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Tid: 9:00:– 16.38. Ajournering 10.30-10.45, 11.37-13.02, 13.42-14.00, 15.24-

15.35. 

Plats: Sessionssalen 

Paragrafer: 158-223 

Närvarande 

Ledamöter 

Hampus Magnusson (M) ordförande ej §§ 172, 179, 180, 198 och 206.  

Mats Arnsmar (S) 

Johan Zandin (V) andre vice ordförande 

Jan Jörnmark (D)  

Ann Catrine Fogelgren (L) förste vice ordförande 

Adam Wojciechowski (MP) 

Carl-Otto Lange (M)  

Martin Wannholt (D) 

Tjänstgörande ersättare 

Åsa Hartzell (M) ersätter Hampus Magnusson (M) under §§ 172, 179, 180, 198 och 206 

Rikard Andersson (S) ersätter Marianne Carlström (S) §§158-217 

Övriga ersättare 

Hannah Klang (V) 

Matilda Landén (MP) ej §§171 och 180 

Övriga närvarande 

Henrik Kant, Linnéa Karlsson, Stina Petersson Moberg, Louise Ekdahl, Ulrika Marcelind 

ej §205, Sven Boberg, Tomas Carlsson, Jenny Engler §§166-167, Anna Hartung, Ingemar 

Jansson, Katja Ketola, Alexander Danilovic §§169-170, Mia Edström §§217-222, Martin 

Storm, Gunnel Johnsson, Mari Tastare, Karoline Rosgardt, Maria Lejon, Arid Törnqvist, 

Åsa Lindborg, Carita Sandros, Pia Hermansson, Liza Schramm, Jessica Aunell, Johan 

Hagsgård, Monica Daxler, Björn Siesjö, Sirpa Antti-Hilli §169, Kajsa Räntfors §173, 

Agneta Runevad §180, Henrik Levin §218, Anna Olsson §217, Anders Svensson §217, 

Erik Hansson §217, Monica Wincentsson §217, Jessica Andersson §217 och 220, Emma 

Larsson §219, Ma-Lou Wihlborg § 220, Martin Stenfeldt §220.  

Personalföreträdare 

Företrädande från Saco och Vision §§ 158-170. 
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Justeringsdag: 2020-05-07   
 

Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2020-05-08. 

 

  

Sekreterare 

 

 

_____________________________  

Stina Peterson Moberg 

 

 

Ordförande 

 

 

_____________________________  

Hampus Magnusson (M) ej §§ 172, 179, 

180, 198 och 206. 

 

                  Justerande 

          

 

                 _____________________________ 

                 Johan Zandin (V) 

 

Tjänstgörande ordförande 

 

 

_____________________________  

Ann Catrine Fogelgren (L) §§ 172, 179, 

180, 198 och 206. 
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§ 158   

Närvaro 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Närvaro godkänns för Henrik Levin, från stadsledningskontoret, under § 218 och Ma-

Lou Wihlborg och Martin Stenfeldt, från trafikkontoret under § 220.  

§ 159   

Val av justerare 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Johan Zandin (V) utses till justerare.  

§ 160   

Godkännande av dagordning 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Antagande av detaljplan för bostäder och förskola vid Toredammen inom stadsdelen 

Älvsborg, §173 utgår från dagordningen då avtal inte är undertecknade.  

I övrigt godkänns dagordningen.  

§ 161   

Anmälan om jäv 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv under §§ 172, 179, 180, 198 och 

206.  Matilda Landén anmäler jäv under §§ 171 och 180. Ulrika Marcelind anmäler 

jäv under § 205.  
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§ 162   

Stadsbyggnadsdirektörens information 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information   
Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant informerar om följande punkter: 

- Så arbetar stadsbyggnadskontoret med hänsyn till coronaviruset, covid-19, 

och dess påverkan på arbetsförutsättningar och framdrift. 

- Statistik över inkomna nybyggnadskartor, bygglov och förrättningsärenden. 

- Fortsatt stor vilja från planintressenter att genomföra detaljplanering. 

- Inställt besök av stadsrevisionen på grund av rådande pandemi. Kontoret 

kommer yttra sig över granskningsredovisningen i juni.  

- Pågående planarbeten inför kommande inriktningsbeslut i 

kommunfullmäktige gällande Frihamnen. Tidplan för program och 

detaljplaner parallellt med kommunfullmäktiges beslut.  

- Detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen - World of Volvo 

och Liseberg.  

- Dialog med fastighetskontoret, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen 

och polisen gällande byggnadsnämndens beslut om byggsanktionsavgift för 

tältet på Gustav Adolfs torg.  

- Kvarteret Kromet – parallellt uppdrag med Vasakronan som byggherre. Fyra 

arkitektteam deltar.  

- Redovisar nöjd kund index – NKI.  

- Inkommen ansökan om planbesked gällande hotell på Skanstorget från 

FOMO, Avenyfamiljen är sökande.  
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§ 163   

Aktuella domar 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Chefsjurist Sven Boberg informerar om följande punkter:  

- Byggsanktionsavgift avseende ej godkänt besiktningsprotokoll för hiss på 

Johanneberg 22:8 har överklagats. Mark- och miljödomstolen har upphävt 

byggnadsnämndens tidigare beslut som överklagats. Högsta domstolen 

beslutar om prövningstillstånd.  

- Bygglov för hotell på Nordstaden 13:4 överklagades av 

byggnadsvårdsförening, granne och bostadsrättsförening men avvisades. 

Byggnadsnämndens beslut ligger fast.  

- Förändringar i PBL ger möjlighet till ändring av kontor, 

omvårdnadsbyggnader och liknande till vårdbyggnader. Bygg- och marklov 

krävs inte längre för upprättande av fältsjukhus. Ändringarna gäller 

retroaktivt från 15 mars.  

§ 164   

Aktuell information från byggavdelningen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

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

- Statistik över inkomna ärenden. 

- Ärendebalans bygglov och förhandsbesked.   

- Ny etapp på Selma Lagerlöfs torg 

- Geely innovation centre: kontor och hotell.  

- Kontor och parkeringshus med dagvatten- och skyfallsåtgärder vid Volvo 

campus Lundby. 
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§ 165 0459/20   

Tillfälligt tillägg i byggnadsnämndens arbetsordning om 
deltagande i sammanträden på distans 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Tillfälligt tillägg i arbetsordningen avseende ledamöters deltagande i 

nämndsammanträden på distans godkänns, med redaktionell ändring enligt yrkandet 

från Johan Zandin (V).   

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

med bilaga. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-21, med redaktionella ändringar 

2020-04-24, med bilagor.  

Yrkanden 
Johan Zandin (V) yrkar på redaktionell ändring i tjänsteutlåtandets bilaga 1, första 

stycket, enligt följande: 

Från ” …ledamoten anmäler detta senast fem arbetsdagar före sammanträdet till 

stadsbyggnadskontorets nämndsekreterare”.  

Till ” …ledamoten anmäler detta helst fem arbetsdagar men senast en arbetsdag före 

sammanträdet till stadsbyggnadskontorets nämndsekreterare”.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet med 

redaktionella ändringar utifrån Johan Zandins (V) yrkande och finner att nämnden 

beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 166 0899/19 

Delårsrapport mars 2020 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förvaltningens förslag till delårsrapport mars 2020 godkänns. 

2. Översända tjänsteutlåtande och delårsrapport mars 2020 till 

kommunstyrelsen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-14 med redaktionella ändringar 

2020-04-24, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 
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§ 167 0902/19 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2021-2023   
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt tilläggsyrkandet med redaktionella ändringar från MP och V, protokollets 

bilaga 1, samt enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:  

1. Förslag till verksamhetsnomineringar enligt bilaga godkänns. 

2. Översända verksamhetsnominering enligt bilaga till kommunstyrelsen för att 

bifogas Förutsättningar för budget 2021-2023 för Göteborgs Stad. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

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

samt enligt tilläggsyrkandet från MP och V, protokollets bilaga 1. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-31, med bilaga.  

Yrkanden 
Adam Wojciechowski (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från MP och V, 

protokollets bilaga 1.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tilläggsyrkandet från MP och 

V samt tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens 

förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 
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§ 168 0348/20 

Dataskyddsombudets granskning av utbildning 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-27, 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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§ 169 0594/08 

Utställning av fördjupad översiktsplan för Västra Arendal och 
Torsviken 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Adam Wojciechowski (MP) bordläggs ärendet till sammanträdet 26 maj 

2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-25, med bilagor.  

Yrkanden 
Adam Wojciechowski (MP) yrkar på att ärendet bordläggs.  

Yttrande 
Ledamöterna från D lämnar ett yttrande, 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 

med ordförandens förslag.  
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§ 170 0235/20 

Svar på remiss- Slutbetänkandet Modernare byggregler 
(förutsägbart, flexibelt och förenklat SOU 2019:68) 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från Carl-Otto Lange (M):  

1. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som yttrande över 

remissen utan byggnadsnämndens ställningstagande. 

2. Paragrafen justeras omedelbar 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från Carl-Otto Lange (M) 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-09, med bilaga.  

Yrkanden 
Carl-Otto Lange (M) yrkar på att tjänsteutlåtandet översänds till 

stadsledningskontoret som yttrande över remissen utan byggnadsnämndens 

ställningstagande. 

Yttrande 
Carl-Otto Lange (M) lämnar ett yttrande, protokollets bilaga 2.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från Carl-Otto 

Lange (M) och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 

- - - - 

Ajournering kl. 10.30-10:45 

- - - - 
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§ 171 0379/20 

Uppdrag från kommunfullmäktige - Lokalisering av nytt 
centralbad i Göteborg 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Lokaliseringsutredningsrapporten och dess slutsats godkänns  

2. Rapporten översänds till kommunfullmäktige som svar på uppdraget ”Utreda 

förutsättningarna för ett nytt centralbad där Gullbergsvass är 

huvudalternativet” (KF 2020-03-19, § 18) 

3. Kommunfullmäktige föreslås besluta att förklara uppdraget fullgjort  

4. Paragrafen justeras omedelbart  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-16, med bilagor. 

Yttranden  
Ledamöterna från MP och V lämnar ett yttrande, protokollets bilaga 3.  

Ledamöterna från D och S lämnar ett yttrande, protokollets bilaga 4.  

Jäv  
Matilda Landén (MP) 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.  

Ledamöterna från D och S deltar inte i beslutet med hänvisning till sitt yttrande, 

protokollets bilaga 4.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 
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§ 172 0393/17 

Antagande av ändring av detaljplan II-3301 för 
Torslandaskolan inom stadsdelen Torslanda  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Anta detaljplan för ändring av detaljplan II-3301 för Torslandaskolan, inom 

stadsdelen Torslanda, upprättad den 2019-12-16 och reviderad den 2020-04-

24.  

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2002-03-24, 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.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 
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§ 173 0454/12 

Antagande av detaljplan för bostäder och förskola vid 
Toredammen inom stadsdelen Älvsborg 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ärendet utgår.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl förvaltningen angivit under §160 att beslut 

inte kan tas då avtal inte är undertecknade.  
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§ 174 0196/17 

Antagande av ändring 2 av del av detaljplan för verksamheter 
söder om Gårdstensvägen (II-5150) inom stadsdelen 
Gårdsten 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta Ändring 2 av del av Detaljplan för verksamheter söder om Gårdstensvägen (II-

5150) inom stadsdelen Gårdsten, upprättad den 22 oktober 2019 och reviderad den 24 

april 2020. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-24, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 175 0604/12 

Antagande av detaljplan för bostäder vid Eklandagatan 
/Bergsprängaregatan inom stadsdelen Krokslätt  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 26 maj 2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-30, 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.  
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§ 176 0172/18 

Antagande av ändring av del av detaljplan för Gärdsås 
egnahem inom stadsdelen Bergsjön 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta ändring av del av detaljplan för Gärdsås egnahem inom stadsdelen Bergsjön, 

upprättad den 4 mars 2020.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-23, 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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§ 177 0334/18 

Antagande av ändring av del av detaljplan för Lövgärdet II 
inom stadsdelen Gårdsten 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta ändring av del av detaljplan för Lövgärdet II inom stadsdelen Gårdsten, 

upprättad den 25 februari 2020  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-23, 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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§ 178 0242/20 

Uppdrag, samråd och granskning för ändring av del av 
detaljplan för bostäder vid Poesigatan och Klassikergatan 
inom stadsdelen Backa 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ändra del av detaljplan II-2963 för 

bostäder vid Poesigatan och Klassikergatan inom stadsdelen Backa med 

standardförfarande.  

2. Genomföra samråd om ändring av del av detaljplan II-2963 för bostäder vid 

Poesigatan och Klassikergatan inom stadsdelen Backa.  

3. Låta granska ändring av del av detaljplan II-2963 för bostäder vid Poesigatan 

och Klassikergatan inom stadsdelen Backa.  

4. Paragrafen justeras omedelbart.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-13, 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. 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 20 (58) 

   

   

§ 179 0897/19 

Planbesked, uppdrag, samråd och granskning för 
drivmedelsstation vid Falutorget (Gullbergsvass 703:44) inom 
stadsdelen Gullbergsvass   
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

drivmedelsförsäljning inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg.  

2. Planarbetet påbörjas år 2020. 

3. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för 

Drivmedelsförsäljning vid Falutorget inom stadsdelen Gullbergsvass med 

standardförfarande.  

4. Genomföra samråd om detaljplan för Drivmedelsförsäljning vid Falutorget 

inom stadsdelen Gullbergsvass. 

5. Låta granska detaljplan för Drivmedelsförsäljning vid Falutorget inom 

stadsdelen Gullbergsvass. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-24, 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.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 21 (58) 

   

   

§ 180 0645/15 

Samråd om detaljplan för skola och bostäder m.m. vid 
Önneredsvägen inom stadsdelen Önnered 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från D, M och L, protokollets bilaga 6: 

Återremittera ärendet till stadsbyggnadskontoret för omarbetning av förslag till 

samråd, i syfte att minska och anpassa exploateringsgraden till befintlig bebyggelse. 

Samt enligt tilläggsyrkandet från Mats Arnsmar (S): 

”Att när kontoret är klar med den delen som yrkades från D med flera. Så skall båda 

förslagen gå ut på samråd”. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar enligt yrkandet från D, M och L, protokollets bilaga 6, samt enligt 

Mats Arnsmars (S) tilläggsyrkande. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-02-07 och 2020-03-17. 

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

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkandet från D, M och L, protokollets bilaga 6.    

Johan Zandin (V) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet. 

Mats Arnsmar (S) yrkar på tillägg: ”att när kontoret är klar med den delen som 

yrkades från D med flera. Så skall båda förslagen gå ut på samråd”. 

Jäv  
Ordföranden Hampus Magnusson (M) och Matilda Landén (MP) anmäler jäv och 

deltar inte i ärendets överläggning eller beslut.  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) ställer yrkandet från D, M och 

L mot tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar att bifalla yrkandet från D, M 

och L. Omröstning begärs.  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 22 (58) 

   

   

Omröstning  
Den som vill bifalla yrkandet från D, M och L röstar ja. Den som vill bifalla 

tjänsteutlåtandet röstar nej. 

Vid upprop röstar Jan Jörnmark (D), Ann Catrine Fogelgren (L), Carl-Otto Lange 

(M), Martin Wannholt (D) och Åsa Hartzell (M) ja medan Mats Arnsmar (S), Johan 

Zandin (V), Adam Wojciechowski (MP) och Rikard Andersson (S) röstar nej.  

Med fem ja-röster och fyra nej-röster beslutar nämnden att bifalla yrkandet från D, M 

och L.   

Beslutsgång  
Efter genomförd omröstning inkommer Mats Arnsmar med ett tilläggsyrkande.  

Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska 

bifalla tilläggsyrkandet från Mats Arnsmar (S) och finner att nämnden beslutar i 

enlighet med tjänstgörande ordförandens förslag.  

Reservation 
Reservation från Johan Zandin (V) och Adam Wojciechowski (MP) enligt följande:  

Bostadssegregationen är ett allvarligt problem i Göteborgs Stad. Många partier 

diskuterar flitigt nackdelarna med att grupper med låga inkomster och sociala 

problem är överrepresenterade i vissa delar av staden. 

Men om vi på allvar vill göra någonting åt det problemet, så måste vi bygga fler 

hyresrätter och flerbostadshus i områden där dessa är underrepresenterade, t.ex. i 

kustnära villaområden som Önnered. Yrkandet från D, M och L går tyvärr i helt fel 

motsatt riktning. 

Vi reserverar oss därför till förmån för kontorets förslag till beslut. 

Protokollsanteckning 
Inkommen protokollsanteckning från Hannah Klang (V):  

Om jag hade tjänstgjort hade jag ställt mig bakom reservationen ovan. 

 

- - - - 

Ajournering kl. 11.37-13:02 

- - - - 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 23 (58) 

   

   

§ 181 0173/20 

Planbesked för bostäder vid Idrottsgatan 13 (Bagaregården 
19:30) inom stadsdelen Bagaregården  

 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Carl-Otto Lange (M) bordläggs ärendet till sammanträdet 26 maj 2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-25, med bilagor.  

Yrkanden 
Carl-Otto Lange (M) yrkar på bordläggning av ärendet.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från Carl-Otto 

Lange (M) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag.  

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 24 (58) 

   

   

§ 182 0142/20 

Planbesked för upphävande av tomtindelning vid Parkgatan 
(Vasastaden 1:2 och 1:4) inom stadsdelen Vasastaden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för upphävande av 

tomtindelning vid Parkgatan (Vasastaden 1:2 och 1:4) inom stadsdelen Vasastaden i 

Göteborg.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-23, 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 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 25 (58) 

   

   

§ 183 0870/19 

Planbesked för upphävande/ändring av fastighetsplan vid 
Hängestensvägen (Näset 115:17) inom stadsdelen Näset 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från L, M och D, protokollets bilaga 7, med tillägg om startår 2021: 

Bifalla ansökan från sökande att upprätta detaljplan för upphävande/ändring av 

fastighetsplan vid Hängestensvägen (Näset 115:17) inom stadsdelen Näset. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från L, M och D, protokollets bilaga 7.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-01, med bilaga.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkandet från L, M och D, protokollets bilaga 7, 

med tillägg om startår 2021.   

Johan Zandin (V) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet. 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att 

bifalla yrkandet från L, M och D. Omröstning begärs.  

Omröstning  
Den som vill bifalla yrkandet från L, M och D röstar ja. Den som vill bifalla 

tjänsteutlåtandet röstar nej.  

Vid upprop röstar Jan Jörnmark (D), Ann Catrine Fogelgren (L), Carl-Otto Lange 

(M), Martin Wannholt (D) och ordföranden Hampus Magnusson (M) ja medan Mats 

Arnsmar (S), Johan Zandin (V), Adam Wojciechowski (MP) och Rikard Andersson 

(S) röstar nej.  

Med fem ja-röster och fyra nej-röster beslutar nämnden att bifalla yrkandet från L, M 

och D.  

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 26 (58) 

   

   

§ 184 0804/09 

Antagande av detaljplan för bostäder vid Prospect Hillgatan 
inom stadsdelen Gårda 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för bostäder vid Prospect Hillgatan inom stadsdelen Gårda, upprättad 

den 5 februari 2019 och reviderad den 17 mars 2020.  

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

Tidigare behandling 

Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-03-17.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-17, 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 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 27 (58) 

   

   

§ 185 0245/20 

Uppdrag, samråd och granskning av detaljplan för bostäder 
vid Vågnedalsvägen inom stadsdelen Askim  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 26 maj 2020.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-03-17. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-04.  

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 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 28 (58) 

   

   

§ 186 BN 2019–009857   

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på Kärr 1:80 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 26 maj 2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-09, 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 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 29 (58) 

   

   

§ 187 BN 2019-008974   

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, fem 
radhuslägenheter, på Hästevik 2:656 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 26 maj 2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-09, med bilagor.   

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 

2020-04-20. Yttrandet påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.   

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 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 30 (58) 

   

   

§ 188 BN 2018-002730     

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Älvsborg 
855:269 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 26 maj 2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-06, 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 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 31 (58) 

   

   

§ 189 BN 2019-010405   

Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkeringsplats på 
Älvsborg 655:237 och Älvsborg 655:91 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av ordföranden Hampus Magnusson (M) bordläggs ärendet till 

sammanträdet 26 maj 2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-14, med bilagor. 

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar på bordläggning av ärendet.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta om bordläggning och finner att 

nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 32 (58) 

   

   

§ 190 BN 2020-000067     

Tidsbegränsat bygglov i efterhand för byggbodar och plank 
samt byggsanktionsavgift på Inom Vallgraven 701:27 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Bifalla ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2020-11-30 med stöd 

av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL  

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

byggsanktionsavgift med stöd av 11 kap 51-53 §§ PBL samt 9 kap. 12 § 8 p 

plan- och byggförordningen för att ha uppfört ett plank samt 9 kap. 7 § 2 p för 

att ha ställt upp fyra bodar. Byggsanktionsavgiften beräknas till 22 468 kr för 

planket och 31 218 kr för bodarna. Uppställningen har skett utan startbesked 

enligt 10 kap 3 § PBL.  

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 2020-03-19, 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 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 33 (58) 

   

   

§ 191 BN 2020-001656   

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
Kvisljungeby 2:284 
 

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. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-06, 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 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 34 (58) 

   

   

§ 192 BN 2018-009086   

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, nybyggnad 
av cykelskjul, utan startbesked på Annedal 5:6 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

byggsanktionsavgift enligt nedan: 

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

plan- och bygglagen (2010:900) PBL, för att ha påbörjat en nybyggnad utan 

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

och byggförordningen (2011:338) PBF, till 11 825 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 2020-03-24, 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 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 35 (58) 

   

   

§ 193 BN 2019-007560     

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, nybyggnad 
av komplementbyggnad, utan startbesked på Tuve 15:35  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Påföra XXX XXX XXX, XXX X, XXX XX XXX (XXXXXX-XXXX) och 

XXX XXX XXX, XXX X, XXX XX XXX (XXXXXX-XXXX) 

byggsanktionsavgifter enligt nedan med stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 

§§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, för att ha påbörjat en nybyggnad av 

komplementbyggnad utan startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas med 

stöd av 9 kap 6 § 2 p plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, till 14 190 

kr.  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 2020-03-13, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 

2020-04-21. Yttrandet 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 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 36 (58) 

   

   

§ 194 BN 2018-009632  

Rättelseföreläggande samt byggsanktionsavgift för att ha 
påbörjat en åtgärd, bytt ut en port, utan startbesked på 
Johanneberg 1:10  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

såsom fastighetsägare att senast 2 månader från det att beslutet vunnit laga 

kraft, ha genomfört rättelse genom att återställa ytterdörren till den tidigare 

ytterdörren eller likvärdig med stöd av 11 kap 20 § PBL. 

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

PBL. 

3. Påföra XXX XXX XXX, XXX X, XXX XX XXX (XXXXXX-XXXX) en 

byggsanktionsavgift, med stöd av 11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen 

(2010:900) PBL, samt 9 kap 10 § plan- och byggförordningen (2011:338) 

PBF, för att ha bytt ut en dörr utan startbesked. Byggsanktionsavgiften 

beräknas till 5 912 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 2020-04-09, 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 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 37 (58) 

   

   

§ 195 BN 2019-004668   

Rättelseföreläggande förenat med vite för att ha påbörjat en 
åtgärd, tillbyggnad av enbostadshus, utan bygglov och 
startbesked på Krokslätt 82:21  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

såsom fastighetsägare, att senast sex månader från det att beslutet vunnit laga 

kraft, ha genomfört rättelse genom att riva den uppförda 

baracken/tillbyggnaden med stöd av 11 kap 20 § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL. Föreläggandet förenas med vite om 30 000 kr, och så länge 

rättelse inte vidtas, ett löpande vite, med 10 000 kr varje påbörjad 

kalendermånad, med stöd av 11 kap 37 § PBL. Baracken/tillbyggnaden är 

markerad i en inmätning i bilaga 2. 

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

PBL. 

3. Besluta att inte påföra XXX XXX XXX, XXX X, XXX XX XXX 

(XXXXXX-XXXX)  en byggsanktionsavgift med stöd av 10 kap 3 § PBL och 

11 kap 51-53 §§ PBL, samt 9 kap. 7 § 1 plan- och byggförordningen 

(2011:338) PBF för att ha påbörjat en tillbyggnad utan startbesked då det 

bedöms vara oskäligt enligt 11 kap. 53 § 2 st 1 PBL. 

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 2020-03-13, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 

2020-04-17. Yttrandet 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 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 38 (58) 

   

   

§ 196 BN 2018-005974    

Rättelseföreläggande förenat med vite gällande 
återplantering och parkeringsplatser på Johanneberg 48:1 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

såsom fastighetsägare att senast en månad från det att beslutet vunnit laga 

kraft, ha genomfört rättelse genom att återplantera den yta där gräset tagits 

bort (markerat i bilaga 2) som ska utföras med stöd av 11 kap. 20 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL. Föreläggandet förenas med vite om 24 000 kr, 

och så länge rättelse inte vidtas, ett löpande vite, med 10 000 kr varje 

påbörjad kalendermånad, med stöd av 11 kap 37 § PBL.  

2. Förelägga XXX XXX XXX, XXX X, XXX XX XXX (XXXXXX-XXXX), 

såsom fastighetsägare, att senast en månad från det att beslutet vunnit laga 

kraft, ha genomfört rättelse genom att ha tagit bort de parkeringsplatser som 

anlagts (markerade i bilaga 3) med stöd av 11 kap 20 § PBL. Föreläggandet 

förenas med vite om 47 000 kr, och så länge rättelse inte vidtas, ett löpande 

vite, med 15 000 kr varje påbörjad kalendermånad, med stöd av 11 kap 37 § 

PBL. 

3. Förbjuda XXX XXX XXX, XXX X, XXX XX XXX (XXXXXX-XXXX), 

såsom fastighetsägare, att på nytt anlägga parkeringsplatser på platsen 

markerad i bilaga 3, med stöd av 11 kap. 32 a § PBL. Förbudet förenas med 

vite om 47 000 kr med stöd av 11 kap. 37 § PBL.  

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

PBL. 

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 2020-03-17, 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 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 39 (58) 

   

   

§ 197 BN 2020-001001   

Åtgärdsföreläggande gällande siktskymmande växtlighet 
förenat med vite på Brottkärr 518:15 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

och XXX XXX XXX, XXX X, XXX XX XXX (XXXXXX-XXXX) såsom 

fastighetsägare, vid vite om 20 000 kr vardera, att senast en månad från det att 

beslutet fått laga kraft, ha klippt ned växtligheten till högst 80 cm inom en 

sikttriangel om 10 meter åt vardera håll mätt utmed körbanan från korsningen 

Arvid Lignells väg och Ugglegården, se markering på tjänsteutlåtandets 

bilaga 2,  och därefter, så länge rättelse inte vidtas med 10 000 kr vardera för 

varje påbörjad kalendermånad,  med stöd av 11 kap 19  samt 37 §§ Plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL. 

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

PBL. 

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 2020-04-09, 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 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 40 (58) 

   

   

§ 198 BN 2019-005851    

Föreläggande att riva port inom strandskyddat område 
förenat med vite på Hjällbo 1:30  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

som ägare till porten på Hjällbo 1:30, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ 

miljöbalken (1998:808), MB, att vid vite om 71 000 kronor senast två 

månader från att beslutet har fått laga kraft ha vidtagit följande åtgärder: riva 

porten markerad i tjänsteutlåtandets bilaga 6 och därefter löpande vite om 

15 000 kr per påbörjad kalendermånad, så länge åtgärderna inte har utförts.  

2. Underrätta inskrivningsmyndigheten om detta beslut, med stöd av 26 kap 15 § 

MB. 

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 2020-04-08, 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.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 41 (58) 

   

   

§ 199 BN 2020–001250     

Strandskyddsdispens för ny placering av utfart på Tumlehed 
1:35 och Tumlehed 1:18 
 

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 1 att; redan har tagits i 

anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften, 

2. 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 2020-04-14, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 42 (58) 

   

   

§ 200, BN 2019–009955   

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd 
på Amhult 2:189 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 26 maj 2020.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-03-17.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-06, 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. 

 
- - - - 

Ajournering kl. 13.42-14.00 

- - - - 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 43 (58) 

   

   

§ 201 BN 2018-009635   

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på Hovås 3:31 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från D, M och L protokollets bilaga 8: 

Avslå ansökan om bygglov utanför område med detaljplan. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från D, M och L, protokollets bilaga 8. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-03-17.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-06, med bilagor. 

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 

2020-04-22. Yttrandet påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.   

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkandet från D, M och L, protokollets bilaga 8. 

Johan Zandin (V) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet 

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. Omröstning 

begärs. 

Omröstning  
Den som vill bifalla yrkandet från D, M och L röstar ja. Den som vill bifalla 

tjänsteutlåtandet röstar nej. 

Vid upprop röstar Jan Jörnmark (D), Ann Catrine Fogelgren (L), Carl-Otto Lange 

(M), Martin Wannholt (D) och ordföranden Hampus Magnusson (M) ja medan Mats 

Arnsmar (S), Johan Zandin (V), Adam Wojciechowski (MP) och Rikard Andersson 

(S) röstar nej.  

Med fem ja-röster och fyra nej-röster beslutar nämnden att bifalla yrkandet från D, M 

och L.   



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 44 (58) 

   

   

§ 202 BN 2018-001768   

Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av 
enbostadshus på Älvsborg 655:273 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Bifalla ansökan om bygglov utanför område med detaljplan med stöd av 9 kap. 31§ 

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

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Jan Jörnmark (D) 2020-03-17. 

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

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

Jan Jörnmark (D) yrkar avslag till ansökan.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 45 (58) 

   

   

§ 203 BN 2016-004238   

Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus på 
Johanneberg 39:9 
 

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. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Carl-Otto Lange (M) 2020-03-17.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-05, 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 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 46 (58) 

   

   

§ 204 BN 2019-006090   

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

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från D, protokollets bilaga 9: 

Avslå förhandsbesked om ändrad användning.  

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2019-12-17 och 2020-02-07, bordlagt på 

förslag av Mats Arnsmar (S) 2020-03-17.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-06, med bilagor.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkandet från D, protokollets bilaga 9.  

Ledamöterna från M, S och L ställer sig bakom yrkandet från D.  

Johan Zandin (V) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet. 

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

och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 47 (58) 

   

   

§ 205 BN 2019-008700   

Förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus på Bärby 
1:8 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från Carl-Otto Lange (M): 

Återremittera ärendet så att försvarsmakten kan yttra sig om senaste 

bullerutredningen. 

Skäl för beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från Carl-Otto Lange (M) om återremiss.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Carl-Otto Lange (M) 2020-03-17. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-24, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande ankomststämplat 2020-

04-07. Yttrandet påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.  

Yrkanden 
Carl-Otto Lange yrkar på att återremittera ärendet så att försvarsmakten kan yttra sig 

om senaste bullerutredningen. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet om återremiss från 

Carl-Otto Lange (M) och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens 

förslag.  

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 48 (58) 

   

   

§ 206 BN 2020-000217   

Förhandsbesked för nybyggnad av vårdcentral och BVC på 
Olofstorp 4:5 
 

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 Jan Jörnmark (D) 2020-03-17. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-06, med bilagor.  

Yttrande 
Ledamöterna från V, MP, M, L, S och D lämnar ett yttrande, protokollets bilaga 10. 

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.  

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 49 (58) 

   

   

§ 207 0150/20 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningarna över delegationsbeslut antecknas.  

Handlingar 

Anmälan av beslut om planbesked fattade på delegation under perioden 2020-03-18- 

2020-04-24. 

Anmälan av beslut om avskrivna ärenden under perioden 2020-02-01-2020-04-01. 

Anmälan av beslut att inte ingripa under perioden 2020-02-01-2020-04-01. 

Anmälan av beviljade, avslagna och avvisade ärenden under perioden 2020-02-01-

2020-04-01. 

Anmälan av delegationsbeslut om anställning för perioden 2020-03-02-2020-04-13. 

Anmälan av delegationsbeslut om avgång för perioden 2020-03-06-2020-04-13. 

Anmälan av delegationsbeslut gällande utseende av tillförordnad 

stadsbyggnadsdirektör vid ordinarie stadsbyggnadsdirektörs frånvaro, dnr 0372/20.  

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 50 (58) 

   

   

§ 208 0151/20 

Anmälan av ordförandebeslut 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

De anmälda ordförandebesluten antecknas.  

Handlingar 

Ordförandebeslut gällande fullmakt för Lindahl advokater, dnr 0777/18. 

Ordförandebeslut gällande tidigare ianspråktagande av tidsbegränsat bygglov av 

säsongskaraktär, dnr 0368/20. 

Ordförandebeslut gällande svar på remiss Svar på remiss – Förslag till Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd 

om redovisning av reglering i detaljplan, dnr 0875/19.  

Ordförandebeslut gällande yttrande i mål nr P 4320-19, BN 2019-001912. 

 

§ 209 0152/20 

Redovisning av inkomna planförfrågningar 
 

Beslut 

I byggnadsnämnden 

Förteckningen över inkomna planförfrågningar antecknas. 

Handlingar 
Förteckning över nyinkomna planbesked för period 2020-02-25- 2020-04-02.  

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 51 (58) 

   

   

§ 210   

Redovisning av inkomna skrivelser till nämnden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över inkomna skrivelser antecknas. 

Handlingar  

Förteckning över inkomna skrivelser 2020-03-09 – 2020-04-09.  

 

§ 211 0153/20 

Frågor till förvaltningen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Frågorna till förvaltningen antecknas.  

Frågor till förvaltningen  
- Nämnden vill ha information från förvaltningen om aktuell status på Ringön. 

Både nuläge och på sikt avseende tidsperspektiv på utveckling 

- Lämna återkoppling till nämnden gällande planbesked för Idrottsgatan om det 

är möjligt att hantera en ändringsdetaljplan för området avseende buller, 

luftemissioner med mera för att upphäva bestämmelsen som begränsar antalet 

lägenheter per fastighet 

- Nämnden vill att Göteborgs Hamn skall bjudas in för att informera om sina 

planer med Energihamnen och hur de planerar att utveckla områden de idag 

inte äger.  

- Yttrandet om Moderna byggregler ska publiceras i appen.  

- Nämnden vill ha mer information om arvode för ledamöter som deltar i 

sammanträden på distans. Förvaltningen ska meddela vad som gäller för icke 

tjänstgörande ersättare med mera.  

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 52 (58) 

   

   

§ 212 0435/20 

Granskningsrapport otillåten påverkan 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens handlingar till ärendet.  

Handlingar  
Stadsrevisionens rapport om Göteborgs stads arbete mot otillåten påverkan samt 

följebrev, båda daterade 2020-04-07.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att anteckna informationen och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

§ 213 0521/20   

Lista över positiva planbesked med startår 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens handling till ärendet.  

Handlingar  
Lista över positiva planbesked med startår. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att anteckna informationen och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 53 (58) 

   

   

§ 214 0453/20 

Årsrapport dataskyddsförordningen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens handlingar till ärendet.  

Handlingar  
Årsrapport DSF för Stadsbyggnadskontoret, daterad 2020-04-15  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att anteckna informationen och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

§ 215 0522/20  

Lista över startade planer från Startplan 2020 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens handling till ärendet.  

Handlingar  
Lista över startade planer från Startplan 2020, daterad 2020-04-20. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att anteckna informationen och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 54 (58) 

   

   

§ 216 0286/19 

Revisionsredogörelse och revisionsberättelse 2019  

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens handlingar till ärendet.  

Handlingar  
Stadsrevisionens revisionsredogörelse, revisionsberättelse och följebrev för 2019, 

samtliga daterade 2020-03-17.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att anteckna informationen och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

§ 217 0523/20   

Sammanställning över pågående detaljplaner och vilken 
aktivitet som avslutats samt vilka aktiviteter som är 
planerade under 2020 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens handling till ärendet.  

Handlingar  
Sammanställning över pågående detaljplaner och vilken aktivitet som avslutats samt 

vilka aktiviteter som är planerad under 2020, daterad 2020-04-16.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att anteckna informationen och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 55 (58) 

   

   

§ 218 0199/17 

Information om ”Inriktningsbeslut 2 gällande 
planeringsprinciper” för Ny Översiktsplan, Fördjupning av 
översiktsplanen för centrala Göteborg och Fördjupning av 
översiktsplanen för Högsbo – Frölunda  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Anna Olsson, Anders Svensson och Erik Hansson från strategiska avdelningen, 

informerar om följande:  

- Ny översiktsplan - återkoppling inriktningsbeslut 1. Sammanfattning av 

Byggnadsnämndens beslut från sammanträdet 17 mars. Dialog angående 

tilläggsyrkande 14/4.  

- Ny översiktsplan - förslag inriktningsbeslut 2: 

1. Utbyggnadsstrategi för mark till näringslivet 

2. Principer för god gestaltad livsmiljö  

- FÖP Högsbo-Frölunda: inför inriktningsbeslut 2. Sammanfattning av 

Byggnadsnämndens beslut i augusti 2019. Tre olika förslag: 

1. Verksamhetsområden 

2. Kvalitet och innehåll 

3. Regional kollektivtrafiktillgänglighet  

- FÖP centrala Göteborg. Information inför inriktningsbeslut i maj.  

- Översikt av planprocessen och sammanfattning av tidigare information och 

beslut.  

- Förslag till inriktningsbeslut i maj gällande: 

1. Utvecklingsstrategi + karta 

2. Förslag till komplettering av beslutad utvecklingsstrategi 

3. Övergripande planeringsprinciper för kvaliteter och funktioner.  

 

- - - - 

Ajournering kl. 15.24-15.35 

- - - - 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 56 (58) 

   

   

§ 219 0520/20   

Information om parkering vid Saltholmen/Långedrag kl. 15.00 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Henrik Levin, planeringsledare på stadsledningskontoret, informerar om följande: 

- Bakgrund angående parkeringssituationen vid Saltholmen och Långedrag.  

- Redovisning av befintliga parkeringsplatser och efterfrågan.  

- Redovisning av beslut i kommunfullmäktige från 2018 med uppdrag till 

Göteborgs Stads parkering AB, Trafiknämnden, Fastighetsnämnden och 

Byggnadsnämnden för fortsatt arbete med frågan.  

§ 220 0234/19 

Information om detaljplan för spårväg i Lindholmsallén inom 
Sverigeförhandlingen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Emma Larsson, projektledare planavdelningen, informerar om följande:  

- Detaljplan för spårväg i Lindholmsallén inom Sverigeförhandlingen, två 

delar.  

- En del av projekt Brunnsbo-Linné i Sverigeförhandlingen. Redovisning av 

huvudinriktning för fortsatt arbete och tidigare fattade beslut.  

- Alternativvalsstudie för spår eller citybuss, med eller utan park.  

- Redovisning av alternativ och fortsatt arbete.  

- Statistik över förväntad utveckling av resande på Lindholmen.   

- Övergripande tidplan Frihamnen-Lindolmen.  

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 57 (58) 

   

   

§ 221 0405/20   

Information avseende Lindholmsförbindelsen, teknisk 
förstudie och stadsbyggnadskontorets arbete 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Jessica Andersson, handläggare strategiska avdelningen, Ma-Lou Whilborg och 

Martin Stenfeldt, trafikkontoret, informerar om följande:  

- Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen, teknisk förstudie. Tre 

alternativ: 

1. Mellanhögbro 12 meter: gestaltning, förutsättningar och 

kostnadsbedömning.  

2. Högbro 27 meter: gestaltning, förutsättningar och 

kostnadsbedömning. 

3. Tunnel: gestaltning, förutsättningar och kostnadsbedömning. 

- Redovisning av kommande rapporter med underlag inför beslut. Information 

om fortsatt hantering och tidplan. 

- Redovisning av förstudie för stadsbyggnads- och expolateringsanalys.  

 

 

 

 
 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 58 (58) 

   

   

§ 222 0625/19   

Skredriskförebyggande arbete och kommunikation 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av ordföranden Hampus Magnusson (M) bordläggs informationen till 

sammanträdet 26 maj 2020.  

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar på bordläggning av informationen.   

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet om bordläggning 

och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

§ 223 0470/70 

Information om begäran av planeringsbesked hos 
länsstyrelsen gällande detaljplan för bostäder med mera vid 
Skanstorget  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av ordföranden Hampus Magnusson (M) bordläggs informationen till 

sammanträdet 26 maj 2020.  

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar på bordläggning av informationen.   

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet om bordläggning 

och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 


