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Tid: 9:00:– 16.40, ajournering 10.42-10.56, 11.30-13.03, 13.54-14.10, 15.14-

15.23  

Plats: Sessionssalen 

Paragrafer: 288-364 

Närvarande 

Ledamöter 

Hampus Magnusson (M) ordförande ej §§ 299, 300, 318, 320, 330 och 364. 

Mats Arnsmar (S)  

Johan Zandin (V) andre vice ordförande  

Jan Jörnmark (D)  

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

§§ 299, 300, 318, 320, 330 och 364.  

Adam Wojciechowski (MP)  

Marianne Carlström (S)  

Martin Wannholt (D) 

Tjänstgörande ersättare 

Åsa Hartzell (M) ersätter Carl-Otto Lange (M) under §§ 288-325 och §§ 327-364. 

Jan Lenander (L) ersätter ordföranden Hampus Magnusson under §§ 299, 300, 

318, 320, 330 och 364 samt Carl-Otto Lange (M) under § 326. 

Övriga ersättare 

Rikard Andersson (S) 

Övriga närvarande 

Henrik Kant, Linnéa Karlsson, Stina Petersson Moberg, Sven Boberg, Carita 

Sandros, Martin Storm, Monica Daxler, Katja Ketola, Louise Ekdahl §§ 288-299, 

Anna Hartung, Arvid Törnqvist, Gunnel Johnsson, Åsa Lindborg, Marie Tastare 

§§ 288-318 och 361-364, Liza Schramm, Pia Hermansson, Jessica Aunell, Björn 

Siesjö, Maria Lejon §§ 288-361, Alexander Danilovic §§ 294-317, Mia Edström 

§§ 301-312, 343-360 och 363-364, Anela Mahmutovic § 303, Sirpa Antti-Hilli § 

306, Charlotte Olsson §§ 306-323, Per Osvalds § 307, Christian Bruce § 313, 

Martin Steen § 319, Anna Magnusson fastighetskontoret §§ 288-308, Robert 

Gustavsson stadssekreterare, Martin Trpkovski § 360, Karin Slättberg § 361, 

Inger Bergström § 362, Anna Rudholm § 363, Jonas Bäckström § 363. 

Personalföreträdare 

Roland Edvardsson §§ 288-298, Eva Sigurd §§ 288-299 
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Justeringsdag: 2020-06-29 
 

Underskrifter 

 

Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2020-06-30 

 

 

  

Sekreterare 

 

_____________________________ 

Stina Petersson Moberg  

 

 

Ordförande 

 

_____________________________ 

Hampus Magnusson (M) 299, 300, 318, 

320, 330 och 364.  

 

          Justerande 

 

          _____________________________ 

          Johan Zandin (V)  

 

Tjänstgörande ordförande 

 

_____________________________ 

Ann Catrine Fogelgren (L) 299, 300, 318, 

320, 330 och 364.  
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§ 288   

Närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Närvaron antecknas efter första sidans förteckning. 

 

 

§ 289   

Digital närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Marianne Carlström (S) och Jan Lenander (L) deltar i sammanträdet på distans.  

 

Marianne och Jan deltar med video och försäkrar att de sitter enskilt så att ingen kan 

ta del av ljud, bild eller vad som sägs och visas under mötet.  

 

 

§ 290   

Extern närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Närvaro godkänns för Inger Bergström, AL Studio § 362, Anna Magnusson §§ 288-

308, blivande vikarierande pressansvarig och Robert Gustavsson, stadssekreterare.  
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§ 291   

Val av justerare 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Johan Zandin (V) utses till justerare. 

 

 

 

§ 292   

Godkännande av dagordningen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ärende 68 flyttas och tas före ärende 11. Ärende 23 flyttas och tas efter ärende 36. I 

övrigt godkänns dagordningen.  

 

 

 

§ 293   

Anmälan om jäv 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv under §299, §300, §318, §320, 

§330, och §364. Åsa Hartzell (M) anmäler jäv under § 326. 
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§ 294   

Stadsbyggnadsdirektörens information 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

 

Information  

Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant informerar om följande punkter: 

- Indikatorer för att följa upp kärnverksamheten: inkomna nybyggnadskartor, 

bygglov och förrättningsärenden redovisas. Ingen större skillnad sedan 

restriktionerna till följd av Covid-19. 

- Återrapport: hur förvaltningen kvalitetssäkrar att nämndens önskemål 

genomförs.  

- Information om Betelskeppets tidsbegränsade bygglov.  

- Avsiktsförklaring inom statliga utredningen samordning för bostadsbyggande.  

- Älvstadens ekonomi: Kommunstyrelsen efterfrågar en färdplan med 

utgångspunkt i en exploateringsekonomi i balans. Förvaltningen bedömer det 

svårt men möjligt att få en bättre ekonomi.  

- Pågående planarbete i frihamnen och fortsatt detaljplanering.  

- Nytt bad i jubileumsparken skjuts på framtiden.  

- Återrapport: Ekonomi i ett antal planprojekt redovisas.  

- Ekonomisk situation i trafiknämnden påverkar byggnadsnämndens 

verksamhet.  

- Inkomna brev ifrågasätter sprängningar av berg för bebyggelse i Brottkärr.  

- Skanstorget: process och planeringsbesked.  

- Öppna jämförelser från SKR avseende detaljplaner och bygglov i Göteborg 

jämfört med kommungruppen storstäder.  

- Kontaktuppgifter till tillförordnad stadsbyggnadsdirektör under sommaren.   
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§ 295   

Aktuella domar 
 

Beslut  
I byggnadsnämnden  

Informationen antecknas.  

Information  
Chefsjurist Sven Boberg informerar om följande: 

- Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkeringshus på Heden. 

Överklagat till mark- och miljödomstolen som inte gett klagande granne 

gehör. Byggnadsnämndens beslut borde snart vinna laga kraft. 

- Amundöns naturreservat: Byggnadsnämnden inkom med yttrande i december 

2019. Regeringen har begärt yttrande från Länsstyrelsen som anser att 

reservatsgränserna inte ska ändras. Ärendet handläggs på miljödepartementet.  

- Detaljplan för Prästgårdsängen: Mark- och miljööverdomstolen meddelade 

prövningstillstånd. Yttrande har begärts från domstolen. Ca 60 yttranden från 

boende har inkommit. Anstånd till augusti.  

 

§ 296   

Aktuell information från byggavdelningen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

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

- Skolpaviljonger: Åkeredsskolan, Torslandaskolan och Gunnilseskolan.  

- Delegationsbeslut avseende Karlatornet.  

- Bygglov på Tuve 10:167, avstyckningsplan.  

- Siktskymmande växtlighet, återkoppling gällande Brottkärr 523:9.  
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§ 297 0899/19 

Ekonomisk lägesrapport - Maj 2020 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Extra månadsuppföljning maj 2020 enligt bilaga godkänns.  

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

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

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

§ 298 0286/19 

Revisionsredogörelse och revisionsberättelse 2019 
 
Paragraf 298 justerades omedelbart i separat protokoll. 
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§ 299 BN 2019-010405 

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

Beslut 
I byggnadsnämnden 

 
Enligt yrkandet från D, M, L och S: 

Avslå ansökan om bygglov 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 yrkandet från D, M, L och S, 

protokollets bilaga 1. 

Tidigare behandling 
Tidigare behandling: bordlagt på förslag av Hampus Magnusson (M) 2020-04-24 och 

Martin Wannholt (D) 2020-05-26 

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

Yrkande  
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkandet från D, M, L och S, protokollets bilaga 1.  

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

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

överläggning eller beslut.  

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

besluta att bifalla yrkandet från D, M, L och S och finner att nämnden beslutar i 

enlighet med ordförandens förslag.  
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- - - - 

Ajournering kl. 10.42-10.56 

- - - - 

§ 300 0217/20 

Göteborgsförslag [2086] - Skydda Hinsholmskilen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från D, M, L och S: 

Inte bereda Göteborgsförslag 2086 vidare.  

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

protokollets bilaga 3.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-04-24.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-19 

Yrkanden 
Tjänstgörande ordförande Ann-Catrine Fogelgren (L) yrkar bifall till yrkandet från D, 

M, L och S, protokollets bilaga 3.  

Johan Zandin (V) yrkar bifall till yrkandet från MP och V, protokollets bilaga 4.  

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

överläggning eller beslut.  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 

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

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

yrkandet från MP och V röstar nej. 
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Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Jan Jörnmark (D), tjänstgörande ordföranden 

Ann Catrine Fogelgren (L), Marianne Carlström (S), Åsa Hartzell (M), Martin 

Wannholt (D) och Jan Lenander (L) ja medan Johan Zandin (V) och Adam 

Wojciechowski (MP) röstar nej.  

Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att bifalla yrkandet från D, M, 

L och S.  

 

 

 

§ 301 0397/20 

Svar på remiss- Revidering av Göteborgs Stads program för 
full delaktighet för personer med funktionsnedsättning  
 

Paragraf 301 justerades omedelbart i separat protokoll. 

 

 

 

§ 302 0467/20 

Svar på remiss- Samråd för fördjupning av översiktsplan, 
ÖP2012, för Landvetter södra 
 

Paragraf 302 justerades omedelbart i separat protokoll. 
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§ 303 0492/20 

Svar på remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om 
planbeskrivning 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns.  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till Boverket som yttrande över remissen. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-05, 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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§ 304 0445/20 

Svar på remiss - Översiktsplan för Kungsbacka 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till Kungsbacka kommun som yttrande över 

remissen. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-15.   

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

§ 305 0472/20 

Svar på remiss – Stadsledningskontorets förslag till riktlinje 
för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer  
 

Paragraf 305 justerades omedelbart i separat protokoll. 
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§ 306 0594/08 

Utställning av fördjupad översiktsplan för Västra Arendal och 
Torsviken 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från S, D, M och L: 

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ställa ut den fördjupade 

översiktsplanen för Västra Arendal och Torsviken. 

2. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att efter utställningen återkomma med 

en mera preciserat uppdrag om naturreservat kring fysik avgränsning, 

omfattning avseende utredningar, tidsplan och beräknade kostnader. Detta 

avseende det området som idag är Natura 2000-område i Torsviken. 

Skäl för beslut 

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

protokollets bilaga 5. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Adam Wojciechowski (MP) 2020-04-24 och Johan Zandin (V) 

2020-05-26.  

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

Yrkanden 
Johan Zandin (V) yrkar bifall till yrkandet från MP och V, protokollets bilaga 6.  

Mats Arnsmar (S) yrkar bifall till yrkandet från S, D, M och L, protokollets bilaga 5.   

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

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

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

yrkandet från MP och V röstar nej. 
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Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Jan Jörnmark (D), Ann Catrine Fogelgren (L), 

Marianne Carlström (S), Åsa Hartzell (M), Martin Wannholt (D) och ordföranden 

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

röstar nej.  

Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att bifalla yrkandet från S, D, M 

och L. 

Protokollsanteckning 
Martin Wannholt (D) meddelar att han ska inkomma med en protokollsanteckning. 

Vid justeringen av protokollet har ingen protokollsanteckning inkommit.  

 

 

 

§ 307 0412/18 

Tillstyrkande av detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om 
Nellickevägen, Skår 40:17 med flera, inom stadsdelen 
Krokslätt  
 
Paragraf 307 justerades omedelbart i separat protokoll. 

 

 

 

 

§ 308 0389/17 

Ändring av del av detaljplan 4429 och 4489 vid Universeum 
och Världskulturmuseet inom stadsdelen Heden (Heden 
40:42) 
 

Paragraf 308 justerades omedelbart i separat protokoll. 
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§ 309 0413/10 

Antagande av detaljplan för garage på fastigheten Bräcke 
729:128 inom stadsdelen Bräcke 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för garage på fastigheten Bräcke 729:128 inom stadsdelen Bräcke, 

upprättad den 7 april 2020 och reviderad den 14 maj 2020.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-14, 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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§ 310 0299/18 

Antagande av ändring av del av detaljplan för omdisponering 
inom egnahemsområde vid Åkered inom stadsdelarna Näset 
och Önnered 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta ändring av detaljplan för omdisponering inom egnahemsområde vid Åkered 

inom stadsdelarna Näset och Önnered, upprättad den 25 maj 2020. Reviderad 2020-

06-23. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-25, 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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§ 311 0177/20 

Antagande av ändring av detaljplan för resecentrum 
Centralhuset (Gullbergsvass 703:7), inom stadsdelen 
Gullbergsvass 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för Ändring av detaljplan för Resecentrum (Centralhuset), 

(Gullbergsvass 703:7), inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg, upprättad den 14 

april 2020. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-20, 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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§ 312 0792/07 

Samråd och granskning om detaljplan för kiosk vid 
Vasaplatsen, inom stadsdelen Lorensberg 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Genomföra samråd om detaljplan för Kiosk vid Vasaplatsen inom stadsdelen 

Lorensberg.  

2. Låta granska detaljplan för Kiosk vid Vasaplatsen inom stadsdelen 

Lorensberg.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-25, 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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§ 313 0817/14 

Samråd om detaljplan för bostäder och lokaler vid före detta 
Holtermanska sjukhuset inom stadsdelen Landala 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för bostäder och lokaler vid före detta 

Holtermanska sjukhuset inom stadsdelen Landala.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-26, med bilagor.  

Yttranden 
Ledamöterna från V och MP lämnar ett yttrande, protokollets bilaga 7. 

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 314 0533/20 

Uppdrag, samråd och granskning av ändring av del av 
detaljplan för gymnasieskola vid Magasinsgatan 3, inom 
stadsdelen Inom vallgraven 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ändra del av detaljplan II-2271 för 

gymnasieskola vid Magasinsgatan 3, inom stadsdelen inom vallgraven. 

2. Genomföra samråd om ändring av del av detaljplan II-2271 för 

gymnasieskola vid Magasinsgatan 3, inom stadsdelen inom vallgraven. 

3. Låta granska ändring av del av detaljplan II-2271 för gymnasieskola vid 

Magasinsgatan 3, inom stadsdelen inom vallgraven. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-11, med bilaga.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 315 0857/09 

Avbryta arbetet med detaljplan för handel, kontor och hotell 
vid Sisjömotet inom stadsdelarna Askim och Högsbo 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avbryta arbetet med detaljplan för handel, kontor och hotell vid Sisjömotet inom 

stadsdelarna Askim och Högsbo.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-26. 

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 316 0473/20 

Avbryta arbetet med detaljplan för verksamheter vid 
Importgatan inom stadsdelen Backa 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avbryta arbetet med detaljplan för verksamheter vid Importgatan inom stadsdelen 

Backa. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-18, med bilaga.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 317 0163/20 

Planbesked för avloppsreningsverk vid Ryahamnen inom 
stadsdelen Rödjan 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

avloppsreningsverk vid Ryahamnen inom stadsdelen Rödjan. 

2. Planarbetet påbörjas år 2021. 

3. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för 

avloppsreningsverk vid Ryahamnen inom stadsdelen Rödjan med utökat 

förfarande. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-11, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

- - - - 

Ajournering kl. 11.30-13.03 

- - - - 
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§ 318 0857/19 

Planbesked för bostäder och förskola norr om Tuve torg 
(Tuve 7:5 m. fl.) inom stadsdelen Tuve 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

bostäder och förskola norr om Tuve torg inom stadsdelen Tuve  

2. Planarbetet påbörjas år 2021. 

Samt enligt tilläggsyrkandet från D, M och L:  

3. Stadsbyggnadskontorets förslag om att pröva även flerbostadshus i området 

utgår. 

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

samt enligt tilläggsyrkandet från D, M och L. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-14, med bilaga.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från D, M och L, protokollets 

bilaga 8. 

Johan Zandin (V) yrkar avslag till tilläggsyrkandet från D, M och L och bifall till 

yttrandet från V och MP, protokollets bilaga 9.  

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

överläggning eller beslut. 

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 

nämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandet och tilläggsyrkandet från D, M och L. 

Omröstning begärs.  
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Omröstning 
Den som vill bifalla tilläggsyrkandet från D, M och L röstar ja. Den som vill avslå 

tilläggsyrkandet från D, M och L röstar nej. 

Vid upprop röstar Jan Jörnmark (D), tjänstgörande ordföranden Ann Catrine 

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

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

Marianne Carlström (S) röstar nej.  

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

från D, M, och L.   

Reservation 
Johan Zandin (V) reserverar sig mot tilläggsyrkandet från D, M och L till förmån för 

yttrandet från V och MP.  

 

 

§ 319 0173/20 

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

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

Idrottsgatan 13 inom stadsdelen Bagaregården.   

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-25 rev 2020-06-15, 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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§ 320 0273/20 

Planbesked samt uppdrag för järnvägsområde med mera i 
Lärje (Gamlestaden 740:163) inom stadsdelen Gamlestaden  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

järnvägsområde med mera i Lärje inom stadsdelen Gamlestaden  

2. Planarbetet påbörjas år 2020  

3. Detaljplan för järnvägsområde med mera i Lärje inom stadsdelen 

Gamlestaden ersätter i startplan 2020 det ospecificerade ärendet 

Samhällsviktig funktion 3/4  

4. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för 

järnvägsområde med mera i Lärje inom stadsdelen Gamlestaden med utökat 

förfarande  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-25, med bilaga.  

Yrkanden 
Jan Jörnmark (D) yrkar avslag till förvaltningens tjänsteutlåtande.  

Mats Arnsmar (S) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande.  

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.  

Protokollsanteckning 
Jan Jörnmark (D) lämnar följande protokollsanteckning:  

Beslutet är ett exempel på de många kostnadsdrivande och destruktiva effekter som 

Västlänksprojektet får och skulle därför aldrig ha genomförts. De starkt negativa 
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följderna demonstreras i Lärjefallet av den omfattande miljöpåverkan och på 

koloniområdet. De ekonomiska kostnaderna är därtill både mycket stora och helt 

onödiga.   

 

 

§ 321 0358/20 

Planbesked för bostäder vid Täljstensgatan (Backa 766:364) 
inom stadsdelen Backa 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Jan Jörnmark (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 25 augusti 2020.  

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

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.  

 

 

 

- - - - 

Ajournering kl. 13.54-14.10 

- - - -   
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§ 322 0425/19 

Planbesked för studentbostäder vid Gibraltargatan (Krokslätt 
115:22) inom stadsdelen Krokslätt 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för Fler 

studentbostäder vid Gibraltargatan inom stadsdelen Krokslätt.  

2. Planarbetet påbörjas år 2024. 

3. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för Fler 

studentbostäder inom stadsdelen Krokslätt med standardförfarande. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-18, med bilaga.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 323 0457/14 

Granskning av detaljplan för bostäder vid Hammarvägen 
inom stadsdelen Näset 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 25 augusti 

2020.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-05-26. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-29, 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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§ 324 0462/18 

Antagande av ändring av detaljplan för skola vid 
Grinnekullegatan inom stadsdelen Tuve 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta ändring av del av detaljplan II-3259 för skola vid Grinnekullegatan inom 

stadsdelen Tuve. Upprättad den 6 maj 2020 och reviderad den 23 juni 2020.   

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-27, 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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§ 325 BN 2019-010194   

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 8 lägenheter 
fördelade på två hus, samt stödmur och rivning av befintligt 
fritidshus på Lilleby 6:78 och 6:143   
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 25 augusti 

2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-10, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 

2020-06-22. De inkomna synpunkterna 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.  
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§ 326 BN 2020-001434   

Bygglov för nybyggnad av friluftsbad, Jubileumsbadet - den 
blå parken på Lundbyvassen 736:168 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

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

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-05, med bilagor.  

Jäv  
Åsa Hartzell (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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§ 327 BN 2020-002427   

Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation på Kålltorp 
746:3 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

PBL samt 9 kap. 31c § för en åtgärd som tillgodoser ett angeläget gemensamt behov.  

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

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

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

§ 328 BN 2020-002501  

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
Kopparås 1:56 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-09, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 

2020-05-12. De inkomna synpunkterna påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag 

till beslut. 

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

§ 329 BN 2020-004241  

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola samt 
byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, nybyggnad 
av skola utan startbesked, på Önnered 762:51 och 762:79 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Bifalla ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2025-06-12 med stöd 

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

2. Påföra Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, Lillhagsparken 13, 402 26 

Göteborg (212000-1355) en byggsanktionsavgift, med stöd av 11 kap 51-53 

§§ PBL samt 9 kap 6 § 4 p § plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, för 

att ha påbörjat nybyggnad av skola utan startbesked. Byggsanktionsavgiften 

beräknas till 863 225 kr. Avgiften ska betalas till kommunens bankgiro 5316-

6864, inom två månader från att beslutet har delgivits.   
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Skäl för beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

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

Byggnadsnämnden har tagit del av sent inkomna yttranden från sökande, 

remissinstanser och berörda sakägare. De inkomna synpunkterna påverkar inte 

stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

§ 330  BN 2020-000155 

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

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 25 augusti 

2020.  

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

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

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

överläggning eller beslut.  
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Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska 

besluta att bifalla yrkandet från Martin Wannholt (D) om bordläggning och finner att 

nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

§ 331 BN 2020-003224  

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
Rönning 3:8  
 

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 2020-06-09, 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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§ 332 BN 2020-004132  

Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på 
Bergum 3:16 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Jan Jörnmark (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 25 augusti 2020.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-08, 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 9) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-23 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 38 (65) 

   

   

§ 333 BN 2019-009724  

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
Brottkärr 1:97 
 

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 2020-05-28, 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 9) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-23 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 39 (65) 

   

   

§ 334 BN 2020-004568  

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd utan 
startbesked på Kvisljungeby 2:270 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra XXX, XXX, XXX XX XXX (XXXXXX-XXXX), byggsanktionsavgift med 

stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, för att 

ha påbörjat nybyggnad av enbostadshus utan startbesked. Avgiften bestäms till 

hälften, med stöd av 9 kap. 3 a § plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, 

eftersom det fanns ett beviljat lov innan åtgärden påbörjades. Byggsanktionsavgiften 

beräknas, med stöd av 9 kap 3 a § och 6 § 1 p PBF, till 54 395 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 2020-06-02, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 

2020-06-10. De inkomna synpunkterna påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag 

till beslut. 

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 9) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-23 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 40 (65) 

   

   

§ 335 BN 2020-004569 

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd utan 
startbesked på Kvisljungeby 2:271 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra XXX, XXX, XXX XX XXX (XXXXXX-XXXX), byggsanktionsavgift med 

stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, för att 

ha påbörjat nybyggnad av enbostadshus utan startbesked. Avgiften bestäms till 

hälften, med stöd av 9 kap. 3 a § plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, 

eftersom det fanns ett beviljat lov innan åtgärden påbörjades. Byggsanktionsavgiften 

beräknas, med stöd av 9 kap 3 a § och 6 § 1 p PBF, till 54 395 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 2020-06-02, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 

2020-06-10. De inkomna synpunkterna påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag 

till beslut. 

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 9) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-23 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 41 (65) 

   

   

§ 336 BN 2020-004570   

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd utan 
startbesked på Kvisljungeby 2:272 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra (XXX, XXX, XXX XX XXX (XXXXXX-XXXX), byggsanktionsavgift med 

stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, för att 

ha påbörjat nybyggnad av enbostadshus utan startbesked. Avgiften bestäms till 

hälften, med stöd av 9 kap. 3 a § plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, 

eftersom det fanns ett beviljat lov innan åtgärden påbörjades. Byggsanktionsavgiften 

beräknas, med stöd av 9 kap 3 a § och 6 § 1 p PBF, till 54 395 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 2020-06-02, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 

2020-06-10. De inkomna synpunkterna påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag 

till beslut. 

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 9) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-23 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 42 (65) 

   

   

§ 337 BN 2020-004571  

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd utan 
startbesked på Kvisljungeby 2:273 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra (XXX, XXX, XXX XX XXX (XXXXXX-XXXX), byggsanktionsavgift med 

stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, för att 

ha påbörjat nybyggnad av enbostadshus utan startbesked. Avgiften bestäms till 

hälften, med stöd av 9 kap. 3 a § plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, 

eftersom det fanns ett beviljat lov innan åtgärden påbörjades. Byggsanktionsavgiften 

beräknas, med stöd av 9 kap 3 a § och 6 § 1 p PBF, till 54 395 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 2020-06-02, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 

2020-06-10. De inkomna synpunkterna påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag 

till beslut. 

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 9) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-23 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 43 (65) 

   

   

§ 338 BN 2020-004572   

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd utan 
startbesked på Kvisljungeby 2:274 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra (XXX, XXX, XXX XX XXX (XXXXXX-XXXX), byggsanktionsavgift med 

stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, för att 

ha påbörjat nybyggnad av enbostadshus utan startbesked. Avgiften bestäms till 

hälften, med stöd av 9 kap. 3 a § plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, 

eftersom det fanns ett beviljat lov innan åtgärden påbörjades. Byggsanktionsavgiften 

beräknas, med stöd av 9 kap 3 a § och 6 § 1 p PBF, till 54 395 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 2020-06-02, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 

2020-06-10. De inkomna synpunkterna påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag 

till beslut. 

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 9) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-23 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 44 (65) 

   

   

§ 339 BN 2019-004833   

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd utan 
startbesked på Kålltorp 34:21 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

med stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, 

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

påbörjat en nybyggnad av stödmur utan startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas 

till 13 008 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 2020-05-20, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 9) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-23 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 45 (65) 

   

   

§ 340 BN 2019-005105   

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd utan 
startbesked på Tuve 102:27  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

XXX XXX, XXX XX XXX byggsanktionsavgift enligt nedan. 

Fastighetsägarna ska enligt 11 kap 60 § PBL, solidariskt påföras 

byggsanktionsavgiften. 

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

plan- och bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 kap 12 § 8 p. plan- och 

byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha påbörjat byggnation av mur utan 

startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas till 15 372 kr 

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

PBL, samt 9 kap 17 § 1 p. PBF, för att ha påbörjat en markåtgärd utan 

startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas till 6 007 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 2020-06-10, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 9) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-23 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 46 (65) 

   

   

§ 341 BN 2019-005096  

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd utan 
startbesked på Tuve 102:28  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

XXX XXX, XXX XX, XXX byggsanktionsavgift enligt nedan. 

Fastighetsägarna ska enligt 11 kap 60 § PBL, solidariskt påföras 

byggsanktionsavgiften. 

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

plan- och bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 kap 12 § 1 p. plan- och 

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

startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas till 6 859 kr.  

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

PBL, samt 9 kap 12 § 8 p. PBF, för att ha påbörjat byggnation av mur utan 

startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas till 15 372 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 2020-06-10, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 9) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-23 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 47 (65) 

   

   

§ 342 BN 2020-003298  

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, tillbyggnad 
av barbyggnad, utan startbesked på Nordstaden 702:32 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 

kap 7 § 3 plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha påbörjat en 

tillbyggnad utan startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas till 56 760 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 2020-06-08, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 9) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-23 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 48 (65) 

   

   

§ 343 BN 2020-004312   

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat åtgärd, fasadändring 
på parhus för byte av fönster och dörrar, utan startbesked på 
Landala 22:18  

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från Johan Zandin (V): 

Med bakgrund av sökandes åtgärder sätts byggsanktionsavgiften ner till en 

fjärdedel:     

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

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

med stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen (2010:900) 

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

för att ha påbörjat en fasadändring utan startbesked. Byggsanktionsavgiften 

beräknas till 50 400 kr, tjänsteutlåtandets bilaga 1, stadsbyggnadskontoret gör 

bedömningen att det finns skäl att sätta ned avgiften till hälften enligt 11 kap. 

53 § punkt 3. PBL. Enligt yrkandet från Johan Zandin sätts byggsanktionen 

ned ytterligare, från det ursprungliga beloppet till en fjärdedel av 50 400 kr, 

det vill säga 12 600 kr som ska påföras fastighetsägarna solidariskt enligt 11 

kap 60 § 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 

samt enligt yrkandet från Johan Zandin (V). 

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

Yrkanden 
Johan Zandin (V) yrkar på nedsättning av en fjärdedel av byggsanktionsavgiftens 

ursprungliga belopp med bakgrund av sökandes åtgärder. 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 9) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-23 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 49 (65) 

   

   

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och 

yrkandet från Johan Zandin (V) finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag.  

 

§ 344 BN 2019-003528   

Byggsanktionsavgift för att ha ändrat användning av lokal till 
restaurang utan beviljat startbesked på Kärra 28:10 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

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

bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 kap 8 § 4 plan- och byggförordningen (2011:338) 

PBF, för att ha påbörjat en åtgärd, ändring av lokal till restaurang (ändrad 

användning) utan startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas till 41 388 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 2020-06-10, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 9) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-23 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 50 (65) 

   

   

§ 345 BN 2019-010269   

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Lunden 67:2 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

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

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

daterat 2019-11-26 från besiktning genomförd 2019-11-26, och därefter så 

länge som bristerna inte åtgärdats med 14 000 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 2020-06-08, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 9) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-23 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 51 (65) 

   

   

§ 346 BN 2016-005604  

Åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda brister 
avseende ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
på Vasastaden 22:21 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

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

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

daterat 2020-01-22 från besiktning genomförd 2020-01-22, 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 2020-05-25, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 

2020-06-15. De inkomna synpunkterna påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag 

till beslut. 

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 347 BN 2019-008004   

Lovföreläggande om mur med plank på Kopparås 1:109 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

XXX, XXX XX, XXX, såsom fastighetsägare, att senast två månader från det att 

beslutet fått laga kraft, att ansöka om bygglov för konstruktionen av mur med plank, 

placerad längs södra fastighetsgränsen, cirka 37m lång, och vid norra 

fastighetsgränsen, cirka 40m lång, enligt bilaga 2 Flygfoto med placering, med stöd 

av 11 kap. 17 § Plan- och bygglagen, PBL, (2010:900). 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-09, 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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§ 348 0562/20 

Upphävande av principbeslut för bygglov i Brottkärr och 
Amundövik inom stadsdelen Askim 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Upphäva byggnadsnämndens principbeslut 1996-05-28 § 329 och 2007-04-17 § 165 

angående hantering av bygglovsärenden i norra Brottkärr samt Amundövik. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-08, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 9) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-23 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 54 (65) 

   

   

§ 349 BN 2018-005043  

Strandskyddsdispens för nybyggnad på befintlig grund av 
fritidshus, hus 23, på Donsö S:22 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Medge dispens för nybyggnad av fritidshus med tomtplatsbestämning enligt 

bilaga 2, karta med tomtplatsavgränsning, 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; området redan 

har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften.  

2. Villkor; området kring fritidshuset får inte privatiseras. Tomtplatsens 

avgränsning är lika med husets befintliga grund. 

3. Omgående underrätta länsstyrelsen om meddelad dispens. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-12, 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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§ 350 BN 2020-000814  

Tidsbegränsad strandskyddsdispens för iläggning av tre 
bojar på Näset 759:141 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 18 b § miljöbalken (MB) medge en 

tidsbegränsad dispens från strandskyddsbestämmelserna till och med den 31 

december 2023 för tre bojar. 

Som särskilt skäl för dispensen gäller enligt 7 kap. 18 c § MB punkt 3 att; 

området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 

vattnet samt att behovet inte kan tillgodoses utanför området.  

Bojarnas placering får justeras för att undvika påverkan på befintligt ålgräs 

vid iläggningstillfället men kommer att läggas norr om Stora Kläholmen, i 

närheten av följande koordinater:  

57 grader, 60 minuter, 41 sek / 11 grader, 88 min, 39 sek (boj nr ett);  

57 grader, 60 min, 37 sek / 11 grader, 88 min, 60 sek (boj nr två);  

57 grader, 60 min, 33 sek / 11 grader, 88 min, 79 sek (boj nr tre). 

2. Omgående underrätta länsstyrelsen om meddelad dispens. 

3. Som villkor för dispensen gäller att  

a. ålgräsets utbredning ska filmas vid iläggning av bojarna och 

denna film tillsammans med datum för iläggning ska 

redovisas till stadsbyggnadskontoret som är tillsynsmyndighet 

senast 2023-10-01.  

b. inget ålgräs får skadas vid iläggning av bojarna, tex får inte 

arbetsbåtar ankra där det finns ålgräs 

c. kätting som kan släpa i botten får inte användas  

d. rep ska vara av sådan kvalité att microplaster som kan spridas 

till omgivningen ska minimeras 

e. bojarna ska underhållas så att deras utformning och tekniska 

egenskaper bevaras  

f. bojarna ska tas bort om dessa inte längre används eller om de 

inte uppfyller sitt syfte 

g. ålgräsets utbredning i området ska filmas någon gång mellan 

2023-07-01 och 2023-08-31, detta material med datum för 

filmning ska redovisas till Stadsbyggnadskontoret som är 

tillsynsmyndigheten senast 2023-10-01. 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 9) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-23 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 56 (65) 

   

   

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

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

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

§ 351 BN 2019-009076   

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

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från ordföranden Hampus Magnusson (M) återremittera ärendet för 

grannehörande.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från ordföranden Hampus Magnusson 

(M). 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Hampus Magnusson (M) 2020-05-26. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-06, med bilagor.  

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar på återremittering av ärendet för 

grannehörande.   

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

och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 352 BN 2019-009346   

Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus för inredning av 
bostadsutrymme på vind på Olivedal 7:3 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från D, MP, V, L, M och S:  

Bifalla ansökan.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i yrkandet från D, MP, V, L, M 

och S, protokollets bilaga 10. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Jan Jörnmark (D) 2020-05-26.  

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

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson yrkar bifall till yrkandet från D, MP, V, L, M och 

S, protokollets bilaga 10. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från D, MP, V, L, 

M och S och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 353 0150/20  

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningarna över delegationsbeslut antecknas.  

Handlingar  
- Anmälan av beslut gällande nyttjande av jubileumskartan. 

- Anmäla av beslut om avskrivna ärenden under perioden 2020-05-01 - 2020-

06-01.  

- Anmälan av beslut om att inte ingripa under perioden 2020-05-01 - 2020-06-

0.1 

- Anmälan av beslut om beviljade, avslagna och avvisade ärenden under 

perioden 2020-05-01 - 2020-06-01. 

- Anmälan av delegationsbeslut om anställning under perioden 2020-05-07-

2020-06-10. 

- Anmälan av delegationsbeslut om avgång under perioden 2020-05-08-2020-

06-10. 

 

§ 354 0153/20   

Frågor till förvaltningen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Frågorna och önskemålen till förvaltningen antecknas. 

Frågor och önskemål till förvaltningen  
- Nämnden önskar information om förvaltningens interna handlingsplan 

avseende hantering av frågor kopplat till tillsyn.  

- Nämnden önskar information om hur Partille kommun har kunnat exploaterat 

så pass nära E20 som i Partille centrum. 
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§ 355   

Redovisning av inkomna skrivelser till nämnden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningen över inkomna skrivelser antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över inkomna skrivelser med registreringsdatum mellan 2020-05-07 - 

2020-06-17. 

 

 

 

 

§ 356 0521/20   

Lista över positiva planbesked med startår 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Listan antecknas.  

Handlingar  
Lista över positiva planbesked med startår.  
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§ 357 0523/20   

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

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Listan över pågående detaljplaner antecknas.  

Handlingar  
Lista över pågående detaljplaner och vilka aktiviteter som redan avslutats samt vilka 

aktiviteter som är planerad under 2020, per 2020-06-17. 

 

 

 

§ 358 0522/20   

Lista över startade planer från Startplan 2020 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Listan antecknas.  

Handlingar  
Lista över startade planer från Startplan 2020.  
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§ 359 0569/20 

Lista över inkomna remisser som ska beslutas i 
byggnadsnämnden - rapportering till byggnadsnämnden  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Listan antecknas.  

Handlingar  
Lista över inkomna remisser som ska beslutas i byggnadsnämnden.  

 

 

§ 360 0543/14 

Information om detaljplan för förskola och studentbostäder 
vid Kungsladugårdsskolan   
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Martin Trpkovski från planavdelningen informerar om följande:  

- Vy från Fridhemsgatan: materialhantering och detaljbearbetning ska motsvara 

omgivande bebyggelses kvalitet och underordna sig Kungsladugårdsskolan.  

- Tegel och kulörer harmoniserar med omgivningen. Symmetrisk och 

regelbunden fönsteruppdelning. Ljusa naturfärger är att föredra.  

- Vy från Birger Jarlsgatan: detaljbearbetning som mönstermurning, 

förskjutningar och/eller skiftande kulörer för att skapa mönster, reliefer och 

skuggverkan.  

- Materialval och detaljarbeten ska göra att byggnaden upplevs hållbar och 

värdig.  
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§ 361 0909/16 

Information om planeringsläget på Ringön 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Karin Slättberg från planavdelningen och Jessica Aunell från byggavdelningen 

informerar om följande:  

- Ringön idag, en del av Älvstaden. Stadsdel med olika verksamheter så som 

bilvård, verkstäder, varvsindustri, lunchrestauranger, grossister, konsthall, 

bryggeri med mera.  

- Vision för Ringön: stadsdelens mångfald ska utvecklas av egen kraft. 

- Saltet på Ringön viktiga i förverkligandet av visionen.  

- Redogörelse av tidigare fattade beslut och strategin framåt. 

- Information om strategi för tidsbegränsade bygglov på Ringön.  

- Exempel på beviljade ärenden: serveringslokal på Vegabryggeriet och 

utomhusbio. 

- Redogörelse för ärenden som handläggs nu.  

 

 

- - - - 

Ajournering kl. 15.14-15.23 

- - - - 
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§ 362 0335/19 

Reglering av lägenhetsfördelning Backaplan 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  

Inger Bergström, AL-studio informerar om följande:  

- Bostadsbeståndet och lägenhetsfördelningen i Älvstaden bör svara upp mot 

visionen om en socialt blandad stad. 

- Mer blandat bostadsbestånd ger en mer blandad åldersspridning av områdets 

befolkning. Små lägenheter ger utflyttning eller trångboddhet. 

- Utbudet av lägenhetsstorlekar påverkar var människor väljer att bosätta sig. 

Familjer flyttar från Östra Kvillebäcken innan barnen börjar skolan.  

- Information om Färdplan Älvstaden från KF i april 2019 med beräkning på 

0,4 barn per lägenhet, social service har säkrats utifrån detta mått.  

- Forskningsprojektet Sigurd. Backaplan ingår i studien.  

- SROI- kvalitativ mätmetod av sociala värden, resultat beräknas finnas 

tillgängligt under hösten 2020.  

- Information om svårigheter rörande planering och genomförande samt hur 

Oslo och Köpenhamn hanterar detta.  
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§ 363 0189/18 

Information om program för Biskopsgården 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

Information 
Anna Rudholm och Jonas Bäckström från planavdelningen informerar om följande:  

- Metodik och programområde. 

- Program 2007 och resultat 2018.  

- Boendeformer i området samt befolkningsuppgifter i jämförelse med andra 

städer.   

- Programinnehåll och fördjupningsområden, huvudstråk, grönområden, 

kopplingar, utbyggningar och kommunal service bildar tillsammans en 

totalkarta.  

- Information om pågående projekt 2020.  

- Preliminär tidplan – GEM.  

 

§ 364   

Information om hotell på Masthugget 8:11 och 8:1 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  

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

- Ansökan om bygglov för hotell vid Tredje långgatan/Nordhemsgatan inkom i 

december 2019. 

- Förslaget är inte förenligt med befintlig detaljplan (stadsplan från 1948) och 

innebär förvanskning. 
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- Förslaget är väl utformat men de planerade åtgärderna bedöms ändå medföra 

negativa konsekvenser för de värden som identifierats avseende kulturmiljö 

och stadsbild. 

- Kontoret fortsätter dialogen med sökande.  

 

 

 

  

 

 

 


