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Tid: 9:00:–15:56, ajournering 10:30-10:43, 11:31-13:00, 13:59-14:16, 14:52-

15:06   

Plats: Sessionssalen 

Paragrafer: 549-619 

Närvarande 

Ledamöter 

Hampus Magnusson (M) ordförande ej §§556 (under information om 

Rambergsstaden), 571, 580, 582 och 619 

Mats Arnsmar (S) 

Johan Zandin (V) andre vice ordförande, ej §573 

Jan Jörnmark (D), ej §573 

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

§§556 (under information om Rambergsstaden), 571, 580, 582 och 619 

Adam Wojciechowski (MP)  

Marianne Carlström (S) deltar på distans 

Carl-Otto Lange (M) deltar på distans, ej §566 

Martin Wannholt (D) deltar på distans, §582 

Tjänstgörande ersättare, deltar på distans 

Hannah Klang (V) tjänstgörande för Johan Zandin (V) under §573, deltar ej §567. 

Åsa Hartzell (M) tjänstgörande för Hampus Magnusson (M) under §§571, 580, 582, 

619 och tjänstgörande för Carl-Otto Lange (M) §566. 

Veronica Öjeskär (D) tjänstgörande för Martin Wannholt (D) under §582 och 

tjänstgörande för Jan Jörnmark (D) §573. 

Övriga ersättare, deltar på distans 

Matilda Landén (MP) deltar ej §563 och §§574-576 

Jan Lenander (L) 

Övriga närvarande 

Henrik Kant stadsbyggnadsdirektör, Stina Petersson Moberg nämndsekreterare, 

Daniel Haag supporttekniker 

Deltar på distans: 

Ulrika Marcelind chef ärendeprocessenheten, Louise Ekdahl avdelningschef 

verksamhetsstyrning §§549-580, Tomas Carlsson chef ekonomienheten §§549-565, 

Sven Boberg chef juridiska enheten, Anna Magnusson pressansvarig, Linnéa 

Karlsson nämndsekreterare, Alex Andersson nämndadministratör, Björn Siesjö 

§§577-619, Katja Ketola avdelningschef strategiska avdelningen, Alexander 

Danilovic enhetschef strategiska avdelningen §§558-575 §§615-619, Mia Edström 

enhetschef strategiska avdelningen §§555-576 §§615-619, Gunnel Johnson 

enhetschef planavdelningen, Mari Tastare enhetschef planavdelningen §§549-618, 
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Karoline Rosgardt enhetschef planavdelningen, Maria Lejon biträdande enhetschef 

planavdelningen, Arvid Törnqvist enhetschef planavdelningen, Åsa Lindborg 

enhetschef planavdelningen, Carita Sandros avdelningschef byggavdelningen, Pia 

Hermansson enhetschef byggavdelningen, Johan Hagsgård enhetschef 

byggavdelningen, Jessica Aunell enhetschef byggavdelningen, Monica Daxler 

avdelningschef Lantmäteri, Andreas Johnsson avdelningschef geodataavdelningen 

§§555-565, Anna Olsson projektledare strategiska avdelningen §§563-565 §§615-

616, Anders Svensson arkitekt och projektledare strategiska avdelningen §565 §§615-

616, Erik Hansson projektledare strategiska avdelningen §§564-565 §§615-616, 

Martin Trpkovski planarkitekt planavdelningen §567, Frida Stenberg planarkitekt 

planavdelningen §§570-572, Linnéa Finskud planarkitekt planavdelningen §572 

§580, Tony Slothouber Director Retail Development Lynk&Co §577, David 

Fjällström bygglovarkitekt byggavdelningen §577, Lena Bryngelsson bygglovarkitekt 

byggavdelningen §604, Fredrik Andersson projektledare stadsbyggnadskontoret 

§§610-614, Anna Skoglund Keiding processadministratör planavdelningen §§610-

614, Monica Wincentson samhällsplanerare strategiska avdelningen §615, Niklas 

Greve bygglovshandläggare/bebyggelseantikvarie byggavdelningen §618, Anna 

Henriksson VD Sverigehuset §618, Sara Dahlström projektutvecklare Sverigehuset 

§618, Sophie Dufva regionchef Semrén & Månsson §618, Elin Wallinder Semrén & 

Månsson §618, Mattias Von Geijer bygglovarkitekt byggavdelningen §619, Alban 

Herlitz VD Herlitz Properties §619, Fredrik Hansson Creative Dir. Okidoki §619, 

Martin Lindholm antikvarie Herlitz Properties §619. 

Personalföreträdare 

Företrädare från Saco deltar på distans §§549-567 1-20 
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Justeringsdag: 2020-12-01   
 

Underskrifter 

 
 
 
 
 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2020-12-02 

Sekreterare 

 

 

_______________________ 

Stina Petersson Moberg 

 

 

Ordförande 

 

 

_______________________ 

Hampus Magnusson (M) ej §§556 

(under information om 

Rambergsstaden), 571, 580, 582 och 

619 

 

Justerande 

 

 

_______________________ 

Johan Zandin (V) ej §573 

 

Tjänstgörande ordförande 

 

 

_______________________ 

Ann Catrine Fogelgren (L) §§556 

(under information om 

Rambergsstaden), 571, 580, 582 och 

619 

Justerande 

 

 

_______________________ 

Adam Wojciechowski (MP) §573 
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§ 549   

Närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Närvaron antecknas efter första sidans förteckning. 

 

 

 

§ 550   

Digital närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Marianne Carlström (S), Carl-Otto Lange (M), Martin Wannholt (D), Åsa Hartzell 

(M), Hannah Klang (V), Veronica Öjeskär (D), Jan Lenander (L) och Matilda Landén 

(MP) deltar i sammanträdet på distans.  

Ledamöter och ersättare som deltar digitalt är anslutna med ljud och video och sitter 

enskilt så att ingen kan ta del av ljud, bild eller vad de säger. 

Tjänstepersoner deltar digitalt på samma sätt och antecknas efter första sidans 

förteckning.  

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 5 (67) 

   

   

§ 551   

Extern närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Deltagande på distans godkänns för Tony Slothouber, Director Retail Development 

Lynk&Co, under information för §577. 

Deltagande på distans godkänns för Anna Henriksson, VD Sverigehuset, Sara 

Dahlström, projektutvecklare Sverigehuset, Sophie Dufva, regionchef Semrén & 

Månsson och Elin Wallinder, Semrén & Månsson under §618. 

Deltagande på distans godkänns för Alban Herlitz, VD Herlitz Properties, Fredrik 

Hansson, arkitekt, Creative Dir, Partner, Okidoki, Martin Lindholm, antikvarie 

Herlitz Properties under §619. 

 

 

 

 

§ 552   

Val av justerare 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Johan Zandin (V) utses till justerare.  

Adam Wojciechowski (MP) utses till ersättande justerare.  
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§ 553   

Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Beslut i ärende 26 tas efter ärende 31c. Ärende 75, 76b, 77 och 78 utgår. 

I övrigt godkänns dagordningen.  

 

 

 

 

§ 554   

Anmälan av jäv 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv under ärende §§571, 580, 582 och 

619 samt under den del av chefsjurist Sven Bobergs information om 

rättelseföreläggande förenat med vite samt byggsanktionsavgift på Rambergsstaden 

68:1 samt del av Rambergsstaden 733:401 under §556. 

Johan Zandin (V) anmäler jäv under ärende §573. 

Hannah Klang (V) anmäler jäv under ärende §567. 

Matilda Landén (MP) anmäler jäv under ärende §563 och §§574-576. 

Carl-Otto Lange (M) anmäler jäv under ärende §566. 

Martin Wannholt (D) anmäler jäv under ärende §582. 

Jan Jörnmark (D) anmäler jäv under ärende §573.  
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§ 555   

Stadsbyggnadsdirektörens information 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant informerar om följande punkter: 

- Covid-19 status och indikatorer. 

- Fiskehamnen. 

- Ekonomi Älvstaden, nedslag i sociodukten. 

- Hemställan från SDN Östra Göteborg avseende Bellevue industriområde. 

- Forum Stadsutveckling. 

- Nämndens arbetsordning gällande vad man under pågående nämnd kan 

kommunicera på sociala medier.    

- Påverkansagendan.  

- Nod för gestaltad livsmiljö.  

- Aktuellt planbesked. 

- Aktuella bygglov. 

- Insiktsmätningen.  
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§ 556   

Aktuella domar 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Chefsjurist Sven Boberg informerar om följande punkter:  

- Rättelseföreläggande förenat med vite samt byggsanktionsavgift för att ha 

påbörjat en åtgärd, uppförande av moduler, utan bygglov och startbesked på 

Rambergsstaden 68:1 samt del av Rambergsstaden 733:401. Länsstyrelsen 

upphäver beslutet avseende vitet och avslår överklagandet i övrigt. 

Byggsanktionsavgiften ändras inte. Prime Living har kontaktats före aktuellt 

beslut men är svåra att delge. Bygglovsbeslutet har upphävts. Förslag att 

överklaga genom ordförandebeslut.  

- Bygglov för till- och ombyggnad av kontor och lokaler till hotell på 

Nordstaden 13:4. Länsstyrelsen avslog överklagandena. Mark- och 

miljödomstolen ändrar länsstyrelsens beslut, återförvisar målet och ger 

byggnadsvårdsföreningen klagorätt. I domen hänvisas till mål från Mark- och 

miljööverdomstolen den 2 oktober 2020, mål P 12648-19.  

- Obrukbara och farliga hissar. 

- Efter antagande av detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om 

Nellickevägen har kontoret besvarat frågor från länsstyrelsen som beslutat att 

inte ta upp planen för prövning.  

- Juridiska enheten ligger på för mer information om handläggning av 

detaljplan vid Olof Asklunds hos Mark- och miljödomstolen.   

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

informationspunkten om rättelseföreläggande förenat med vite samt 

byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, uppförande av moduler, utan 

bygglov och startbesked på Rambergsstaden 68:1 samt del av Rambergsstaden 

733:401.  
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§ 557 0899/19 

Extra månadsuppföljning oktober 2020 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Extra månadsuppföljning oktober 2020 enligt bilaga godkänns. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-11, 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 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 10 (67) 

   

   

§ 558 0831/20 

Reviderad delegationsordning (gäller fr o m 2021-01-01) 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från Carl-Otto Lange (M): 

Tjänsteutlåtandet godkänns med undantag för delegationsrätt enligt punkten 4.3.1.4. 

Skäl för beslut  

Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från Carl-Otto Lange (M) att godkänna 

tjänsteutlåtandet med undantag för delegationsrätt enligt punkten 4.3.1.4. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-23, med bilagor.  

Yrkanden 
Carl-Otto Lange (M) yrkar att tjänsteutlåtandet godkänns med undantag för 

delegationsrätt enligt punkten 4.3.1.4. 

Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till Carl-Otto Langes (M) yrkande. 

Johan Zandin (V) yrkar avslag till Carl-Otto Langes (M) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de två förslagen om bifall och avslag till Carl-Otto Langes (M) 

yrkande mot varandra och finner att nämnden beslutar att bifalla yrkandet från Carl-

Otto Lange (M).  
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§ 559 0766/20 

Byggnadsnämndens sammanträdesdagar 2021 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Byggnadsnämndens sammanträdestider enligt tjänsteutlåtandet godkänns. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-28. 

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 
 

 

 

§ 560 0876/20 

Svar på remiss - Granskning av fördjupad översiktsplan för 
Partille södra centrum 
 

Paragraf 560 justerades omedelbart i separat protokoll.  
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§ 561 0830/20 

Svar på remiss - Göteborgs Stads riktlinje för styrning, 
finansiering och samordning av digital utveckling och 
förvaltning 
 

Paragraf 561 justerades omedelbart i separat protokoll.  

 

 

§ 562 0826/20 

Svar på remiss - Huvudbetänkandet Innovation genom 
information (SOU 2020:55) 
 

Paragraf 562 justerades omedelbart i separat protokoll.  

 

 

§ 563 0335/19 

Svar på hemställan från SDN Lundby angående 
lägenhetsstorlekar i detaljplan 2, Backaplan 
 

Paragraf 563 justerades omedelbart i separat protokoll.  

 

 

§ 564 0708/20 

Svar på remiss - Promemorian Genomförandet av MKB-
direktivet i plan- och bygglagen, Ds 2020:19 
 

Paragraf 564 justerades omedelbart i separat protokoll.  
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§ 565 0199/17, 0609/16, 0896/16   

Inriktning för ny översiktsplan samt fördjupningar för 
centrala Göteborg och för Högsbo-Frölunda  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från D, S, M och L: 

1. Översiktsplanen är kommunens viktigaste redskap för långsiktig strategisk 

planering. Därför yrkar vi att nödvändigheten att ta fram ytterligare 

utbyggnadsområden försträcks och tydliggörs i enlighet med vårt tidigare 

yrkande 2020-03-17. 

Samt enligt tilläggsyrkandet från M: 

2. Bifall till TU 

3. SBK får i uppdrag att ta fram en beskrivning av hur trafiken och 

stadens sydvästra stadsdelar kan komma att påverkas av en omvandling 

av Dag Hammarskjölds led till stadsboulevard. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i ändringsyrkandet från D, S, M 

och L, protokollets bilaga 1 samt enligt tilläggsyrkandet från M, protokollets bilaga 4. 

Tidigare behandling 

Bordlagt på förslag av Carl-Otto Lange (M) 2020-10-20 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-05, med bilagor.  

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till ändringsyrkandet från D, S, M 

och L, protokollets bilaga 1, samt bifall till tilläggsyrkandet från M, protokollets bilaga 

4. 

Johan Zandin (V) yrkar bifall till ändringsyrkandet från V och MP, protokollets 

bilaga 2.  

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

protokollets bilaga 3. 
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Yttrande 
Demokraterna lämnar ett yttrande, protokollets bilaga 5.  

Beslutsgång  
Ordföranden ställer de två ändringsyrkandena mot varandra och finner att nämnden 

beslutar att bifalla yrkandet från D, S, M och L. Omröstning begärs.  

Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tilläggsyrkandet från M och 

finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att avslå tilläggsyrkandet från V och 

MP och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

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

bifalla ändringsyrkandet från V och MP röstar nej. 

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Jan Jörnmark (D), Ann Catrine Fogelgren (L), 

Marianne Carlström (S), Carl-Otto Lange (M), Martin Wannholt (D) och ordföranden 

Hampus Magnusson (M) ja medan Johan Zandin (V) och Adam Wojciechowski (MP) 

röstar nej. 

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

från D, S, M, och L.  

 

 

 

 

 

- - - - 

Ajournering kl. 10.30-10.43 

- - - - 
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§ 566 0543/14 

Antagande av detaljplan för förskola och studentbostäder vid 
Kungsladugårdsskolan inom stadsdelen Kungsladugård 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för förskola och studentbostäder vid Kungsladugårdsskolan inom 

stadsdelen Kungsladugård, upprättad den 03 juli 2020 och reviderad den 17 november 

2020.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-20, med bilagor.  

Jäv  
Carl-Otto Lange (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 567 0528/13 

Granskning av detaljplan för påbyggnad av bostäder vid 
Smedjegatan inom stadsdelen Nordstaden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för påbyggnad med bostäder vid Smedjegatan inom 

stadsdelen Nordstaden.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-21, med bilagor.  

Jäv  
Hannah Klang (V) 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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§ 568 0847/20 

Uppdrag för detaljplan för spårväg genom Frihamnen och 
Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och 
Lindholmen – genom sammanslagning av ärenden 0234/19 
och 0235/19 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Stadsbyggnadskontoret får genom sammanslagning av ärenden 0234/19 och 

0235/19 uppdraget att upprätta detaljplan för spårväg genom Frihamnen och 

Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och Lindholmen.  

 

2. Stadsbyggnadskontoret får genom stadsbyggnadsdirektören uppdraget att 

teckna planavtal för detaljplan för spårväg genom Frihamnen och 

Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och Lindholmen.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-22.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 569 0860/20 

 Uppdrag för, samråd om och granskning av ändring av 
detaljplan för del av 13 kvarteret Breitenfeld (vindsinredning 
vid Baldersgatan 2) inom stadsdelen Stampen  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ändra detaljplan för del av 13 kvarteret 

Breitenfeld (vindsinredning vid Baldersgatan 2) inom stadsdelen Stampen.  

 

2. Genomföra samråd om detaljplan för Ändring av detaljplan för del av 13 kvarteret 

Breitenfeld (vindsinredning vid Baldersgatan 2) inom stadsdelen Stampen.  

 

3. Detaljplanens genomförande kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan.  

 

4. Låta granska detaljplan för Ändring av detaljplan för del av 13 kvarteret 

Breitenfeld (vindsinredning vid Baldersgatan 2) inom stadsdelen Stampen.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-25, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 
 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 19 (67) 

   

   

§ 570 0423/18 

Planbesked samt uppdrag, samråd och granskning för utfart 
vid John Bunyans väg (Kålsered 1:110) inom stadsdelen 
Björlanda 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

utfart vid John Bunyans väg (Kålsered 1:110) inom stadsdelen Björlanda.  

 

2. Planarbetet påbörjas år 2022. 

 

3. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för utfart vid John 

Bunyans väg (Kålsered 1:110) inom stadsdelen Björlanda (förfarandet kan 

möjligen behöva gå med ett utökat förfarande då planen strider mot 

översiktsplanens strategier om tvärförbindelse. 

 

4. Att genomföra samråd för detaljplan för utfart vid John Bunyans väg 

(Kålsered 1:110) inom stadsdelen Björlanda. 

 

5. Att låta granska detaljplan för utfart vid John Bunyans väg (Kålsered 1:110) 

inom stadsdelen Björlanda. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-06-26, 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 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 20 (67) 

   

   

§ 571 0613/20 

Planbesked för förskola vid Skillnadsgatan (Torp 17:1 och del 
av Torp 749:110) inom stadsdelen Torp 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

förskola vid Skillnadsgatan (Torp 17:1 och del av Torp 749:110) inom 

stadsdelen Torp  

 

2. Planarbetet påbörjas år 2023. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-19, med bilagor.  

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

överläggning eller beslut.  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla 

tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 21 (67) 

   

   

§ 572 0526/20 

Planbesked för ändrad användning av industribyggnader vid 
Storås Industrigata (Hjällbo 188:1 med flera) inom stadsdelen 
Hjällbo 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för ändrad 

användning av industribyggnader vid Storås Industrigata (Hjällbo 188:1 med flera) 

inom stadsdelen Hjällbo.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-19, 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 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 22 (67) 

   

   

§ 573 0189/18 

Samråd om program för Biskopsgården inom stadsdelen 
Biskopsgården  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från M, L och MP 

1. Ärendet återremitteras. 

2. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att arbeta om programhandlingen utifrån 

vad kommunfullmäktige beslutat i budget 2021, det vill säga utifrån 

fastighetskontorets förslag (FN 5390/18) samt utifrån det pilotprojekt som 

beskrivs i budgeten. 

3. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att tillse att den kompetens som finns i 

staden från arbetet med Göteborgs Utvidgade Innerstad (historisk 

stadsplaneanalys) används i programarbetet. 

4. Inriktningen från programhandlingen att klassa upp Svarte Mosse som 

stadspark kvarstår. 

5. Inriktningen från programhandlingen om ny kultur- och idrottsarena kvarstår. 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Ann Catrine Fogelgren (L) 2020-10-20.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-24, med bilaga.  

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till yrkandet från M, L och MP, 

protokollets bilaga 7 och avslag till tilläggsyrkandet från V och MP, protokollets 

bilaga 8. 

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

protokollets bilaga 8.  

Jäv  
Johan Zandin (V) och Jan Jörnmark (D) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 

överläggning eller beslut.  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 23 (67) 

   

   

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

och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Ordföranden ställer de två förslagen om tilläggsyrkandet från V och MP mot varandra 

och finner att nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Omröstning begärs. 

Omröstning  
Den som vill avslå tilläggsyrkandet från V och MP röstar ja. Den som vill bifalla 

tilläggsyrkandet från V och MP röstar nej. 

Vid upprop röstar Veronica Öjeskär (D), Ann Catrine Fogelgren (L), Carl-Otto Lange 

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

Arnsmar (S), Hannah Klang (V), Adam Wojciechowski (MP) och Marianne 

Carlström (S) röstar nej.  

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

V och MP.   

Protokollsanteckning 
Demokraterna lämnar följande protokollsanteckning: 

Biskopsgården är ett område som väl passar för förtätning, men som också i mycket 

hög grad dominerats av ett ensidigt bestånd av hyresrätter. Det har bidragit till en 

segregation, på ett flertal sätt. När nu stadsdelen utvecklas är en förändring av detta 

förhållande både möjlig och nödvändig. Det är därför att av helt central betydelse att 

bostadsrätter och äganderätter på alla vis prioriteras i nyutvecklingen av området. 

Det är under dessa förhållanden som Demokraterna anser det vidare arbetet med 

planen är väl motiverat. Om däremot inte en sådan ägarmässig vidgning sker är det 

stor risk att de negativa utvecklingstendenser som redan finns i stadsdelen cementeras 

och förstärks.  

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 24 (67) 

   

   

§ 574 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 ordföranden Hampus Magnusson (M) bordläggs ärendet till 

sammanträdet 15 december 2020.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Johan Zandin (V) 2020-09-24 och 2020-10-20.  

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

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

Jan Jörnmark (D) yrkar på att avgöra ärendet idag.  

Jäv  
Matilda Landén (MP) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bordlägga ärendet och finner att 

nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 25 (67) 

   

   

§ 575 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 ordföranden Hampus Magnusson (M) bordläggs ärendet till 

sammanträdet 15 december 2020.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Johan Zandin (V) 2020-09-24 och 2020-10-20.  

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

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

Jan Jörnmark (D) yrkar på att avgöra ärendet idag.  

Jäv  
Matilda Landén (MP) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bordlägga ärendet och finner att 

nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 26 (67) 

   

   

§ 576 0742/16, 0728/17   

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

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

sammanträdet 15 december 2020.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Johan Zandin (V) 2020-09-24 och 2020-10-20.  

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

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

Jan Jörnmark (D) yrkar på att avgöra ärendet idag.  

Jäv  
Matilda Landén (MP) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bordlägga ärendet och finner att 

nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

- - - - 

Ajournering kl. 11.31-13.00 

- - - - 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 27 (67) 

   

   

§ 577 BN 2020-006068  

Bygglov för fasadändring och skyltar på kontor på Inom 
Vallgraven 56:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från byggnadsnämndens samtliga partier:  

1. Återremittera ärendet för till stadsbyggnadskontoret för fortsatt handläggning 

för att få in revideringar på utformning som överensstämmer mer med 

stadsbyggnadskontorets alternativ till utformning då den sökta åtgärden inte 

bedöms tillämplig med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), 

PBL. 

2. Överlåta till stadsbyggnadskontoret att ta beslut på delegation när utformning 

överensstämmer på ett för stadsbyggnadskontoret godtagbart sätt till de 

förslag de gett. 

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

protokollets bilaga 9.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-13, med bilagor.  

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

byggnadsnämndens samtliga partier, protokollets bilaga 9.  

Information  
Tony Slothouber från Lynk&Co lämnar en kort muntlig information i ärendet. Tony 

Slothouber deltar enbart under informationen och lämnar mötet innan beslut i ärendet 

fattas.  

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 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 28 (67) 

   

   

§ 578 BN 2020-007205   

Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus med 
komplementbyggnader, samt anläggning av stödmur på Kärr 
2:74 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Jan Jörnmark (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 15 december 

2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-06, med bilagor.  

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 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 29 (67) 

   

   

§ 579 BN 2018-009635  

Ställningstagande i överklagat ärende gällande bygglov för 
nybyggnad av flerbostadshus på Hovås 3:31  
 

Paragraf 579 justerades omedelbart i separat protokoll.  

 

 

 

- - - - 

Ajournering kl. 13.59-14.16 

- - - - 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 30 (67) 

   

   

§ 580 0409/16 

Tillstyrkande av detaljplan för stadsutveckling nordväst om 
Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från D, M och L: 

Återremittera planförslaget för att säkerställa en säker in- och utfart till depån.  

 

Skäl för beslut  

Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i yrkandet från D, M och L 

protokollets bilaga 6. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-10-20. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-25, med bilagor.  

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

D, M och L, protokollets bilaga 6.  

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

överläggning eller beslut. 

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla 

tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 31 (67) 

   

   

§ 581 BN 2020-006894   

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
Kvisljungeby 3:19  
 

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 2020-11-06, 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 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 32 (67) 

   

   

§ 582 BN 2020-004448  

Förhandsbesked för nybyggnad av parhus på Brottkärr 42:1  
 

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 2020-11-02, med bilagor.  

Jäv  
Ordföranden Hampus Magnusson (M) och Martin Wannholt (D) anmäler jäv och 

deltar inte i ärendets överläggning eller beslut. 

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla 

tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 33 (67) 

   

   

§ 583 BN 2019-006090   

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

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från D, M och L: 

Avslå ansökan om bygglov då åtgärden inte kan tillåtas på den sökta platsen enligt 9 

kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med yrkande från D, M och L, protokollets bilaga 10.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-06, med bilagor.  

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till yrkandet från D, M och L, 

protokollets bilaga 10.  

Johan Zandin (V) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

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

bifalla yrkandet från D, M och L. 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) och Adam Wojciechowski (MP) och Marianne 

Carlström (S) röstar nej. 

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

och L.  

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 34 (67) 

   

   

§ 584 BN 2020-002522   

Bygglov för nybyggnad av kontor och restaurang på Högsbo 
30:2  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från M, L, D och S: 

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

(2010:900), PBL. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i yrkandet från M, L, D och S.   

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-06, med bilagor.  

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till yrkandet från M, L, D och S, 

protokollets bilaga 11.  

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

och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 35 (67) 

   

   

§ 585 BN 2020-003187   

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd utan 
startbesked på Älvsborg 28:56 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra XXX XXX, XXX, XXX (XXXXXX-XXXX) en byggsanktionsavgift. 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 byggnation utav mur utan startbesked. 

Byggsanktionsavgiften beräknas med stöd av 9 kap 12 § 8p plan- och 

byggförordningen (2011:338) PBF, till 22 089 kr.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-23, 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 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 36 (67) 

   

   

§ 586 BN 2020-003623   

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att utföra obligatorisk 
ventilationskontroll (OVK) på Haga 27:3  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

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

vunnit laga kraft, ha utfört en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på 

fastigheten, och därefter så länge åtgärden inte utförts med 15 000 kr varje 

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

bygglagen 2010:900, PBL och 5 kap 1 § 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 2020-11-06, 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 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 37 (67) 

   

   

§ 587 BN 2020-004819   

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att utföra obligatorisk 
ventilationskontroll (OVK) på Lorensberg 33:13  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

(XXXXXX-XXXX) såsom byggnadens ägare, vid vite om 48 000 kr vardera, 

att senast 2 månader från det att beslutet vunnit laga kraft, ha utfört en 

obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på fastigheten, och därefter så länge 

åtgärden inte utförts med 10 000 kr vardera varje påbörjad kalendermånad, 

med stöd av 11 kap 19 samt 37 §§ Plan- och bygglagen 2010:900, PBL och 5 

kap 1 § 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 2020-11-06, 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 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 38 (67) 

   

   

§ 588 BN 2020-004414  

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att utföra obligatorisk 
ventilationskontroll (OVK) på Sannegården 17:1 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

ägare, vid vite om 71 000 kr, att senast 2 månader från det att beslutet vunnit laga 

kraft, ha utfört en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på fastigheten, och 

därefter så länge åtgärden inte utförts med 15 000 kr varje påbörjad 

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

2010:900, PBL och 5 kap 1 § 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 2020-10-30, 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 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 39 (67) 

   

   

§ 589 BN 2020-001125   

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Backa 30:4  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX, XXX, XXX XXX, (XXXXXX-XXXX), 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 från besiktning 

genomförd 2020-01-28, 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 2020-11-06, 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 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 40 (67) 

   

   

§ 590 BN 2020-004544   

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Inom Vallgraven 18:1 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX, XXX, XXX, (XXXXXX-XXXX), såsom byggnadens ägare, vid 

vite om 283 800 kronor, att senast fyra månader från det att beslutet fått laga 

kraft, ha åtgärdat de brister som anges i bilagt protokoll daterat 2020-09-09 från 

besiktning genomförd 2020-09-09, och därefter så länge som bristerna inte 

åtgärdats med 56 700 kronor 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 2020-11-06, 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 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 41 (67) 

   

   

§ 591 BN 2014-004165   

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Kålltorp 12:27 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

01-10, 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 2020-11-06, 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 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 42 (67) 

   

   

§ 592 BN 2020-002704   

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Kärr 2:65 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX, XXX, XXX, (XXXXXX-XXXX), 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 2020-03-06, 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 2020-11-06, 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 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 43 (67) 

   

   

 

§ 593 BN 2020-001169   

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Majorna 219:11   
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX, XXX, XXX, (XXXXXX-XXXX), såsom byggnadens ägare, 

vid vite om 71 000 kr, att senast 4 månader från det att beslutet vunnit laga 

kraft, ha åtgärdat de brister som anges i bilagt protokoll från besiktning 

genomförd 2019-08-28, 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 2020-11-06, 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 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 44 (67) 

   

   

§ 594 BN 2020-001171   

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Majorna 219:11  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förelägga XXX, XXX, XXX, (XXXXXX-XXXX), såsom byggnadens ägare, 

vid vite om 71 000 kr, att senast 4 månader från det att beslutet vunnit laga 

kraft, ha åtgärdat de brister som anges i bilagt protokoll från besiktning 

genomförd 2019-08-28, 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 2020-11-06, 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 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 45 (67) 

   

   

§ 595 BN 2020-005933   

Strandskyddsdispens för tillbyggnad, ombyggnad av Hjuviks 
båtklubb på Hästevik 2:527  
 

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 4 behövs för att utvidga en 

pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området. 

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 2020-11-06, 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 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 46 (67) 

   

   

§ 596 BN 2020-006012   

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en 
tillkommande våning på Älvsborg 199:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

PBL samt 9 kap. 31 b § PBL, för en liten avvikelse. 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-10-20.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-09, 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 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 47 (67) 

   

   

§ 597 BN 2020-003791   

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modulbyggnader 
för kontor och övernattning till och med 2025-12-31 på 
Älvsborg 855:746  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Bifalla ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med den 31 december 2025 med 

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

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-10-20.  

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

Yrkanden 
Jan Jörnmark (D) yrkar bifall till yrkandet från Demokraterna, protokollets bilaga 12.  

Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet. 

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

bifalla tjänsteutlåtandet. Omröstning begärs. 

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

röstar nej. 

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Johan Zandin (V), Ann Catrine Fogelgren (L), 

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

ordföranden Hampus Magnusson (M) ja medan och Jan Jörnmark (D) och Martin 

Wannholt (D) röstar nej. 

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

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 48 (67) 

   

   

§ 598 BN 2020-005132   

Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 24 balkonger 
på Johanneberg 42:1 och Johanneberg 42:2  
 

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 Adam Wojciechowski (MP) 2020-10-20.  

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

Yrkanden 
Jan Jörnmark (D) yrkar bifall till yrkandet från D, protokollets bilaga 13.  

Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet. 

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

bifalla tjänsteutlåtandet.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 49 (67) 

   

   

§ 599 BN 2020-005175   

Bygglov för fasadändring på enbostadshus, solceller på tak, 
på Köpstadsö 1:24  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Johan Zandin (V) bordläggs ärendet till sammanträdet 15 december 

2020.  

Tidigare behandling 

Bordlagt på förslag av Adam Wojciechowski (MP) 2020-10-20. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-05, 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.  

 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 50 (67) 

   

   

§ 600 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 15 december 

2020.  

Tidigare behandling 

Bordlagt på förslag av Jan Jörnmark (D) 2020-09-24 och 2020-10-20 

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

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 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 51 (67) 

   

   

§ 601 BN 2020-000313   

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
Gunnesby 3:11  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från ordföranden Hampus Magnusson (M):   

Återremittera ärendet för grannhörande för att möjliggöra bifall av ansökan om 

förhandsbesked på Gunnesby 3:11. 

Skäl för beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkande om 

återremiss.  

Tidigare behandling 

Bordlagt på förslag av Hampus Magnusson (M) 2020-10-20. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-12, med bilagor.  

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

protokollets bilaga 14.  

Johan Zandin (V) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

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

bifalla yrkandet från Demokraterna. Omröstning begärs. 

Omröstning  
Den som vill bifalla yrkandet från Demokraterna 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 Marianne Carlström 

(S) röstar nej.  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 52 (67) 

   

   

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

Demokraterna.  
 
För att kunna tillåta den sökta åtgärden i enlighet med yrkandet från Demokraterna, 

protokollets bilaga 14, måste grannar höras. Ärendet återremitteras därför för 

grannhörande. 
 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 53 (67) 

   

   

§ 602 BN 2020-000315   

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
Gunnesby 3:11  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från ordföranden Hampus Magnusson (M):   

Återremittera ärendet för grannhörande för att möjliggöra bifall av ansökan om 

förhandsbesked på Gunnesby 3:11. 

Skäl för beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkande om 

återremiss.  

Tidigare behandling 

Bordlagt på förslag av Hampus Magnusson (M) 2020-10-20. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-12, med bilagor.  

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

protokollets bilaga 15.  

Johan Zandin (V) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

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

bifalla yrkandet från Demokraterna. Omröstning begärs. 

Omröstning  
Den som vill bifalla yrkandet från Demokraterna 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 Marianne Carlström 

(S) röstar nej.  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 54 (67) 

   

   

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

Demokraterna.  
 
För att kunna tillåta den sökta åtgärden i enlighet med yrkandet från Demokraterna, 

protokollets bilaga 15, måste grannar höras. Ärendet återremitteras därför för 

grannhörande. 
 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 55 (67) 

   

   

§ 603 BN 2020-006206  

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på 
Djupedal 3:9  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från ordföranden Hampus Magnusson (M):   

Återremittera ärendet för grannhörande för att möjliggöra bifall av ansökan om 

förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på Djupedal 3:9. 

Skäl för beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkande om 

återremiss.  

Tidigare behandling 

Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-10-20. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-28, med bilagor.  

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

protokollets bilaga 16.  

Johan Zandin (V) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

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

bifalla yrkandet från Demokraterna. Omröstning begärs. 

Omröstning  
Den som vill bifalla yrkandet från Demokraterna 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 Marianne Carlström 

(S) röstar nej.  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 56 (67) 

   

   

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

Demokraterna.  
 
För att kunna tillåta den sökta åtgärden i enlighet med yrkandet från Demokraterna, 

protokollets bilaga 16, måste grannar höras. Ärendet återremitteras därför för 

grannhörande. 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 57 (67) 

   

   

§ 604 BN 2019-010489   

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, ändrad 
användning av lokaler, utan startbesked på Åseby 1:5  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från Carl-Otto Lange (M): 

Ärendet återremitteras med uppdrag till SBK att ombesörja att Castellum ges tillfälle 

enligt PBL 11:58§ att yttra sig över SBKs TU om byggsanktionsavgift. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar enligt yrkandet från Carl-Otto Lange (M). 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-29, med bilagor.  

Yrkanden 
Carl-Otto Lange (M) yrkar på att ärendet återremitteras med uppdrag till SBK att 

ombesörja att Castellum ges tillfälle enligt PBL 11:58§ att yttra sig över SBKs TU 

om byggsanktionsavgift 

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

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

ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 58 (67) 

   

   

§ 605 0153/20  

Frågor till förvaltningen  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Inga frågor antecknades.  

 

 

 

 

§ 606 0150/20 

Anmälan av delegationsbeslut  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningarna över delegationsbeslut antecknas. 

Handlingar  
Beslut om beviljande av anstånd och avbetalningsplaner fattade på delegation under 

perioden 2020-09-01 – 2020-10-31 

Anmälan av beslut om avskrivna ärenden för perioden 2020-10-01 - 2020-11-01.  

Anmälan av beslut att inte ingripa för perioden 2020-10-01 - 2020-11-01. 

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

10-01 - 2020-11-01.  

Anmälan om delegationsbeslut – anställning för perioden 2020-10-08—2020-11-05 

Anmälan om delegationsbeslut – avgång för period 2020-10-08—2020-11-05 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 59 (67) 

   

   

§ 607 0151/20 

Anmälan av ordförandebeslut  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Det anmälda ordförandebeslutet antecknas.  

Handlingar  
Beslut om tillfällig rutin för närvaro vid nämndens sammanträde, 0966/20.   

 

 

 

 

§ 608   

Lista över inkomna remisser  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över remisser antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över aktuella remisser.  

 

 

 

 
 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 60 (67) 

   

   

§ 609   

Redovisning av inkomna skrivelser till nämnden  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över inkomna skrivelser antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över inkomna skrivelser mellan 2020-10-12 - 2020-11-11. 

 

 

 

§ 610 0152/20  

Redovisning av inkomna planförfrågningar 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över inkomna planförfrågningar antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över nyinkomna planbesked.  

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 61 (67) 

   

   

§ 611   

Redovisning av positiva planbesked med startår  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över positiva planbesked med startår.  

 

 

 

§ 612   

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, per 2020-11-09.  

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 62 (67) 

   

   

§ 613   

Redovisning av startade planer från Startplan 2020  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över startade planer från Startplan 2020, per 2020-11-12. 

 

 

- - - - 

Ajournering kl. 14.52-15.06 

- - - - 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 63 (67) 

   

   

§ 614 0990/20   

Information om Startplan 2021 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information   
Fredrik Andersson, projektledare på Planavdelningen, informerar om följande:  

- Startplanens roll i förvaltningarnas planering.  

- Olika skeden i SBK:s process.  

- Kriterier för SP2021. 

- Urval projekt Startplan 2021: Solstrålegatan, Gibraltargatan, 

Slakthusområdet, Humoreskgatan, Norr om Tuve torg, Kongahällavägen, 

Lindholmsförbindelsen.  

- Program i Startplanen 2021: Packhusplatsen, Kajstråk Södra Älvstranden 

(Gullbergsvass), Linnéplatsen, Nya Hovås II, Fiskehamnen.  

- Staden som markägare.  

- Genomförbarhet och ekonomi.  

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 64 (67) 

   

   

§ 615 0199/17 

Information inför granskning av ny översiktsplan, del 1 av 2 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Anna Olsson och Monica Wincentsson från stadsbyggnadskontorets strategiska 

avdelning informerar om följande:  

- Utgångspunkter, utvecklingsinriktning, geografiska inriktningar och tematiska 

inriktningar.  

- Gestaltad livsmiljö, parker, natur och vatten.  

- Bostäder, samhällsservice och teknisk försörjning.  

- Näringsliv och handel.  

- Mobilitet och infrastruktur.  

- Hälsa och säkerhet.  

- Riksintressen, hållbarhetsbedömning och samrådsredogörelse.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 65 (67) 

   

   

§ 616 0609/16   

Information inför granskning av fördjupning av översiktsplan 
för centrala Göteborg, del 1 av 2 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas. 

Information  
Anders Svensson från stadsbyggnadskontorets strategiska avdelning informerar om 

följande: 

- Avgränsning FÖP, Innerstad och stadskärna. 

- Innehåll granskningshandling FÖP Centrala Göteborg. 

- Utvecklingsstrategi för centrala Göteborg. 

- Utbyggnadsstrategi för centrala Göteborg.  

- Inriktningar för innerstaden.  

- Innerstadens arkitektur och stadsrum. 

- Inriktningar för vatten och klimat, teknisk försörjning, hälsa, risker och 

säkerhet.  

- Karaktärsområden och noder för stadsutveckling. 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 66 (67) 

   

   

§ 617 0896/16   

Information inför granskning av fördjupning av översiktsplan 
för Högsbo-Frölunda, del 1 av 2 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas. 

Information  
Erik Hansson från stadsbyggnadskontorets strategiska avdelning informerar om 

följande:  

- Utvecklingsinriktning, övergripande områdesvisa inriktningar och tematiska 

inriktningar. 

- Utveckling av den gröna infrastrukturen.  

- Dagvatten- och skyfallsprinciper.   

 

 

§ 618 BN 2020-005449   

Information Röda bryggan 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas. 

Information  
Anna Henriksson och Sara Dahlström från Sverigehuset och Sophie Dufva och Elin 

Wallinder från Semrén & Månsson informerar om följande:  

- Stadsgatan – Järntorgsgatan. Material för fasad och sockel.  

- Exempel på interiör och exteriör genom illustrationer.  

- Information om gesimser, franska balkonger och takvolymer.  

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 17) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-17 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 67 (67) 

   

   

§ 619 BN 2019-010383    

Information Hotell tredje långgatan 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas. 

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

informationen.   

Information  
Alban Herlitz och Martin Lindholm från Herlitz Properties och Fredrik Hansson från 

Okidoki om följande:  

- Historisk utveckling av området.  

- Hotellet Herlitz Properties vill bygga förutsätter ändringar i gällande 

detaljplan på grund av planstridigt utgångsläge.  

- Illustration av planförenligt förslag.  

- Antikvarisk hänsyn.  

- Illustrationer med vyer utifrån förslag.  


