
 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 
2013-12-17 

 

§ 494, Dnr 0804/09 

Planbesked Gårda 36:3, ändring av detaljplan 

Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. 
Syftet är att dela en tomt och nybyggnad av enbostadshus. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 52 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för 
påbyggnad för bostäder, fastigheten Gårda 36:3 inom stadsdelen Gårda 
införs i produktionsplanen för år 2014. 
 

 
 

Vid protokollet 

 
 
 
Agnetha Carlsson 
 
 
 



 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 
2014-08-12 

 

 

 

§ 286, Dnr 0804/09 

Uppdrag för detaljplan för bostäder vid Carlbergsgatan inom stadsdelen 
Gårda 

Ovan nämnda ärendet inom stadsdelen Gårda behandlades. Förslaget innebär 
att pröva uppförandet av ett mindre flerfamiljshus eller två till tre stadsvillor 
m.m. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 22 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för bostäder vid 
Carlbergsgatan inom stadsdelen Gårda. 
 

 
 

Vid protokollet 

 
 
 
Agnetha Carlsson 
 
 
 



 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 
2014-12-16 

 

§ 526, Dnr 0804/09 

Planbesked - Detaljplan för att uppföra parhus på Gårda 33:12 stadsdelen 
gårda 

Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. 
Förslaget innebär att göra befintligt hus planenligt och möjlighet att bygga ut 
m.m. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 68 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att upprätta detaljplan enligt 
begäran om planbesked 
 
att utöka planområdet i det pågående planarbetet för bostäder vid 
Carlbergsgatan/Prospect Hillgatan dnr 0804/09.
 

 
 

Vid protokollet 

 
 
 
Agnetha Carlsson 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2016-04-26 

 

Ändring av planförfarande gällande detaljplan för bostäder vid Prospect Hillgatan 
inom stadsdelen Gårda  

§ 178, dnr 0804/09 

Till behandling företogs ovan nämnda ärende inom stadsdelen Gårda. Då planområdet 

endast omfattar ett fåtal privata bostadsfastigheter, har en mycket begränsad påverkan och 

överstämmer med översiktsplanen bör planarbetet därmed kunna bedrivas med enkelt 

planförfarande. 

 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 

 

”Tjänsteutlåtande bil. 47 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att ändra planförfarandet för detaljplan för bostäder vid Prospect Hillgatan från 
normalt planförfarande till enkelt planförfarande. 
 

 
 

 

Vid protokollet 
 

 

 

Agnetha Carlsson 

Sekreterare 
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Granskning av detaljplan för bostäder vid 
Prospect Hillgatan inom stadsdelen Gårda  

§ 615, 0804/09 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för bostäder vid Prospect Hillgatan inom stadsdelen Gårda.  

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

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-11-09, med bilagor.  

 

Dag för justering 

2018-12-11 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-11-27 

Sekreterare 

Linnéa Karlsson 
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Granskning av detaljplan för bostäder vid 
Prospect Hillgatan inom stadsdelen Gårda  

§ 92, 0804/09 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för bostäder vid Prospect Hillgatan inom stadsdelen Gårda.  

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2019-01-22.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-12-17, med bilagor. 

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Dag för justering 

2019-02-19 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-02-05 

Sekreterare 

Linnéa Karlsson  

 

 


