävt planbeslut utan prövningstillstånd hos Mark- och 

miljööverdomstolen angående antagande av detaljplan för bostäder vid 

Vångnedalsvägen inom stadsdelen Askim.  

- Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen angående antagande av 

detaljplan för bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen inom 

stadsdelarna Bö och Lunden. 

- Domar om vattenverksamhet i Säveån, Gamlestaden.  

- Mindre ändring av detaljplan vid nya Hisingsbron och Platinan.  

- Delegationsbeslut angående bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på 

Hovås 3:31 har överklagats och kommer upp för beslut nästa sammanträde.  

- Överklagande av Länsstyrelsens beslut angående attefallsåtgärd över 

tomtgräns på Styrsö. Förvaltningen håller nämnden underrättad.  

- Försvarsmakten har inkommit med en karta med en gränslinje som i huvudsak 

går i linje med planlagt område. Enligt uppgift från Försvarsmakten kommer 

man fortsatt vara restriktiv till planering och byggande inom det 

rödmarkerade området. I övriga delar av riksintresset för skärgården kommer 

man att vara mindre restriktiv till detaljplanering och bygglov för bostäder 

inklusive för bygglov. 
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§ 7 0581/18 

Byggnadsnämndens taxa för 2021 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, enligt tjänsteutlåtandet bilaga 1, 

godkänns. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-04, 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 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 8 (57) 

   

   

§ 8 0251/19 

Byggnadsnämndens verksamhetsplan 2020 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Byggnadsnämndens verksamhetsplan 2020 godkänns. 

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

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

Yrkanden 
Johan Zandin (V) yrkar på att ärendet bordläggs.   

Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar på att avgöra ärendet idag och bifalla 

tjänsteutlåtandet.   

Beslutsgång  
Ordföranden ställer yrkandet om bordläggning mot yrkandet att avgöra ärendet idag 

och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet idag. Omröstning begärs. 

Omröstning  
Den som vill bifalla yrkandet från ordföranden Hampus Magnusson (M) om att 

avgöra ärendet idag röstar ja.  

Den som vill bifalla yrkandet från Johan Zandin (V) om bordläggning 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) om att avgöra ärendet idag.  

Efter omröstningen föreslår ordföranden att nämnden ska besluta att bifalla 

tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.    
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Reservation 
Ledamöterna från V och MP reserverar sig mot kontorets förslag till beslut till förmån 

för bordläggning enligt angiven protokollsanteckning.  

Protokollsanteckningar 
Ledamöterna från V och MP lämnar följande anteckning till protokollet:  

Förslaget till Verksamhetsplan 2020 presenterades senare än övriga handlingar. Vi 

yrkade därför på en bordläggning för att hinna sätta oss in i förslaget ordentligt. 

Eftersom övriga partier nekade bordläggning och verksamhetsplanen bygger på en 

budget i Kommunfullmäktige vi inte ställer oss bakom, så avstår vi från att delta i 

beslutet om Verksamhetsplan 2020. 

Ledamöterna från D lämnar följande anteckning till protokollet:  

Ambitionsnivån för småhus åren framöver kommer att behöva höjas betydligt tidigare 

än förslaget i verksamhetsplanen. Detta för att kunna möta fler barnfamiljers 

efterfrågan och stoppa utflyttningen från Göteborg. 

§ 9 0720/19 

Fördelning av kommuncentralt avsatta medel för BoStad2021 
för budgetåret 2020 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Byggnadsnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till fördelning av 

kommuncentrala medel för BoStad2021 för verksamhetsåret 2020 mellan 

byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden och park- och 

naturnämnden.  

2. Byggnadsnämnden beslutar för sin del att inte ianspråkta några medel från 

den kommuncentrala posten Jubileumssatsningen bostäder, BoStad2021 

under 2020 och översänder detta tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för 

kännedom. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-05. 
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Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

§ 10 0252/19 

Årsrapport 2019 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. De uppdrag i årsrapporten som bedömts genomförda förklaras fullgjorda. 

2. Fastställa årets resultat till 8 388 tkr, det egna kapitalet till 20 783 tkr och 

balansomslutningen till 54 146 tkr. 

3. Återredovisa eget kapital på 3 283 tkr till kommunstyrelsen. 

4. Förvaltningens förslag till Årsrapport 2019 godkänns.  

5. Översända tjänsteutlåtande och Årsrapport 2019 med bilagor till 

kommunstyrelsen 

6. Paragrafen justeras omedelbart. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-20, 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. 

 

- - - - 

Ajournering kl. 10.45-11.00 

- - - - 
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§ 11 0412/18 

Granskning av detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om 
Nellickevägen, Skår 40:17 med flera, inom stadsdelen 
Krokslätt 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Låta granska detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen, 

Skår 40:17 m.fl., inom stadsdelen Krokslätt.  

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-28, 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. 

 

§ 12 0469/13 

Granskning av detaljplan för Gibraltarvallen inom 
stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och 

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

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 tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag.  

 

 

§ 13 0168/20 

Uppdrag och samråd om detaljplan för Gamlestads Torg 
etapp 2 inom stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och 
Bagaregården 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Avbryta arbetet med detaljplan för bostäder och verksamheter norr om 

Gamlestadstorget inom stadsdelen Gamlestaden (kv. Sillen), diarienummer 

0582/12. 

 

2. Avbryta arbetet med detaljplan för Gamlestads torg, etapp 2 inom stadsdelarna 

Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården, diarienummer 0646/12. 

 

3. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan för Gamlestads torg, 

etapp 2 inom stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården med utökat 

förfarande, diarienummer 0168/20 

 

4. Genomföra samråd om detaljplan för Gamlestads torg etapp 2 inom stadsdelarna 

Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården, diarienummer 0168/20. 
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Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-10 reviderat 2020-01-24.  

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.  

 

§ 14 1337/15 

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

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata, 

inom stadsdelen Högsbo, upprättad den 21 maj 2019 och reviderad den 26 

nov 2019.  

2. Översända förslag till detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata, 

inom stadsdelen Högsbo, upprättad den 21 maj 2019 och reviderad den 26 

nov 2019 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 2019-11-11, med bilagor.  
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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. 

 

§ 15 0788/19 

Svar på remiss - Motion av Anna Karin Hammarstrand (D) om 
att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga 
Göteborgs Stads beslutsunderlag  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Motionen om att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga 

Göteborgs Stads beslutsunderlag avstyrks.  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som yttrande över 

motionen.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-16, med bilaga.  

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till motionen.   

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Omröstning begärs.  

Omröstning  
Den som vill bifalla tjänsteutlåtandet röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet från 

Martin Wannholt (D) röstar nej. 
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Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Johan Zandin (V), Ann Catrine Fogelgren (L), 

Adam Wojciechowski (MP), Marianne Carlström (S), Carl-Otto Lange (M) och 

ordföranden Hampus Magnusson (M) ja medan Veronica Öjeskär (D) och Martin 

Wannholt (D) röstar nej.  

Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att bifalla tjänsteutlåtandet.  

 

§ 16 0713/19 

Revidering av Startplan 2020  

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Godkänna Egnahemsbolaget, Göteborgs Egnahems Aktiebolag som part i 

följande detaljplaner: 

 

a. Detaljplan för bostäder och förskola vid Lövgärdesvägen inom stadsdelen 

Gårdsten, diarienummer 0766/17, 

b. Detaljplan för bostäder vid Gnistgatan inom stadsdelen Järnbrott, 

diarienummer 0651/13,  

c. Detaljplan för bostäder vid Humoreskgatan inom stadsdelen Backa, 

diarienummer 0674/19,  

d. Detaljplan för bostäder och skola vid Marconigatan inom stadsdelen 

Järnbrott, diarienummer 0279/16. 

 

2. Ta in detaljplanerna Humoreskgatan (diarienummer 0674/19) och 

Marconigatan (diarienummer 0279/16) i startplan 2020.  

 

3. Ta in detaljplanerna Lövgärdesgatan (diarienummer 0766/17) och Gnistgatan 

(diarienummer 0651/13) i startplan 2020 förutsatt att fastighetsnämnden 

beslutar om att ändra innehåll och huvudman för markanvisningen. 

 

4. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja arbete med detaljplanerna 

Lövgärdesgatan (diarienummer 0766/17) och Gnistgatan (diarienummer 

0651/13). 

 

5. Hemställa till fastighetsnämnden om att besluta att ändra huvudman inom 

Framtidenkoncernen till Egnahemsbolaget, Göteborgs Egnahems Aktiebolag, 

för detaljplanerna Lövgärdesgatan (diarienummer 0766/17) och Gnistgatan 

(diarienummer 0651/13) och inriktning avseende upplåtelseform om de 

bedömer att behov finns av detta. 
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Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-28, med bilaga.  

Yrkanden 
Johan Zandin (V) yrkar bifall till yrkandet från V och MP, protokollets bilaga 1. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.   

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Omröstning begärs.   

Omröstning  
Den som vill bifalla yrkandet från Martin Wannholt (D) om att bifalla 

tjänsteutlåtandet rösta ja.  

Den som vill bifalla yrkandet från V och MP röstar nej.  

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Veronica Öjeskär (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 Martin 

Wannholt (D) om att bifalla tjänsteutlåtandet.  

Protokollsanteckning 
Mats Arnsmar (S) lämnar en anteckning till protokollet från Socialdemokraterna:  

Socialdemokraterna är mycket positiv till att dessa planer åter skall vara en del av 

startplanen 2020. 

Vi är dock mycket kritiska till den handläggning som gjorts i detta ärende. Att 

byggnadsnämnden tar på sig ett uppdrag som åligger kommunstyrelsen. Det är endast 

kommunstyrelsen som har uppsiktsplikt över våra nämnder och bolag. Vi anser att 

man med detta har gjort sig skyldig till ett grovt övertramp. 

Vi är dessutom också kritiska till att den styrande minoriteten går utanför nämndens 

reglemente samt plan- och bygglagen när man föreslår vilken upplåtelseform som 

skall gälla i dessa planer.  
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- - - - 

Ajournering kl. 11.42-13.10 

- - - - 

§ 17 0773/18 

Göteborgsförslag [714] - Skydda Sjöbergen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 17 mars 

2020.  

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

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. 

 

§ 18 0544/14 

Antagande av detaljplan för bostäder med särskild service 
vid Pärt-Antons gata inom stadsdelen Älvsborg 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för bostäder med särskild service vid Pärt-Antons gata inom 

stadsdelen Älvsborg, upprättad 2019-09-24 och reviderad 2019-02-07. 
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Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

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 tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag.  

§ 19 0238/19 

Antagande av ändring av detaljplan för del av stadsdelen 
Kyrkbyn (ändringar inom slätten norr om Bräckevägen) 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta ändring av detaljplan för del av stadsdelen Kyrkbyn (ändringar inom slätten norr 

om Bräckevägen), upprättad den 2019-03-26 och reviderad 2020-02-07. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-17, 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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§ 20 0656/14 

Granskning av detaljplan för bostäder och förskola vid 
Grönebacken inom stadsdelen Kyrkbyn 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för bostäder och förskola vid Grönebacken inom stadsdelen 

Kyrkbyn i Göteborg.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-17, 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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§ 21 0479/03 

Utställning av detaljplan för bostäder vid Kärleksstigen inom 
stadsdelen Styrsö 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta ställa ut detaljplan för bostäder vid Kärleksstigen inom stadsdelen Styrsö. 

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

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

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

§ 22 0334/18 

Granskning av ändring av detaljplan för Lövgärdet II inom 
stadsdelen Gårdsten 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska ändring av detaljplan för Lövgärdet II inom stadsdelen Gårdsten.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-09, 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 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 21 (57) 

   

   

§ 23 0727/13 

Samråd och granskning av detaljplan för verksamheter vid 
Östergärde Industriväg inom stadsdelen Björlanda 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Genomföra samråd om detaljplan för verksamheter vid Östergärde 

Industriväg inom stadsdelen Björlanda i Göteborg.  

 

2. Låta granska detaljplan för verksamheter vid Östergärde Industriväg inom 

stadsdelen Björlanda i Göteborg. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-17, 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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§ 24 1345/15 

Samråd om detaljplan för bostäder, verksamheter och 
uppgångar för Västlänken norr om Nordstan inom 
stadsdelarna Nordstaden och Gullbergsvass 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för 

Västlänken norr om Nordstan inom stadsdelarna Nordstaden och Gullbergsvass i 

Göteborg. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-06, med bilagor.  

Yttrande 
Ledamöterna från MP och V lämnar ett yttrande, protokollets bilaga 2.  

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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§ 25 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 17 mars 

2020.  

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

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar på bordläggning av ärendet.  

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.  

 

§ 26 1424/15 

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

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 17 mars 

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

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar på bordläggning av ärendet.  

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.  

 - - - - 
Ajournering kl. 14.15-14.30 

- - - - 

§ 27 0613/17 

Information om Göteborgs Stad näringslivsstrategiska 
program - handlingsplan infrastruktur och tillgänglighet 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Pia Areblad, Business Region Göteborg, informerar om uppdaterad handlingsplan för 

genomförande av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program genom följande 

punkter:  

- Målbild 2035: Göteborg är en internationell förebild gällande samarbete i en 

miljö där människor utvecklas och trivs. Näringslivet har fullt stöd av staden 

och kan känna stolthet över att verka i en av världens mest nytänkande 

storstadsregioner.  

- 120 000 nya jobb skapas genom att tillvarata kompetens och attrahera talang, 

erbjuda bäst förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt genom gott klimat 

för företagande och innovation.  
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- Den uppdaterade handlingsplanen har 24 insatser och 91 aktiviteter, 

stadsbyggnadskontoret ansvarar för en av dessa insatser.  

- Mål 2 fokuserar på infrastruktur och tillgänglighet, markberedskap och fysisk 

planering med inriktning på ”hållbar tillväxt”.  

- Exempel på aktivitet för stadsbyggnadskontoret: infrastrukturen ska fortsätta 

utvecklas som Skandinaviens logistiknav med hamnen och Landvetter som 

centrala hubbar.  

- Tidplan 2019-2024.  

 

§ 28 0149/20 

Lägesrapport - Översyn av krav och riktlinjer som staden 
ställer vid byggnation 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Pia Hermansson, enhetschef på byggavdelningen informerar om följande: 

- Sveriges byggindustrier har gjort en översyn så att Boverkets byggregler och 

lokala särkrav blir samstämmiga.  

- Metoden utgick från sex projekt med flerbostadshus i Göteborg. 

- Resultatet landade i att fyra lokala policydokument kan skapa problem samt 

att tolkningen av Boverkets byggregler avsnitt 3 kan ge upphov till diskussion 

sökande och handläggare emellan.  

- Rekommendationer utifrån resultatet: att förenkla riktlinjer och anvisningar 

för mobilitet och parkering, påskyndad av digitaliseringen av 

bygglovsprocessen, införande av checklistor för vilka handlingar som krävs 

av sökande och en enhetlig terminologi samt sänkning av kraven på 

sakkunnigutlåtande.  

- Redovisning av hur stadsbyggnadskontorets arbetar med frågorna idag och 

vad mer som behöver göras.  

- Modernare byggregler, slutbetänkande 2019. Fem huvudförslag: Enklare att 

bygga om, nya föreskrifter möjliggör flexiblare planlösning, reformering av 
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Boverkets byggregler, ny myndighet Byggkravsnämnden och 

kontrollprocessen förenklas och förtydligas.  

- Typhusutredning för framtagande av riktlinjer med mera. Uppdraget 

redovisas senast 14 december 2020.  

- Regelverket för bygglov upplevs krångligt och behöver en översyn. 

Uppdraget redovisas senast 31 maj 2021.   

 

§ 29 0332/19 

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

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 17 mars 

2020.  

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

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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§ 30 0287/19 

Planbesked för utveckling av kv Värnamo vid Östra 
Hamngatan (Inom Vallgraven 10:9) inom stadsdelen Inom 
Vallgraven 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för kv. 

Värnamo vid Östra Hamngatan (Inom Vallgraven 10:9) inom stadsdelen Inom 

Vallgraven. 

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

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

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

§ 31 0829/18 

Planbesked för skola, samlingslokal, m.m. vid 
Angeredsvinkeln (Angered 101:2 och 4) inom stadsdelen 
Angered 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta ny detaljplan för skola, 

samlingslokal med mera vid Angeredsvinkeln inom stadsdelen Angered. 
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Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-16, med bilaga.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

§ 32 0566/19 

Planbesked för förskola vid Allhelgonagatan (Kortedala 
763:38) inom stadsdelen Kortedala 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

förskola vid Allhelgonagatan inom stadsdelen Kortedala. 

 

2. Planarbetet påbörjas år 2023. 

 

Enligt tilläggsyrkandet från V, MP, S och D: 

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 3. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-14, med bilaga.  
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Yrkanden 
Johan Zandin yrkar bifall till tjänsteutlåtandet samt tilläggsyrkandet från V, MP, S 

och D, protokollet bilaga 3.  

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 tilläggsyrkandet från V, MP, S och D och 

finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

§ 33 0324/19 

Planbesked för bostäder vid Allhelgonagatan (Kortedala 
105:5 med flera) inom stadsdelen Kortedala 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 17 mars 

2020. 

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

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

Yrkanden  
Martin Wannholt (D) yrkar på att ärendet bordläggs.  

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

överläggning eller beslut.  
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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.  

 

 

§ 34 0468/17 

Planbesked för bostäder vid Januarigatan (Kortedala 99:2 
m.fl.) inom stadsdelen Kortedala  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

bostäder vid Januarigatan inom stadsdelen Kortedala. 

 

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 Martin Wannholt (D) 2019-12-17. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-12, med bilaga.  

Yrkanden 
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) yrkar bifall till 

tjänsteutlåtandet och avslag till tilläggsyrkandet från V, MP och S, protokollets bilaga 

4.  

Johan Zandin (V) yrkar bifall på tilläggsyrkandet från V, MP och S, protokollets 

bilaga 4.  

Jäv 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) och Carl-Otto Lange (M) anmäler jäv och 

deltar inte i ärendets överläggning eller beslut. 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 31 (57) 

   

   

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) ställer sedan förslagen avslag 

till tilläggsyrkandet från V, MP och S och bifall till tilläggsyrkandet från V, MP och S 

mot varandra och finner att nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Omröstning 

begärs.  

Omröstning  
Den som vill avslå tilläggsyrkandet från V, MP och S röstar ja  

Den som vill bifalla tilläggsyrkandet från V, MP och S röstar nej.  

Vid upprop röstar Veronica Öjeskär (D), tjänstgörande ordförande Ann Catrine 

Fogelgren (L), Jan Lenander (L), Martin Wannholt (D) och Åsa Hartzell (M) ja 

medan Mats Arnsmar (S), Johan Zandin (V), Adam Wojciechowski (MP) och 

Marianne Carlström (S) röstar nej.  

Med fem ja-röster och fyra nej-röster beslutar nämnden att avslå tilläggsyrkandet.  

 

§ 35 0334/19 

Planbesked för verksamheter vid Säve flygplats (Åseby 1:5 
med flera) inom stadsdelen Säve  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda planläggning för 

verksamheter vid Säve flygplats inom stadsdelen Säve. Planläggningen ska 

inledas med program innan detaljplaner tas fram.  

 

2. Programarbetet förväntas påbörjas 2020. 

 

3. Arbetet med detaljplaner förväntas påbörjas 2021.  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 32 (57) 

   

   

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Adam Wojciechowski (MP) 2019-12-17. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-09, med bilaga.  

Yttranden 
Adam Wojciechowski (MP) lämnar ett yttrande från MP och V, protokollets bilaga 5.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

§ 36 0520/19 

Planbesked för bostäder vid Gustavsgatan (Bagaregården 
22:8) inom stadsdelen Bagaregården 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta ny detaljplan för bostäder vid 

Gustavsgatan 66 inom stadsdelen Bagaregården. 

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-25, 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 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 33 (57) 

   

   

§ 37 BN 2019–009002 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport samt 
anläggning av stödmur på Röd 91:4 
 

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. 

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.  

 

§ 38 BN 2019–008129   

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

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 17 mars 

2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-24, med bilagor.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar på bordläggning av ärendet.  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 34 (57) 

   

   

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.  

 

§ 39 BN 2018–005504   

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

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Veronica Öjeskär (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 17 mars 

2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-24, med bilagor.  

Yrkanden 
Veronica Öjeskär (D) yrkar på bordläggning av ärendet.  

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

Öjeskär (D) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag.  

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 35 (57) 

   

   

§ 40 BN 2019-008332   

Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med balkonger på 
Kommendantsängen 3:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avslå ansökan om bygglov 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. 

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.  

 

§ 41 BN 2019-009483    

Bygglov för tillbyggnad av lokal, tillgänglig entré och 
handikapptoalett på Lorensberg 12:1  
 

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 2020-01-24, med bilagor.  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 36 (57) 

   

   

Sent inkommit yttrande ankomststämplat 2019-01-29, påverkar inte 

stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. Byggnadsnämnden har tagit del av 

handlingen.    

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.  

 

 

§ 42 BN 2019-005713  

Tidsbegränsat bygglov för streetfood restaurangcontainer på 
Inom Vallgraven 701:27  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Bifalla ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2024-09-30 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 2020-01-20, 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 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 37 (57) 

   

   

§ 43 BN 2019-008774 

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på 
Lilleby 30:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 17 mars 

2020.  

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

Sent inkommit yttrande ankomststämplat 2020-01-30, påverkar inte 

stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. Byggnadsnämnden har tagit del av 

handlingen.    

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 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 38 (57) 

   

   

§ 44 BN 2016-009033, BN 2016-002508  

Bygglov för nybyggnad av garage samt tillbyggnad i 
efterhand av enbostadshus och komplementbyggnad samt 
byggsanktionsavgift och rivningsföreläggande på Bergums-
Skår 7:2  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Bifalla ansökan om bygglov, för nybyggnad av garage, utanför område 

med detaljplan med stöd av 9 kap. 31 a § plan- och bygglagen (2010:900), 

PBL. 

 

2. Bifalla ansökan om bygglov, för tillbyggnad av enbostadshus, utanför 

område med detaljplan med stöd av 9 kap. 31 a § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL. 

 

3. Avslå ansökan om bygglov, för tillbyggnad av komplementbyggnad med 

lager, verkstad och bostad, med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL. 

 

4. Påföra XXX XXX (xxxxxxxx-xxxx) och XXX XXX (xxxxxxxx-xxxx), 

båda med adress XXX, en byggsanktionsavgift, med stöd av 11 kap 51-53 

§§ PBL samt 9 kap 7 § 2 p § plan- och byggförordningen (2011:338) 

PBF, för att ha byggt till en komplementbyggnad med lager, verkstad och 

bostad. Fastighetsägarna ska solidariskt påföras byggsanktionsavgiften, 

enligt 11 kap 60 § PBL, för ovan nämnda åtgärd. Byggsanktionsavgiften 

beräknas till 91 002 kr. Avgiften ska betalas till kommunens bankgiro 

5316-6864, inom två månader från att beslutet har delgivits. 

 

5. Påföra XXX XXX (xxxxxxxx-xxxx) och XXX XXX (xxxxxxxx-xxxx), 

båda med adress XXX, såsom fastighetsägare att senast tre månader från 

det att beslutet vunnit laga kraft, ha genomfört rättelse genom att ha rivit 

tillbyggnaden av komplementbyggnaden, se tjänsteutlåtandets bilaga 09 

Åtgärd som ska rättas. 

 

6. Underrätta inskrivningsmyndigheten om detta beslut, med stöd av att med 

stöd av 11 kap 40 § PBL. 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 39 (57) 

   

   

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

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.  

 

 

 

 

§ 45 BN 2019-007671   

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, tillbyggnad 
av enbostadshus, utan startbesked på Tolered 126:6  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra tomträttshavarna XXX XXX och XXX XXX, båda XXX en 

byggsanktionsavgift med stöd av 10 kap 3 § och 11 kap  

51–53 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 kap 7 § 1 punkten plan- och 

byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha påbörjat en tillbyggnad utan 

startbesked. Byggsanktionsavgiften sätts ner till hälften med stöd av 11 kap 53 a § 

PBL och beräknas till 12 439 kr. Tomträttshavarna 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 2020-01-21, med bilagor.  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 40 (57) 

   

   

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

§ 46 BN 2017-004248   

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, 
bygglovsbefriad tillbyggnad, utan startbesked på Tolered 3:8 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra XXX XXX (xxxxxxxx-xxxx) XXX så som den som begick överträdelsen, en 

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

bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 kap 7 § 1. plan- och byggförordningen (2011:338) 

PBF, för att ha påbörjat en tillbyggnad utan startbesked. Byggsanktionsavgiften 

beräknas till 11 625 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 2020-01-07, 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 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 41 (57) 

   

   

§ 47 BN 2019-003252   

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, installation 
av badrum, utan startbesked på Bö 35:17  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Påföra XXX XXX (xxxxxxxx-xxxx) och XXX XXX (xxxxxxxx-xxxx), 

XXX, byggsanktionsavgifter enligt nedan: 

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

plan- och bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 kap 13 § 2 st 4 p plan- och 

byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha påbörjat en åtgärd (installation 

eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp) 

utan startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas till 2 215 kr 

3. 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 2020-01-07, 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 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 42 (57) 

   

   

§ 48 BN 2019-007742   

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, installation 
av eldstad, utan startbesked på Tolered 21:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra XXX XXX (xxxxxxxx-xxxx)  XXX och XXX XXX (xxxxxxxx-xxxx) XXX, 

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

bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 kap 13 § 1 st 2 p plan- och byggförordningen 

(2011:338) PBF, för att ha påbörjat en installation av eldstad utan startbesked.  

Byggsanktionsavgiften beräknas till 4 650 kr. Fastighetsägarna ska enligt 11 kap 60 § 

PBL, solidariskt påföras byggsanktionsavgiften. 

Avgiften 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 2019-12-13, 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 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 43 (57) 

   

   

§ 49 BN 2019-008889   

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, 
tillbyggnad, utan startbesked på Kyrkbyn 29:12 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra XXX XXX, XXX (xxxxxxxx-xxxx) så som den som begick överträdelsen, en 

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

bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 kap 7 § 1. plan- och byggförordningen (2011:338) 

PBF, för att ha påbörjat en fasadändring utan startbesked. Byggsanktionsavgiften 

beräknas till 24 412 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 2020-01-08, 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 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 44 (57) 

   

   

§ 50 BN 2019-001600  

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat åtgärder, utvändig 
ändring takfönster och nybyggnad av plank, utan startbesked 
på Skår 37:8  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra XXX, XXX (xxxxxxxx-xxxx) 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, samt 9 kap 10 § andra stycket plan- och 

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

(takfönster) utan startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas till 17 062 kr 

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

plan- och bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 kap 12 § 8 p PBF, för att ha 

påbörjat en uppförande av plank utan startbesked. Byggsanktionsavgiften 

beräknas till 9 328 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 2019-11-20, 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 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 45 (57) 

   

   

§ 51 BN 2019-001815   

Åtgärdsföreläggande förenat med vite avseende ej godkänd 
obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på Backa 210:3 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Förelägga XXX XXX, XXX (xxxxxxxx-xxxx), såsom byggnadens ägare, vid 

vite om 283 800 kr, att senast två månader från det att beslutet vunnit laga 

kraft, ha åtgärdat de brister som anges i bilagt protokoll daterat 2018-07-08 

från besiktning genomförd 2018-07-03, och därefter så länge som bristerna 

inte åtgärdats med 56 760 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 2020-01-24, 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 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 46 (57) 

   

   

§ 52 BN 2016-001925   

Strandskyddsdispens för bygglovbefriad 
komplementbyggnad på Sjumansholmen Donsö S:22 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för komplementbyggnad på 

fastigheten Donsö S:22 med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 18 b § 

miljöbalken (MB). Som särskilt skäl för dispensen gäller enligt 7 kap. 18c § 

MB punkt 1 att platsen redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 

saknar betydelse för strandskyddets syften. 

 

2. Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bifogad 

situationsplan/karta, se tjänsteutlåtandets bilaga 4. 

 

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 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 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 47 (57) 

   

   

§ 53 BN 2019-008163   

Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation 
samt nedläggning av kabel på Sjumansholmen Donsö S:22 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 

bestämmelserna i 7 kap. 18b § miljöbalken (MB). Som särskilt skäl för 

dispensen gäller enligt 7 kap. 18c § MB punkt 5 att; Marken behöver tas i 

anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området. 

 

2. Som villkor för dispensen gäller att arbetet inte utförs under 

häckningssäsongen för fåglar mellan 1 april – 30 juni samt att 

man vid schaktning helt undviker rotzonen för eventuella äldre 

grova lövträd som de förekommer utmed sträckningen. 

 

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 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 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 48 (57) 

   

   

§ 54 BN 2019-008152   

Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation 
samt nedläggning av kabel på Köpstadsö 1:4 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 

bestämmelserna i 7 kap. 18b § miljöbalken (MB). Som särskilt skäl för 

dispensen gäller enligt 7 kap. 18c § MB punkt 5 att marken behöver tas i 

anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området. 

 

2. Som villkor för dispensen gäller att arbetet inte utförs under 

häckningssäsongen för fåglar mellan den 1 april-30 juni och att man vid 

schaktning helt undviker rotzonen för eventuella äldre, grova lövträd ifall 

de förekommer utmed sträckningen. 

 

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 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 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 49 (57) 

   

   

§ 55 BN 2019-006090  

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

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 17 mars 

2020.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-06, 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 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 50 (57) 

   

   

§ 56 BN 2019-003245  

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

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från D, M och L: 

Att ärendet återremitteras för att förbereda för bifall till bygglovet.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar att återremittera ärendet för att förbereda för bifall till bygglovet.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2019-11-26, Johan Zandin (V) 2019-12-

17. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-15, med bilagor.  

Sent inkommit yttrande daterat 2019-11-25, påverkar inte stadsbyggnadskontorets 

förslag till beslut. Byggnadsnämnden har tagit del av handlingen.    

Yrkanden 
Ledamöter från (D) lämnar ett yrkande, protokollets bilaga 6, att tillstyrka bygglovet. 

Ytterligare beredning krävs för att vända beslutet därför återtar (D) yrkandet och 

ledamöter från D, M och L yrkar på att ärendet återemitteras för att förbereda bifall 

till bygglovet.      

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från D, M och L 

och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 51 (57) 

   

   

§ 57 BN 2019-000223  

Rättelseföreläggande förenat med vite gällande ändrad 
användning från industrilokal till samlingslokal på Hjällbo 
188:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX, XXX (xxxxxx-xxxx), såsom fastighetsägare, att senast 2 

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

att ha upphört med det olovliga ianspråktagandet av industrilokal som 

samlingslokal 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. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Ann Catrine Fogelgren (L) 2019-12-17.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-09, med bilaga.  

Sent inkommit yttrande daterat 2019-12-02, påverkar inte stadsbyggnadskontorets 

förslag till beslut. Byggnadsnämnden har tagit del av handlingen.    

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 52 (57) 

   

   

§ 58 BN 2019-002895  

Strandskyddsdispens för brygga på Hovås 2:9  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Att inte medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för brygga utformad och 

placerad enligt ansökningshandlingar, på grund av avsaknad av särskilda skäl enligt 7 

kap. 18c § MB, samt att den sökta åtgärden motverkar strandskyddets syfte enligt 7 

kap. 13 § miljöbalken (MB). 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av ordföranden Hampus Magnusson (M) 2019-10-22, Ann 

Catrine Fogelgren (L) 2019-11-26 och Jan Jörnmark (D) 2019-12-17.    

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-11, med bilagor. 

Sent inkommit yttrande ankomststämplat 2019-11-08, påverkar inte 

stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. Byggnadsnämnden har tagit del av 

handlingen.    

Jäv  
Martin Wannholt (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.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 53 (57) 

   

   

§ 59 0199/17 

Inriktning ny översiktsplan för Göteborg samt fördjupningar 
för centrala Göteborg och för Högsbo - Frölunda Dnr 0609/16, 
0896/16 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från D:  

1. Inriktning för fortsatt arbete med översiktsplan för Göteborg enligt kontorets 

punkt 1A och 1B i tjänsteutlåtandet bordläggs. 

 

2. Inriktning för fortsatt arbete med översiktsplan för Göteborg enligt kontorets 

punkt 1C i tjänsteutlåtandet godkänns. 

 

3. Inriktning för fortsatt arbete med fördjupning av översiktsplanen för Centrala 

Göteborg enligt tjänsteutlåtandet godkänns.  

 

4. Inriktning för fortsatt arbete med fördjupning av översiktsplanen för Högsbo-

Frölunda enligt tjänsteutlåtandet godkänns.  

 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar enligt yrkandet från D, protokollets bilaga 7.  

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

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D, protokollets bilaga 7.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från D och finner att 

nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 54 (57) 

   

   

 

§ 60 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 2019-12-17 – 2020-02-07. 

Anmälan av beslut om utlandsresa för period till och med 2020-02-04.  

Anmälan av beslut om avskrivna ärenden för period 2019-12-01 - 2020-01-01.  

Anmälan av beslut att inte ingripa för period 2019-12-01 - 2020-01-01. 

Anmälan av beslut för beviljade, avslagna och avvisade ärenden för period 2019-12- 

01 - 2020-01-01. 

Anmälan av beslut om anställning för period 2019-12-04 - 2020-01-22.  

Anmälan av beslut om avgång för period 2019-12-04 - 2020-01-22. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 55 (57) 

   

   

§ 61 0151/20 

Anmälan av ordförandebeslut 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

De anmälda ordförandebesluten antecknas.  

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

ärende BN 2019-000858 avseende bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på 

fastigheten Änggården 25:13. 

Överklagande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om att upphäva 

byggnadsnämndens beslut om att neka startbesked avseende komplementbyggnad på 

fastigheten Styrsö 2:610 i Göteborgs stad.  

Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2019-12-16, diarienummer 403-13459-2019 

angående beslut om åtgärdsföreläggande avseende fastigheten Vasastaden 7:9 i 

Göteborgs stad.  

 

§ 62 0153/20 

Frågor till förvaltningen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Frågorna till förvaltningen antecknas.  

Frågor till förvaltningen  
- Martin Wannholt (D) önskar att förvaltningen informerar om 

parkeringssituationen på Hinsholmen och hur det påverkar detaljplaneringen i 

södra skärgården.  

- Carl-Otto Lange (M) önskar att förvaltningen informerar om solceller på 

nybyggda hus och om det är bygglovsbefriat.  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 56 (57) 

   

   

- Adam Wojciechowski (MP) önskar att förvaltningen informerar om hur 

ändringen av barnkonventionen till lag påverkar stadsbyggnadskontorets 

arbete. 

- Ann Catrine Fogelgren (L) önskar att förvaltningen informerar om ytterligare 

våningar på posthotellet och hur det kommer påverka stadsbilden.  

- Ledamöter från Demokraterna önskar att utlandsresor motiveras bättre.  

- Martin Wannholt (D) önskar mer information om aktuella domar avseende 

Andalen och Hovås 57:153.  

- Carl-Otto Lange (M) önskar en tydligare lista över försenade planer och 

information om förvaltningens strategier för att hantera dessa.   

 

 

§ 63 0152/20 

Redovisning av inkomna planförfrågningar 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över inkomna planförfrågningar antecknas. 

Handlingar 
Förteckning över nyinkomna planbesked för period 2019-12-06 – 2020-01-10.  

 

§ 64   

Redovisning av inkomna skrivelser till nämnden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över inkomna skrivelser antecknas. 

Handlingar  
Förteckning över inkomna skrivelser 2019-12-06 – 2020-02-06.  

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 1) 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 57 (57) 

   

   

 

 

§ 65   

Aktuell information från byggavdelningen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

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

- Statistik över inkomna ärenden, beslut, lov- och förhandsärenden.  

- Redovisning av handläggningstid för lov- och förhandsärenden.  

- Redovisning av bostadsbyggnation 2019 fördelat på färdigställda bostäder 

och byggstartade bostäder i jämförelse med åren 2016-2018. 

- Aktuella bygglov: Ebbe Lieberathsgatan, Projekt Olofshöjd, Högsbo sjukhus 

och hotell söder om Liseberg.  

- Ny bygglovsansökan från Prime living och justerad bygglovsansökan 

gällande frihamnen.   

- Nya regler för komplementbostadshus ”Attefallsbostad” från 1 mars 2020 då 

komplementbostadshus får ha en byggnadsarea på 30,0 m².  

  

 

 

 



YrkandeV,MP

Byggnadsnämnden2020-02-07

Ärende14a

Diarienummer0713/19

YrkandeomrevideringavStartplan2020

IByggnadsnämnden2019-12-17beslutadeD,MochLatt4avFörvaltningsAB

FramtidensdetaljplaneprojektskullestoppasgenomattstrykasurStartplan2020.

AnledningenvarattpartiernaintevarnöjdamedendelbeslutsomFramtidensstyrelse

tagitunderhösten2019.VochMPreserveradesigmotByggnadsnämndensbeslut.

Tillsammansinnehölldestoppadeprojekten:

 ca450-750hyresrätter

 ca200-500bostadsrätter

 1boendemedsärskildservicemed8lägenheter

 1förskolamed6-8avdelningar

 1utbyggdgrundskola

 1nygrundskola(F-6)för380elever

 3externaexploatörer(JMFastigheter,StenaFastigheterochRobertDicksonsStiftelse)

 Kopplingartill2olikaprojektinomSverigeförhandlingen(spårvägtillBrunnsbooch

kollektivtrafikstråktillBacka)

EfterattFramtidenharplaneratomdeovanståendehyresrätternatillbostadsrätter(enligt

önskemålfrånD,MochLibeslutetovan)ochinågrafallstadsradhus,föreslårkontoret

attprojektennuskalyftastillbakaistartplanen.Viharingainvändningarmotattdelyfts

tillbaka,menanserattdebordefåttliggakvarredanisinursprungligaform.

Vivillocksåpåpekaatt:

 ByggnadsnämmdenenligtPBLintekankrävaenvissupplåtelseformidetaljplan.

 ProjekteniBrunnsboochvidMarconigatanliggerpåFramtiden-koncernensegen

mark,sådärkanintehellerFastighetsnämndenkrävaenvissupplåtelseform.

 ProjektetiLövgärdetredanvarettbostadsrättsprojekt,därhyresrätterbaravarett

reservalternativifallefterfråganpåbostadsrätterskullevaraförlåg.

 ProjektetiBrunnsboinnehållerupptill500lägenheterinomettbegränsatområde.

Redaninnanbostadsrättsmarknadenbromsadeupphadedetvaritmycketsvårtattfå

såltallihopsombostadsrätterinomenrimligtid.Nuärdettroligenomöjligt.

Protokollets bilaga 1



Viyrkardärför

attivarochenavföljandedetaljplanergodkännaantingenFramtidenByggutveckling

ABellerEgnahemsbolaget,GöteborgsEgnahemsAktiebolagsompart:

a.DetaljplanförbostäderochförskolavidLövgärdesvägeninomstadsdelen

Gårdsten,diarienummer0766/17,

b.DetaljplanförbostädervidGnistgataninomstadsdelenJärnbrott,diarienummer

0651/13,

c.DetaljplanförbostädervidHumoreskgataninomstadsdelenBacka,diarienummer

0674/19,

d.DetaljplanförbostäderochskolavidMarconigataninomstadsdelenJärnbrott,

diarienummer0279/16.

atttaindetaljplanernaHumoreskgatan(diarienummer0674/19)ochMarconigatan

(diarienummer0279/16)istartplan2020.

atttaindetaljplanernaLövgärdesgatan(diarienummer0766/17)ochGnistgatan

(diarienummer0651/13)istartplan2020.

attuppdraåtstadsbyggnadskontoretattpåbörjaarbetemeddetaljplanerna

Lövgärdesgatan(diarienummer0766/17)ochGnistgatan(diarienummer0651/13).



YttrandeMP,V

Byggnadsnämnden2020-02-07

Ärende26

DiarienummerBN1345/15

Yttrandeomsamrådomdetaljplanförbostäder,verksamhetochuppgångarför

VästlänkennorromnordstaninomstadsdelarnaNordstadenochGullbergsvass

Viärpositivatillattplanenpåettspännandesättintegrerarkollektivtrafikiurban

bebyggelse.Genomplanområdetgårävenfleraviktigacykelstråksomförbinderdennya

Hisingsbronmedstadeninnanförvallgraven.Detäravstorviktattdessautformaspåett

sättsomkanhanteracykelkapaciteten,ärenklaattförstå,passerargenomområdetpåett

sådirektsättsommöjligt,ochattframkomlighetenförcyklisterprioriterasvidkorsningar

medannantrafik.
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TilläggsyrkandeV,MP,S,D

Byggnadsnämnden2020-02-07

Ärende34och35

Diarienummer0566/19och0324/19

TilläggsyrkandeomplanbeskedförförskolaochbostädervidAllhelgonagatan

ViärpositivatillattförtätalängsAllhelgonagatanmedbådeflerbostäderochenny

förskola.Menviärintesäkrapåattjustalternativetmed3nyapunkthusochenlåg,

friståendeförskolebyggnadärdenbästalösningen.

Totalt11högapunkthus,merellermindrepårad,riskerart.ex.attupplevasmycketmer

storskaligt,svåröverskådligtochogästvänligtännuvarandegrupperom3respektive5

punkthus.Vivetocksåattdetärsvårtattfåtillfungerandeuteytorruntpunkthus,

eftersomytornaoftaupplevsförallmänaavdeboendeochförprivataavallmänheten.

Punkthusgerocksåganskalågaexploateringstal.

Närdetgällerförskolansåskulledetvarabetydligtmeryteffektivtattplaceradenide

nederstavåningarnaavettbostadshusänienegenbyggnad.Detskulletroligenocksåge

enbättrelösningförangöring,parkeringochentréerförbådebostäderochförskola.

BådeområdetkringAllhelgonagatanochKortedalaiallmänhetärplaneradesomen

tydligblandningavpunkthus,friståendelamhellhusochhalvslutnakvarter.Så

kulturhistoriskaaspekterbörintehindraattmanbyggert.ex.kvarterellerlamellhus.

Viyrkardärför

attfleralternativänpunkthusochfriståendeförskolebyggnadprövasunderplanarbetet.
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TilläggsyrkandeV,MP,S

Byggnadsnämnden2019-12-17

Ärende24

Diarienummer0468/17

TilläggsyrkandeomplanbeskedförbostädervidJanuarigatan

Viärpositivatillattbebyggadetaktuellaområdetmedbostäderochmedlokalerutmot

Januarigatan.

Vihållermedkontoretomattutformningenavområdetbehöverstuderasvidare.Attde

tvåkvarterenäröppnamotdennyaangöringsgatankant.ex.varaettproblem,bådep.g.a.

störningarochattgårdeninteupplevssomtillräckligtprivatavdeboende.Andra

alternativänpunkthuskanocksåvaraintressantaiområdetssödradel.

MenKortedalaärplaneratsomentydligblandningavpunkthus,friståendelamhellhus

ochhalvslutnakvarter.Såkulturhistoriskaaspekterbörintehindravaresigpunkthus,

lamellerellerkvarteriområdet.

Förslagetattetableraenstörrearbetsplatsiområdetsnorradelärocksåintressantatt

studera,delsförattfåenbättrebalansmellanbostäderocharbetsplatseriKortedala,dels

förattstärkaÅrstidstorgetmedenstörredagbefolkningochdelsförattdetärettväldigt

kollektivtrafiknäralägemed3olikaspårvagnslinjermotcentralastan.Någonavstadens

egnaverksamheterskullet.ex.kunnaplacerasittkontordär.

Västeromplanområdetutgörspårvägenen500mlångbarriär.Lämpligasättatt

överbryggadenna,t.ex.enfullständigöverdäckning,ensocioduktellerenenkelmen

trygggång-ochcykelbrobörocksåstuderasunderplanarbetet.Ifalldetaktuellaprojektet

intekanfinansieraenlämpliglösning,såbördetaljplanenåtminstonemöjliggöradetpå

längresikt.

Viyrkardärför

attutformningenavområdetstuderasvidareunderplanarbetet.

attmöjlighetenattetableraenstörrearbetsplatsiområdetstuderasunderplanarbetet.

attlämpligasättattöverbryggaspårvägenvästeromområdetstuderasunderplanarbetet.
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YttrandeMP,V

Byggnadsnämnden2020-02-07

Ärende37

DiarienummerBN0334/19

PlanbeskedförverksamhetervidSäveflygplats

Detärpositivtattexploateraettistoradelarredanianspråkstagetområde,atttillskapa

nyaarbetsplatserochattsatsapåattutvecklaelflyg.Eftersomverksamhetenriskeraratt

ledatillmyckettransportersomriskeraratthamnaikonfliktmedstadensklimatarbeteså

menarvidockattdetäravstorviktattjärnvägsanslutningensomutredsblirverklighet.

Ilikhetmedfleraandraförvaltningaristadenärviocksåskeptiskatillattdeföreslagna

bostädernaskallkunnafåenbrabostadsmiljösamtserattdessastridermot

översiktsplanen,menviavvaktarplanarbeteochframtidautredningar.
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Yrkande angående bygglov för inredning av vind samt yttre 
ändring av tak på flerbostadshus på Kålltorp 38:30 

Förslag till beslut i Byggnadsnämnden: 

Att bygglov för vindsutbyggnaden tillstyrks 

Yrkandet 

Kontorets bedömning utgör en utökning av tolkningen av kulturmiljöskyddet som inte är 

nödvändig. Balkongerna kommer inte att bryta mot den existerande helheten. 

Yrkande D 

Byggnadsnämnden 2019-12-16 

Ärende 55 

Diarienummer BN 2019-003245 
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Göteborgs stad byggnadsnämnden 1 (1) 

Yrkande angående inriktning ny översiktsplan 
för Göteborg samt fördjupningar för centrala 
Göteborg och för Högsbo - Frölunda 

Förslag till beslut 
I Byggnadsnämnden 

1. Inriktning för fortsatt arbete med översiktsplan för Göteborg enligt
kontorets punkt 1A och 1B i tjänsteutlåtandet bordläggs

2. Inriktning för fortsatt arbete med översiktsplan för Göteborg enligt
kontorets punkt 1C i tjänsteutlåtandet godkänns

3. Inriktning för fortsatt arbete med fördjupning av översiktsplanen för
Centrala Göteborg enligt tjänsteutlåtandet godkänns

4. Inriktning för fortsatt arbete med fördjupning av översiktsplanen för
Högsbo-Frölunda enligt tjänsteutlåtandet godkänns

Yrkandet 
Demokraterna yrkar bordläggning av delar av ärende 13, Inriktning ny översiktsplan för 
Göteborg samt fördjupningar för centrala Göteborg och för Högsbo - Frölunda. 
Bordläggningen avser inriktning av fortsatt arbete med översiktsplan för Göteborg enligt 
1A i tjänsteutlåtandet; ”Att arbeta vidare med planförslaget utifrån den prioriterade 
inriktningen att planera för en nära, sammanhållen och robust stad” samt 1B i 
tjänsteutlåtandet; ”Att arbeta vidare med geografiska inriktningar för markanvändning 
och struktur utifrån nedan beskrivna utbyggnadsstrategi”.  

Inriktningen av fortsatt arbete med översiktsplan enligt 1C i tjänsteutlåtandet; ”Att 
fortsätta undersöka om det utöver den huvudsakliga utbyggnadsstrategin finns behov av 
att ta nya områden i anspråk för bebyggelseutveckling i ytterstaden” samt de föreslagna 
inriktningarna för fördjupningar av översiktsplanen för centrala Göteborg och för Högsbo 
- Frölunda godkänns.

Byggnadsnämnden 

Yrkande (D) 
Datum 2020-02-07 
Diarienummer 0199/17, 0609/16, 
0896/16 
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