
 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 1 (59) 

  

   

Tid: 9:00:–15.35 ajournering kl 10.40-10.55, 11.28-13.00, 13.57-14.10 

Plats: Infosalen 

Paragrafer: 413-478 

Närvarande 

Ledamöter 

Hampus Magnusson (M) ordförande ej §§ 463-464 

Mats Arnsmar (S) 

Johan Zandin (V) andre vice ordförande 

Jan Jörnmark (D) ej §§ 426-427 och §§447-478 

Ann Catrine Fogelgren (L) förste vice ordförande, tjänstgörande ordförande §§ 463-464 

Adam Wojciechowski (MP) ej § 450 

Marianne Carlström (S) 

Martin Wannholt (D) ej § 426 

Tjänstgörande ersättare 

Åsa Hartzell (M) tjänstgörande för Carl-Otto Lange (M) §§ 413-478 

Rikard Andersson (S) tjänstgörande för Jan Jörnmark (D) §§ 426-427 

Hannah Klang (V) tjänstgörande för Martin Wannholt (D) § 426 och Adam 

Wojciechowski (MP) § 450   

Veronica Öjeskär (D) tjänstgörande för Jan Jörnmark (D) §§ 447-478 

Jan Lenander (L) tjänstgörande för Hampus Magnusson (M) §§ 463-464 

Övriga närvarande 

Henrik Kant, Linnéa Karlsson, Stina Petersson Moberg, Sofia Wallin, Carita Sandros, 

Mattias Von Geijer §§ 442-446, Linnéa Finskud § 475, Anna Olsson § 476, Anders 

Svensson §477, Erik Hansson § 478 

Distansdeltagande:  

Ulrika Marcelind §§ 413-446 och 475-478, Louise Ekdahl §§ 413-446, Tomas Carlsson 

§§ 413-474, Anna Hartung §§ 413-474, Katja Ketola, Alexander Danilovic §§ 419-425, 

Mia Edström §§ 420-426 och 475-478, Anna Svensson §§ 421-425, Martin Storm, 

Gunnel Johnson, Mari Tastare, Karoline Rosgardt §§ 413-447, Maria Lejon §§ 413-446, 

Arvid Törnqvist, Åsa Lindborg §§ 413-474, Pia Hermansson §§ 413-446 och 452-474, 

Liza Schram, Johan Hagsgård, Monica Daxler, Charlotte Olsson §§ 421-447, Sofia 

Älfvåg §§ 423-425, Caroline Damm trainee, Julia Berger Svensson praktikant, Monica 

Wincentsson §§ 476-478, Jessica Andersson §§ 477-478, Hugo Lindblad §§ 432-439, 

Sofia Älfvåg §§ 423-423 Rasmus Ahlgren §§ 448-452, Lena Bryngelsson 446-449, Erik 

Hansson §§ 476-477, Anders Svensson §§ 476 och 478. 

Personalföreträdare 

Distansdeltagande: 

Personalföreträdare Vision §§ 413-446 och 465-473, Personalföreträdare Saco §§ 413-

426 och 475-476. 
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Justeringsdag: 2020-10-06  
 

Underskrifter 

 

 

Tjänstgörande ordförande 

 

_____________________________  
Ann Catrine Fogelgren (L) § 463-464 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2020-10-08 

 

 

  

Sekreterare 

 

_____________________________  

Stina Petersson Moberg 

 

 

Ordförande 

 

_____________________________  

Hampus Magnusson (M) ej §§ 463-464 

 

                  Justerande 

          

                 _____________________________ 

                 Johan Zandin (V) 
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§ 413   

Närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Närvaron antecknas efter första sidans förteckning. 

 

 

 

 

§ 414   

Digital närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ingen ledamot eller ersättare deltar digitalt.  

 

 

 

§ 415   

Extern närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Närvaro godkänns för Caroline Damm, trainee på planavdelningen och Julia Berger 

Svensson, praktikant på byggavdelningen.  
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§ 416   

Val av justerare 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Johan Zandin (V) utses till justerare. 

 

 

 

§ 417   

Godkännande av dagordningen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ärende 47 utgår, i övrigt godkänns dagordningen. 

 

 

 

 

§ 418   

Anmälan av jäv 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv under §§ 463-464, Jan Jörnmark 

(D) anmäler jäv under §§426-427, Martin Wannholt (D) anmäler jäv under 426 och 

Adam Wojciechowski (MP) anmäler jäv under § 450.  
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§ 419   

Stadsbyggnadsdirektörens information 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

 
Information  
Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant informerar om följande punkter: 

- Covid-19 status och indikatorer 

- Temadag Byggnadsnämnden 2020-09-15  

- Förskola Sven Brolidsväg 

- Engelbrektslänken 

- Lundby gamla gymnasium rivningslov 

- Lokalisering av nytt centralbad – kf-uppdrag 

- Större ansökningar om planbesked under behandling 

- Skolor och bygglov samt Kortedala 105:5 

- Bygglov delegationsbeslut 

- Aktuella bygglov 

- Gemensam temadag med BN, FN, PONN, TN 2020-10-09 
 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 
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§ 420   

Aktuella domar 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

 

Information 

Jurist Sofia Wallin informerar om följande punkter: 

- Regeringen upphäver bygglov av tillbyggnad på Styrsö 1:419 på grund av 

bullerstörningar som den militära verksamheten vid skjutfältet ger upphov till.  

- Länsstyrelsen återförvisar och upphäver förhandsbesked på Hovås 19:3 då 

nämndens motivering anses otillräcklig. SBK återkommer med nytt 

beslutsförslag. 

- Överklagade detaljplaner: Prästgårdsängen (bostäder och verksamheter), 

Distans-/Marconigatan (bostäder). 

- Beslut från visselblåsarfunktionen avskriver inkommen anmälan om 

misstanke om partiskhet och jäv i samband med direktupphandling då SBKs 

förklaring visar att upphandlingen har skett i enlighet med gällande 

bestämmelser och utredningsinstanserna bedömer tipset vara utrett.   
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§ 421 0899/19 

Delårsrapport augusti 2020 
 
Paragraf 421 justerades omedelbart i separat protokoll.  

 

 

§ 422 0371/20 

Svar på remiss - Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 
2021-2030 
 

Paragraf 422 justerades omedelbart i separat protokoll.  

 

 

§ 423 0573/20 

Svar på remiss - Åtgärdsvalsstudie Metrobuss 
 

Paragraf 423 justerades omedelbart i separat protokoll.  

 

 

 

§ 424 0553/20 

Svar på remiss - Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga 
Göteborg 2021-2024 
 

Paragraf 424 justerades omedelbart i separat protokoll.  
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§ 425 0737/20 

Svar på remiss- Granskning av fördjupad översiktsplan för 
Ytterby 
 

Paragraf 425 justerades omedelbart i separat protokoll.  
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§ 426 0548/11 

Tillstyrkande av detaljplan för Universitetet vid 
Renströmsparken, del 1, inom stadsdelen Lorensberg 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1, 

inom stadsdelen Lorensberg, upprättad den 2019-05-21 och reviderad den 

2020-09-24.  

 

2. Översända förslag till detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1, 

inom stadsdelen Lorensberg, upprättad den 2019-05-21 och reviderad den 

2020-09-24 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 2020-09-03, med bilagor.  

Jäv  
Jan Jörnmark (D) och 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.  

Protokollsanteckning 
Ordföranden Hampus Magnusson lämnar följande anteckning till protokollet:  

Nämnden begär löpande information i ärendet.  

 

- - - - 

Ajournering kl. 10.40-10.55 

- - - - 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 10 (59) 

   

   

§ 427 0555/14 

Antagande av detaljplan för bostäder vid Gamlestadsvägen 
samt ändring av detaljplan II-7820 kvarteret 20 Öringen, inom 
stadsdelen Gamlestaden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för bostäder vid Gamlestadsvägen samt ändring av detaljplan  

II-3571 kvarteret 20 öringen, inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg upprättad den 

29 april 2020 och reviderad den 24 september 2020. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-27, med bilagor.  

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

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 428 0242/20 

Antagande av ändring av del av detaljplan för flerbostadshus 
i Brunnsbo (vid Poesigatan och Klassikergatan) inom 
stadsdelen Backa 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta ändring av del av detaljplan för område vid Brunnsbo (vid Poesigatan och 

Klassikergatan) inom Backa, upprättad den 24 juni 2020.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-27, med bilagor.  

Yttranden 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnar ett yttrande, protokollets bilaga 1.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 12 (59) 

   

   

§ 429 1935/88 

Inriktningsbeslut för avgränsning av naturreservatet Lärjeåns 
dalgång 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Inriktning för avgränsningen av naturreservatet Lärjeåns dalgång, där bland annat 

Kvarnabäcken och Hällebäcken inte ingår enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1, 

godkänns.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-14, med bilaga.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 430 0210/17 

Granskning av ändring av detaljplan II-2930 för bostäder vid 
Fagottgatan/Mandolingatan inom stadsdelen Järnbrott 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska ändring av detaljplan II-2930 för bostäder vid 

Fagottgatan/Mandolingatan inom stadsdelen Järnbrott.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-11, 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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§ 431 0615/20 

Avbryta arbetet med ändring av detaljplan för Tuve 15:59 
inom stadsdelen Tuve 
 

Paragraf 431 justerades omedelbart i separat protokoll. 
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§ 432 0740/16 0726/17 

Avbryta arbetet med detaljplaner för linbana mellan 
Järntorget och Lindholmen inom stadsdelarna Masthugget 
och Lindholmen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Johan Zandin (V) bordläggs ärendet till sammanträdet 20 oktober 2020. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-27, med bilagor.  

Yrkanden 
Johan Zandin (V) yrkar på bordläggning av ärendet. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från Johan Zandin 

(V) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens 

förslag. 
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§ 433 0741/16 0727/17 

Avbryta arbetet med detaljplaner för linbana mellan 
Lindholmen och Västra Ramberget inom stadsdelarna 
Lindholmen och Rambergsstaden  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Johan Zandin (V) bordläggs ärendet till sammanträdet 20 oktober 2020. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-27, med bilagor.  

Yrkanden 
Johan Zandin (V) yrkar på bordläggning av ärendet. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från Johan Zandin 

(V) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens 

förslag. 
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§ 434 0742/16 0728/17 

Avbryta arbetet med detaljplaner för linbana mellan Västra 
Ramberget och Wieselgrensplatsen inom stadsdelarna 
Brämaregården och Rambergsstaden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Johan Zandin (V) bordläggs ärendet till sammanträdet 20 oktober 2020. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-27, med bilagor.  

Yrkanden 
Johan Zandin (V) yrkar på bordläggning av ärendet. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från Johan Zandin 

(V) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens 

förslag. 
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§ 435 0381/20 

Planbesked för bostäder vid Brännekullavägen (Hästevik 2:4) 
inom stadsdelen Torslanda 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för bostäder vid 

Brännekullavägen (Hästevik 2:4) inom stadsdelen Torslanda. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-07-21, med bilaga.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 436 0358/20 

Beslut om startår för bostäder vid Täljstensgatan (Backa 
766:364) inom stadsdelen Backa 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Planarbetet påbörjas år 2022. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-04. 

Yttrande 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnar ett yttrande, 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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§ 437 0488/20 

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige - Ta fram 
en strategi för att minska produktionskostnaderna och 
möjliggöra billiga bostäder 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från Demokraterna: 

Återremittera förslaget till stadsbyggnadskontoret med uppdrag i samarbete med 

fastighetskontoret  

1. Att tydliggöra vilka av de föreslagna arbetssätten som redan används sedan 

tidigare och vilka som är nya förslag som kommer att implementeras nu eller i 

framtiden,  

2. Att identifiera och tydligare vilka generella målbilder och krav i 

detaljplaneprocesserna som är nödvändiga utifrån plan och bygglagen, 

jordabalken och annan relevant lagstiftning och vilka målbilder och krav som 

tillkommer dels genom politiska beslut och dels genom ambitioner hos 

förvaltningarnas tjänstemän,  

3. Att vidareutveckla strategin med förslag på konkreta åtgärder för att minska 

produktionskostnaderna,  

4. Att även beröra hur stadens och exploatörers kapitalbindning påverkas av 

tidsaspekten i processerna och vad det gör med avkastningskraven på det 

bundna kapitalet,  

5. Att även tydliggöra hur otydligheter i planprocessernas utfall är förknippat 

med risk, hur detta risktagande påverkar avkastningskrav, samt hur minskad 

risk och ökad förutsägbarhet i planprocesserna kan skapas,  

6. Att förtydliga hur de framtagna strategierna kan leda till skillnad i ytterligare 

några exempelprojekt, t.ex. Frihamnen etapp 1, Gibraltarvallen och 

Holtermanska.  

Samt enligt yrkandet från V och MP 

Att ärendet återremitteras till Stadsbyggnadskontoret för att (i samarbete med 

Fastighetskontoret) återkomma med en analys kring vilken roll nyckelfärdiga 

koncepthus kan ha i att minska produktionskostnaderna och möjliggöra billiga 

bostäder samt vad staden kan göra för att aktivt möjliggöra denna typ av bebyggelse i 

Göteborg. 
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Skäl för beslut  

Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från Demokraterna, protokollets bilaga 4, 

och yrkandet från V och MP, protokollets bilaga 3.    

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-03.  

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till återremissyrkandet från V och 

MP, protokollets bilaga 3, och återremissyrkandet från D, protokollets bilaga 4.  

Johan Zandin (V) yrkar bifall till punkt 4-6 i återremissyrkandet från D, protokollets 

bilaga 4.  

Beslutsgång  

Ordföranden ställer yrkandena om återremiss mot att avgöra ärendet idag och finner 

att nämnden beslutar att återremittera ärendet.  

Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från Demokraterna 

och yrkandet från V och MP och finner att nämnden beslutar att bifalla ordförandens 

förslag.  
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§ 438 0416/20 

Planbesked för bostäder med mera vid Kongahällavägen 
(Gunnesby 2:8) inom stadsdelen Säve 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Adam Wojciechowski (MP) bordläggs ärendet till sammanträdet 20 

oktober 2020.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av ordföranden Hampus Magnusson (M) 2020-08-25 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-07-02, med bilaga.  

Yrkanden 
Adam Wojciechowski (MP) yrkar på bordläggning av ärendet. 

Yrkande från D, S, M och L, protokollets bilaga 5.  

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

Wojciechowski (MP) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 23 (59) 

   

   

§ 439 0743/19 

Planbesked för verksamheter vid Regnbågsgatan 
(Lundbyvassen 4:7) inom stadsdelen Lundbyvassen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Johan Zandin (V) bordläggs ärendet till sammanträdet 20 oktober 2020.  

Tidigare behandling 

Bordlagt på förslag av Jan Jörnmark (D) 2020-08-25.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-15, med bilagor.  

Yrkanden 
Johan Zandin (V) yrkar på bordläggning av ärendet.  

Yrkande från D, S, M och L, protokollets bilaga 6. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från Johan Zandin 

(V) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens 

förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 24 (59) 

   

   

§ 440 0757/20 

Uteserveringar vintern 2020/2021 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Besluta om inriktningen att kunna medge tidsbegränsade bygglov för uteserveringar 

under vintern 2020/2021 efter ansökan och individuell hantering. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-14.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande.   

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 25 (59) 

   

   

§ 441 BN 2020-000057   

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Brottkärr 75:15  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 20 oktober 

2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-09, 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 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 26 (59) 

   

   

§ 442 BN 2020-005087   

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 5 lägenheter samt 
garage på Andalen 1:18  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 20 oktober 

2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-10, 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 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 27 (59) 

   

   

§ 443 BN 2020–003756, BN 2020–005710  

Bygglov för nybyggnad av stödmurar och 
byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd utan 
startbesked på Hovås 57:254 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Bifalla ansökan om bygglov utanför område med detaljplan med stöd av 9 

kap. 31§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

2. Bevilja startbesked med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900), 

PBL. 

3. Påföra XXX XXX, XXX XX, XXX XX XXX (XXXXXX–XXXX) och XXX 

XXX, XXX XX, XXX XX XXX (XXXXXX–XXXX) en 

byggsanktionsavgift, med stöd av 11 kap 51–53 §§ PBL samt 9 kap 12 § 

punkt 8 plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha påbörjat 

nybyggnad av stödmurar utan startbesked. Fastighetsägarna ska solidariskt 

påföras en byggsanktionsavgift, enligt 11 kap 60 § PBL. 

Byggsanktionsavgiften beräknas till 6 385 kr. 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 2020-09-08, 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 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 28 (59) 

   

   

§ 444 BN 2019-009076   

Bygglov för ändrad användning av kontor till hotell samt 
tillbyggnad med loftgång på Donsö 53:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från samtliga partier (M, S, V, D, L, MP) 

Bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 c § p 2 plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL. 

Skäl för beslut  

Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från byggnadsnämndens samtliga partier, 

protokollets bilaga 7.  

Handlingar  

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-24, med bilagor.  

Yrkanden  

Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till yrkandet från 

byggnadsnämndens samtliga partier, protokollets bilaga 7.   

 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från 

byggnadsnämndens samtliga partier och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag. 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 29 (59) 

   

   

§ 445 BN 2019-007268 

Bygglov för ändrad användning av lokal till 6 lägenheter i 
flerbostadshus på Olivedal 3:26  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Jan Jörnmark (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 20 oktober 2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-09, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av en sent inkommen handling, en bilaga till yttrande, 

ankomststämplat 2020-09-15. Den inkomna handlingen påverkar inte 

stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 

Yrkanden 
Jan Jörnmark (D) yrkar på bordläggning av ärendet. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från Jan Jörnmark 

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

förslag. 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 30 (59) 

   

   

§ 446 BN 2020-003319  

Förhandsbesked för nybyggnad av 15 radhus på Gårdsten 
39:3 
 

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 2020-09-08, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

- - - - 

Ajournering kl. 11.28-13.00 

- - - - 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 31 (59) 

   

   

§ 447 BN 2020-005614   

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med 
garage på Trollered 1:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från Martin Wannholt (D) 

Återremittera ärendet för att höra grannar. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med Martin Wannholts (D) yrkande om återremiss.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-10, med bilagor.  

Yrkanden  
Martin Wannholt (D) yrkar på att ärendet återremitteras för att höra grannar. 

Johan Zandin (V) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet. 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer yrkandet från Martin Wannholt (D) om återremiss mot att avgöra 

ärendet idag och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet. Omröstning 

begärs.  

 

Omröstning  

Den som vill bifalla yrkandet om återremiss från Martin Wannholt (D) röstar ja. Den 

som vill bifalla tjänsteutlåtandet röstar nej.  

Vid upprop röstar Veronica Öjeskär (D), Ann Catrine Fogelgren (L), Åsa Hartzell 

(M), Martin Wannholt (D) och ordföranden Hampus Magnusson (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 bifalla yrkandet från 

Martin Wannholt (D) om återremiss. 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 32 (59) 

   

   

§ 448 BN 2020-005995  

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, nybyggnad 
av byggbod, utan bygglov och startbesked på Pustervik 
711:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra XXX XXX, XXX, XXX XX XXXX (XXXXXX-XXXX) en 

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

bygglagen (2010:900) PBL, för att ha påbörjat en nybyggnad av byggbod utan 

startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas med stöd av 9 kap 6 § punkt 2 plan- och 

byggförordningen (2011:338) PBF, till 14 190 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 2020-09-08, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 

2020-09-10. De inkomna synpunkterna påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag 

till beslut. 

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 33 (59) 

   

   

§ 449 BN 2020-004458   

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, 
tidsbegränsat bygglov för skolpaviljonger utan startbesked, 
på Torslanda 36:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra XXX XXX, XXX, XXX XX XXXX (XXXXXX-XXXX. En 

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

bygglagen (2010:900) PBL, för att ha påbörjat en nybyggnad av skolpaviljonger utan 

startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas med stöd av 9 kap 6 § punkt 4 plan- och 

byggförordningen (2011:338) PBF, till 1 514 073 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 2020-09-09, 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 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 34 (59) 

   

   

§ 450 BN 2020–004413   

Förhandsbesked för nybyggnad tre enbostadshus med 
garage samt väg på Bua 1:21 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Ann Catrine Fogelgren (L) bordläggs ärendet till sammanträdet 20 

oktober 2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-10, med bilagor.  

Yrkanden 
Ann Catrine Fogelgren (L) yrkar på bordläggning av ärendet. 

Jäv  
Adam Wojciechowski (MP) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller 

beslut.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från Ann Catrine 

Fogelgren (L) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag. 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 35 (59) 

   

   

§ 451 BN 2019-003763   

Rättelseföreläggande förenat med vite att riva plank och 
tillbyggnad, åtgärdsföreläggande förenat med vite gällande 
skitskymmande växtlighet samt byggsanktionsavgift för att 
ha påbörjat en åtgärd, uppförande av plank och tillbyggnad, 
utan startbesked på Utby 32:10 och Utby 753:259 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX XXX (XXXXXX-XXXX) och XXX XXX (XXXXXX-

XXXX) XXX, XXX XX XXX, såsom fastighetsägare, att senast två månader 

från det att beslutet fått laga kraft, ha genomfört rättelse genom att riva 

planket längs fastighetsgränserna och på västra delen av tomten, samt riva 

tillbyggnaden i form av skärmtak/balkong vid västra gaveln, enligt blå 

markering på bilaga 4 Dokumentation från platsbesök, med stöd av 11 kap 20 

§ Plan- och bygglagen, PBL, (SFS 2010:900). Föreläggandet förenas med vite 

om 25 000 kr vardera, och så länge rättelse inte vidtas, ett löpande vite, med 

10 000 kr vardera, för varje påbörjad månad, med stöd av 11 kap 37 § PBL. 

2. Förelägga XXX XXX (XXXXXX-XXXX) och XXX XXX (XXXXXX-

XXXX) XXX, XXX XX XXX, såsom fastighetsägare, vid vite om 25 000 kr 

vardera, att senast en månad från det att beslutet fått laga kraft, ha vidtagit 

åtgärder genom att klippa ner växtligheten till högst 80 cm över körbanan 

inom sikttriangeln om 10m x 10m vid korsningen 

Orrebacksgatan/Vindilsgatan och rivit planket så att det är högst 80 cm över 

körbanan inom sikttriangeln om 10m x 10m vid korsningen 

Utbyvägen/Orrebacksgatan, enligt röd markering på bilaga 4 Dokumentation 

från platsbesök, och därefter, så länge rättelse inte vidtas med 10 000 kr 

vardera för varje påbörjad kalendermånad,  med stöd av 11 kap 19-20 §§ samt 

37 § PBL. 

3. Påföra XXX XXX (XXXXXX-XXXX) och XXX XXX (XXXXXX-XXXX) 

XXX, XXX XX XXX, en byggsanktionsavgift, med stöd av 11 kap 51-53 §§ 

PBL, samt 9 kap 12 § punkt 8 plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, 

för att ha uppfört ett plank längs fastighetsgränserna och på västra delen av 

tomten, enligt blå markering på bilaga 4 Dokumentation från platsbesök, utan 

startbesked. Fastighetsägarna ska solidariskt påföras en byggsanktionsavgift, 

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

beräknas till 27 198 kr. Avgiften ska betalas till kommunens bankgiro 5316-

6864, inom två månader från att beslutet har delgivits. 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 36 (59) 

   

   

4. Påföra XXX XXX (XXXXXX-XXXX) och XXX XXX (XXXXXX-XXXX) 

XXX, XXX XX XXX, en byggsanktionsavgift, med stöd av 11 kap 51-53 §§ 

PBL, samt 9 kap 7 § punkt 1 PBF, för att ha uppfört en tillbyggnad i form av 

skärmtak/balkong, vid västra gaveln på huvudbyggnaden, inringad med blå 

markering på bilaga 4 Dokumentation från platsbesök, utan startbesked. 

Fastighetsägarna ska solidariskt påföras en byggsanktionsavgift, enligt 11 kap 

60 § PBL, för ovan nämnda åtgärd. Byggsanktionsavgiften beräknas till 25 

778 kr. Avgiften ska betalas till kommunens bankgiro 5316-6864, inom två 

månader från att beslutet har delgivits. 

5. 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 2020-09-10, 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 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 37 (59) 

   

   

§ 452 BN 2020-004462   

Bygglov för tillbyggnader av huvudbyggnad och nybyggnad 
av komplementbyggnader på Vrångö 69:4   
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från samtliga partier (M, S, V, D, L, MP) 

Återemittera ärendet till kontoret för komplettering av bygglovsansökan och 

grannhörande. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från byggnadsnämndens samtliga partier, 

protokollets bilaga 8. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-11, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av två sent inkomna yttranden, ankomststämplade 

2020-09-16. De inkomna synpunkterna påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag 

till beslut. 

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till yrkandet från 

byggnadsnämndens samtliga partier, protokollets bilaga 8.    

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från 

byggnadsnämndens samtliga partier och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag. 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 38 (59) 

   

   

§ 453 BN 2020-000865   

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Backa 25:6  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX XXX (XXXXXX-XXXX) XXX, XXX XX XXX, såsom 

byggnadens ägare, vid vite om 284 000 kr, att senast 2 månader från det att 

beslutet vunnit laga kraft, ha åtgärdat de brister som anges i bilagt protokoll 

daterat 2020-01-28 från besiktning genomförd 2020-01-23, och därefter så 

länge som bristerna inte åtgärdats med 57 000 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 2020-09-10, 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 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 39 (59) 

   

   

§ 454 BN 2020-000720   

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Biskopsgården 53:7 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX XXX (XXXXXX-XXXX) XXX, XXX XX XXX såsom 

byggnadens ägare, vid vite om 71 000 kr, att senast 2 månader från det att 

beslutet vunnit laga kraft, ha åtgärdat de brister som anges i bilagt protokoll 

från besiktning genomförd 2019-06-10, och därefter så länge som bristerna 

inte åtgärdats med 15 000 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 2020-09-11, 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 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 40 (59) 

   

   

§ 455 BN 2020-000719   

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Biskopsgården 53:8 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX XXX (XXXXXX-XXXX) XXX, XXX XX XXX, såsom 

byggnadens ägare, vid vite om 71 000 kr, att senast 2 månader från det att 

beslutet vunnit laga kraft, ha åtgärdat de brister som anges i bilagt protokoll 

från besiktning genomförd 2019-06-05, och därefter så länge som bristerna 

inte åtgärdats med 15 000 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 2020-09-11, 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 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 41 (59) 

   

   

§ 456 BN 2020-000721   

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Biskopsgården 53:9 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX XXX (XXXXXX-XXXX) XXX, XXX XX XXX, såsom 

byggnadens ägare, vid vite om 71 000 kr, att senast 2 månader från det att 

beslutet vunnit laga kraft, ha åtgärdat de brister som anges i bilagt protokoll 

från besiktning genomförd 2019-06-03, och därefter så länge som bristerna 

inte åtgärdats med 15 000 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 2020-09-11, 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 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 42 (59) 

   

   

§ 457 BN 2020-000423   

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Brämaregården 47:3 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX XXX (XXXXXX-XXXX) XXX, XXX XX XXX, såsom 

byggnadens ägare, vid vite om 71 000 kr, att senast 2 månader från det att 

beslutet vunnit laga kraft, ha åtgärdat de brister som anges i bilagt protokoll 

daterat 2019-11-04 från besiktning genomförd 2019-11-04, och därefter så 

länge som bristerna inte åtgärdats med 15 000 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 2020-09-11, 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 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 43 (59) 

   

   

§ 458 BN 2020-002613   

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Inom Vallgraven 20:4  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX XXX (XXXXXX-XXXX) XXX, XXX XX XXX, såsom 

byggnadens ägare, vid vite om 71 000 kr, att senast 2 månader från det att 

beslutet vunnit laga kraft, ha åtgärdat de brister som anges i bilagt protokoll 

från besiktning genomförd 2020-02-21, och därefter så länge som bristerna 

inte åtgärdats med 15 000 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 2020-09-11, 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 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 44 (59) 

   

   

§ 459 BN 2020-004105   

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Nordstaden 13:7  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX XXX (XXXXXX-XXXX) XXX, XXX XX XXX, såsom 

byggnadens ägare, vid vite om 71 000 kr, att senast 2 månader från det att 

beslutet vunnit laga kraft, ha åtgärdat de brister som anges i bilagt protokoll 

från besiktning genomförd 2020-04-07, och därefter så länge som bristerna 

inte åtgärdats med 15 000 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 2020-09-11, 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 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 45 (59) 

   

   

§ 460 BN 2020-003836  

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Nordstaden 13:7  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX XXX (XXXXXX-XXXX) XXX, XXX XX XXX, såsom 

byggnadens ägare, vid vite om 71 000 kr, att senast 2 månader från det att 

beslutet vunnit laga kraft, ha åtgärdat de brister som anges i bilagt protokoll 

från besiktning genomförd 2020-02-13, och därefter så länge som bristerna 

inte åtgärdats med 15 000 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 2020-09-11, 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 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 46 (59) 

   

   

§ 461 BN 2020-005665    

Strandskyddsdispens för nedläggning av VA-ledningar på 
Björlanda 3:27, Helgered 1:151, Lexby 4:54, Kvisljungeby 3:3 
och Kvisljungeby 3:6  
 

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 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 tio meter på 

vardera sida om angiven ledningsdragning och att marken återställs efter 

utfört arbete. 

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 2020-09-10, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 

2020-09-14. De inkomna synpunkterna påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag 

till beslut. 

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 47 (59) 

   

   

§ 462 BN 2020-002871   

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på 
Brännö 1:31 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Inte 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. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av ordföranden Hampus Magnusson (M) 2020-08-25. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-04, 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 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 48 (59) 

   

   

§ 463 BN 2020-000155   

Förhandsbesked för nybyggnad av servicebutik samt 8 
studentlägenheter på Kärra 17:1 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från Demokraterna 

Avslå förhandsbeskedet.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från D, protokollets bilaga 9. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-06-23 och Ann Catrine Fogelgren 

(L) 2020-08-25. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-12, med bilagor.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och Ann Catrine Fogelgren (L) yrkar bifall till yrkandet från 

Demokraterna.  

Johan Zandin (V) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet. 

Jäv  

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

överläggning eller beslut. 

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) ställer de två förslagen mot 

varandra och finner att nämnden beslutar att bifalla yrkandet från D. Omröstning 

begärs.  

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

röstar nej.  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 49 (59) 

   

   

Vid upprop röstar Veronica Öjeskär (D), Ann Catrine Fogelgren (L), Åsa Hartzell 

(M), Martin Wannholt (D) och Jan Lenander (L) 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 bifalla yrkandet från 

Demokraterna. 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 50 (59) 

   

   

§ 464 0645/15   

Yrkande från Liberalerna och Moderaterna om förtydligande 
av beslut om omarbetning av detaljplan för skola och 
bostäder mm vid Önneredsvägen inom stadsdelen Önnered 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 20 oktober 

2020. 

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 Martin Wannholts (D) yrkande om att bordlägga ärendet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med tjänstgörande ordförandens förslag. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 51 (59) 

   

   

§ 465 0153/20   

Frågor till förvaltningen  
 

Beslut  
I byggnadsnämnden  

Inga frågorna till förvaltningen noterades.  

 

 

 

 

 

 

§ 466 0151/20  

Anmälan av ordförandebeslut  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

De anmälda ordförandebesluten antecknas.  

Handlingar  
Rättad plankarta och förklarande bilagor gällande detaljplan för Lisebergs utbyggnad 

öster om Nellickevägen, 0412/18.   

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 52 (59) 

   

   

§ 467 0150/20  

Anmälan av delegationsbeslut  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningarna över delegationsbeslut antecknas. 

Handlingar  
Anmälan av beslut om avskrivna ärenden för perioden 2020-08-01 - 2020-09-01.  

Anmälan av beslut att inte ingripa för perioden 2020-08-01 - 2020-09-01.  

Anmälan av beslut av beviljade, avslagna och avvisade ärenden för perioden 2020-

08-01 - 2020-09-01. 

Anmälan av delegationsbeslut om anställning för perioden 2020-08-19 - 2020-09-10.  

Anmälan av delegationsbeslut för avgångar för perioden 2020-08-12 - 2020-09-10.  

Anmälan av beslut om planbesked fattade på delegation under perioden 2020-06-05 -  

2020-09-22. 

 

 

 

§ 468   

Redovisning av inkomna skrivelser till nämnden  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över inkomna skrivelser antecknas.  

 
Handlingar  

Förteckning över inkomna skrivelser mellan 2020-08-13 – 2020-09-21.  

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 53 (59) 

   

   

§ 469 0152/20   

Redovisning av inkomna planförfrågningar  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över inkomna planförfrågningar antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över nyinkomna planbesked för perioden 2020-08-31 – 2020-09-14.  

 

 

 
 

 

 

 

§ 470 0521/20   

Redovisning av positiva planbesked med startår  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över positiva planbesked med startår. 

 
 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 54 (59) 

   

   

 

§ 471 0522/20   

Redovisning av startade planer från Startplan 2020  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över startade planer från Startplan 2020. 

  
 

 

 

§ 472 0523/20   

Redovisning av sammanställning över pågående detaljplaner 
och vilken aktivitet som avslutats samt vilka aktiviteter som 
är planerade under 2020  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över pågående detaljplaner antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över pågående detaljplaner och vilken aktivitet som avslutats samt vilka 

aktiviteter som är planerade under 2020. 

  
 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 55 (59) 

   

   

§ 473    

Detaljplaner med en tidsförskjutning på 3 månader eller mer 
mellan UR1 och augusti 2020 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över detaljplaner med en tidsförskjutning på 3 månader eller mer 

mellan UR1 och augusti 2020 antecknas.  

Handlingar  
Förteckningen över detaljplaner med en tidsförskjutning på 3 månader eller mer 

mellan UR1 och augusti 2020.  

 
 

 

 

 

§ 474 0569/20   

Lista över inkomna remisser som ska beslutas i 
byggnadsnämnden  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över remisser antecknas.  

 
Handlingar  

Förteckning över remisser som ska beslutas av byggnadsnämnden. 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 56 (59) 

   

   

§ 475 0409/16   

Information om detaljplan för stadsutveckling nv om 
Järnbrottsmotet del 1, bussdepå  

 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

 

Information  
Linnéa Finskud från stadsbyggnadskontorets planavdelning informerar om följande: 

 

- Tidplan och information inför beslut.  

- Pågående programarbete för Frölunda. 

- Detaljplan för Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, 

inom stadsdelen Järnbrott, del 1 av flera detaljplaner. 

- Viktiga frågor i det fortsatta arbetet. 

- Redogörelse för synpunkter och mindre förändringarna efter granskningen. 

- Status detaljplan för stadsutveckling del 2, bostäder, skola, verksamheter. 

 

 

 

- - - - 

Ajournering kl. 13.57-14.10 

- - - - 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 57 (59) 

   

   

§ 476 0199/17 

Information inför inriktningsbeslut ny översiktsplan 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Anna Olsson och Monica Wincentsson från stadsbyggnadskontorets strategiska 

avdelning informerar om följande:  

- Förslag inriktningsbeslut 

- Inriktningar bebyggelseutveckling 

- Sammanhängande stadsbebyggelse 

- Ytterstadens större samhällen- Torslanda, Kärra, Nya Hovås 

- Övriga bebyggelseområden ytterstaden 

- Kust- och landsbygd 

- Större nya områden för blandad stadsbebyggelse 

- Bärande principer för utveckling av trafik och mobilitet 

- Ökad andel resande till fots, med cykel och med kollektivtrafik 

- Effektiv användning av befintlig infrastruktur 

- Minska trafikens barriäreffekter 

- Bärande principer för parker, natur och vatten 

- Rekommendationer 
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Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 58 (59) 

   

   

§ 477 0609/16 

Information inför inriktningsbeslut avseende fördjupning av 
översiktsplan centrala Göteborg 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas. 

Information  
Anders Svensson från stadsbyggnadskontorets strategiska avdelning informerar om 

följande: 

- Förslag innehåll inriktningsbeslut 3 

- Principer och inriktningar för en stadskärna som växer över älven 

- Bebyggelseutveckling 

- Förslag till inriktningsbeslut omvandlingsområden 

- Förslag till inriktning för omvandlingsområden 

- Karaktärsområden i staden 

- Förslag till inriktningar i karaktärsområden 

- Viktiga noder i en växande stadskärna 

- Förslag till inriktning noder i centrala staden 

- Övergripande trafikstruktur 

- Förslag till inriktning för nya färje- och broförbindelser för gång- och 

cykeltrafik 

- Förslag till inriktning barriärhantering trafikleder 

- Inriktningsbeslut för anslutning Linnéplatsen 
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Protokoll (nr 13) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 59 (59) 

   

   

§ 478 0896/16 

Information inför inriktningsbeslut 3 gällande Fördjupning av 
översiktsplanen för Högsbo-Frölunda med Dag 
Hammarskjöldsleden  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas. 

Information  
Erik Hansson från stadsbyggnadskontorets strategiska avdelning informerar om följande:  

- Tidigare inriktningsbeslut med uppgifter om: 

o Boulevarden. 

o Högsbo Industriområde. 

o Nytt område med goda boendekvalitéer. Service, handel och 

arbetsplatser prioriteras vid strategiska hållplatser.  

o Robust struktur för hantering av dagvatten och skyfall.  

o Kopplingar inom området, genom området och till omgivningen ska 

stärkas, för gående, cyklister och kollektivtrafik.  

o Vid Radiomotet/Järnbrottsmotet finns bäst förutsättningar för en 

regional kollektivtrafiktillgänglighet. Där ska markanvändningen på 

bästa sätt ta tillvara och utvecklar potentialen och kvalitéerna det 

innebär.  

- Boulevarden har en varierad utformning längs sträckan. 

- Etapper och utbyggnadsordning 

 

  

 

 

 


