
 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 1 (80) 
  

   

Tid: 9:00–17:10, ajournering 10:18–10:34, 12:00–13:30 samt 15:10–15:17  
Plats: Sessionssalen 
Paragrafer: 179 - 259 

Närvarande 
Ledamöter 
Hampus Magnusson (M) ordföranden, ej § 185 § 192, § 195, § 203, § 212, 
§ 213 och § 258 
Johan Zandin (V) andre vice ordförande, ej § 250 
Ann Catrine Fogelgren (L) förste vice ordförande, ej § 241  
 

Ledamöter, deltar på distans 
Mats Arnsmar (S) ej § 209 
Jan Jörnmark (D)  
Adam Wojciechowski (MP)  
Marianne Carlström (S) ej § 209 
Carl-Otto Lange (M)  
Martin Wannholt (D) 

Tjänstgörande ersättare, deltar på distans 
Åsa Hartzell (M) ersätter ordförande Hampus Magnusson under § 185 § 
192 § 195 § 293 §§ 212-213 och § 258  
Veronica Öjeskär (D)  
Jan Lenander (L)  
Ingrid Bexell Hultén (MP) ersätter Marianne Carlström under § 209 
Hannah Klang (V) ersätter Mats Arnsmar under § 209 ej §§ 239 - 259 

Övriga ersättare, deltar på distans 
Rikard Andersson (S) ej § 209 
 

Övriga närvarande 
Henrik Kant stadsbyggnadsdirektör, ej § 217 och § 218 
Alex Andersson nämndsekreterare 
 

Övriga närvarande, deltar på distans 
Martin Storm avdelningschef planavdelningen, Carita Sandros 
avdelningschef byggavdelningen, Monica Daxler avdelningschef 
lantmäteriavdelningen, Katja Ketola avdelningschef strategiska 
avdelningen, Louise Ekdahl avdelningschef för verksamhetsstyrning, 
Ulrika Marcelind chef ärendeprocess, Sven Boberg chefsjurist ej § 241, 
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Ann Bergermark Rintala kommunikationsstrateg. Björn Siesjö §§ 179-205, 
Tomas Carlsson ekonomichef §§ 179-199, Åsa Lindborg enhetschef 
planavdelningen §§ 185-213 och § 241, Arvid Törnqvist enhetschef 
planavdelningen §§ 196-213 och §§ 241-256, Mari Tastare enhetschef 
planavdelningen §§ 185-213 och §§ 241-257,  Gunnel Jonsson 
enhetschef planavdelningen §§ 185-213 och § 241, Maria Lejon 
biträdande enhetschef planavdelningen §§ 185-213 och § 241. Pia 
Hermansson enhetschef byggavdelningen §§ 214-258, Jessica Aunell 
enhetschef byggavdelningen §§ 214-256, Johan Hagsgård enhetschef 
byggavdelningen §§ 214-249, Liza Schramm enhetschef byggavdelningen 
§§ 185-193 och §§ 214-258, Alexander Danilovic enhetschef strategiska 
avdelningen §§ 189-191. Emily Eidevåg planhandläggare § 193, Kristin 
Häljestig tf enhetschef byggavdelningen §§ 239-241, Sophia Älfvåg 
planarkitekt § 253, Marie Nyberg miljöplanerare § 253, Anna Skoglund 
Keiding processadministratör § 256, Robin Stenberg planhandläggare § 
208, Anna-Karin Nilsson planhandläggare § 212, Eva Tenow projektledare 
planavdelningen §§ 249-250, Johanna Forsman bygglovskoordinator § 
252, Helen Tomasson bygglovshandläggare § 252, Charlotte Olsson 
kommunikatör § 253, Sofia Wallin jurist § 255, Anna Samuelsson 
projektledare § 255, Fredrik Andersson projektledare planavdelningen § 
256, Lotta-Sara Falk programchef trafikkontoret § 254, Christer Niland 
chef stora projekt trafikkontoret § 254.  

Personalföreträdare, deltar på distans 
Företrädare från Saco och Vision §§ 179-193 samt § 241. 
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Justeringsdag: 2021-06-07 
 

Underskrifter 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2021-06-08. 
  

 

Sekreterare 

 

_______________________ 
Alex Andersson 

 

 

Ordförande 

 

_______________________ 
Hampus Magnusson (M) 

 

Tjänstgörande ordföranden 

 

________________________ 
Ann Catrine Fogelgren (L)  

Justerande 

 

 

___________________ 
Johan Zandin (V) 

 

Tjänstgörande justerande 

 

 

___________________ 
Ann Catrine Fogelgren (L) 
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§ 179   
Närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Närvaron antecknas efter första sidans förteckning. 

 

§ 180   
Digital närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Mats Arnsmar (S), Adam Wojciechowski (MP), Jan Jörnmark (D) Marianne 
Carlström (S), Carl-Otto Lange (M), Martin Wannholt (D), Åsa Hartzell (M), Rikard 
Andersson (S), Hannah Klang (V), Veronica Öjeskär (D) Jan Lenander (L) och Ingrid 
Bexell Hultén (MP), deltar i sammanträdet på distans.  
 
Ledamöter och ersättare som deltar digitalt är anslutna med ljud och video och sitter 
enskilt så att ingen utomstående kan ta del av sammanträdets innehåll.  
 
Tjänstepersoner deltar på samma sätt och antecknas efter första sidans förteckning. 

 

§ 181   
Extern närvaro 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Deltagande på distans godkänns för Christer Niland och Lotta-Sara Falk från 
trafikkontoret.  
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§ 182   
Val av justerare 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Johan Zandin (V) utses till justerare.  

 

§ 183   
Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Dagordningen godkänns. 

 

§ 184   
Anmälan om jäv  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv under ärende § 185 § 192, § 195, § 
203, § 212, § 213 och § 258 
Johan Zandin (V) anmäler jäv under ärende § 250 
Ann Catrine Fogelgren (L) anmäler jäv under de delar av § 241 som rör Skanstorget 
Mats Arnsmar (S) anmäler jäv under ärende § 209 
Marianne Carlström (S) anmäler jäv under ärende § 209 
Rikard Andersson (S) anmäler jäv under ärende § 209 
Carl-Otto Lange (M) anmäler jäv under ärende § 229  
Sven Boberg, chefsjurist, anmäler jäv under de delar av § 241 som rör Skanstorget  
Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör anmäler jäv under ärende § 217 och § 218 
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§ 185   
Aktuella domar 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas. 

Information  
Chefsjurist Sven Boberg informerar om följande punkter: 

- Detaljplan för bostäder vid Distansgatan/Marconigatan 
- Detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata 
- Bygglov för till- och ombyggnad av kontor och lokaler till hotell på 

Nordstaden 13:4 
- Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen 

inom stadsdelen Gullbergsvass 
 

Jäv 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i den del av 
ärendets överläggning eller beslut som berör Detaljplan för stadsutveckling vid Olof 
Asklunds gata.  
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§ 186 0250/21 
Extra månadsuppföljning april 2021 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Extra månadsuppföljning april 2021 enligt bilaga godkänns. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-12, 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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§ 187 0252/21 
Försäkringsbevis och försäkringsprogram 2021 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Försäkringsprogram 2021 för stadsbyggnadskontoret fastställs. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-08, 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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§ 189 0248/21 
Svar på remiss - Betänkande Havet och människan (SOU 
2020:83) 
 

Paragraf 135 justerades omedelbart i separat protokoll. 
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§ 190 0456/21 
Svar på remiss – Stadens undertecknande av Green City 
Accord 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns 
2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som yttrande över 

remissen 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-03, 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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§ 191 0686/20 
Svar på remiss - Åtgärdsvalsstudie Södra Mellanstaden 
 

Paragraf 135 justerades omedelbart i separat protokoll. 
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§ 192 0503/20 
Antagande av detaljplan för drivmedelsstation vid Falutorget 
inom stadsdelen Gullbergsvass 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för drivmedelsstation vid Falutorget inom stadsdelen Gullbergsvass, 
upprättad den 2021-02-10 och reviderad 2021-05-25. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-11, med bilagor.  
 
Jäv 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
överläggning eller beslut. 
 
Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska 
besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 13 (80) 
   
   

§ 193 0277/17 
Antagande av ändring av del av detaljplan för 
servicelägenheter och ålderdomshem vid Bangatan 
(Gathenhielmska trädgården och Söderlingska parken) inom 
stadsdelen Majorna 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Antagande av ändring av del av detaljplan för servicelägenheter och ålderdomshem 
vid Bangatan (Gathenhielmska trädgården och Söderlingska parken) inom stadsdelen 
Majorna. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-21, 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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§ 194 0195/18 
Samråd och granskning av detaljplan för förskola vid 
Annandagsgatan inom stadsdelen Kortedala 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Samråd om och granskning av detaljplan för förskola vid Annandagsgatan inom 
stadsdelen Kortedala. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-30, 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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§ 195 1175/15 
Granskning av detaljplan för bostäder med särskild service 
vid Åketorpsgatan inom stadsdelen Backa 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för bostäder med särskild service vid Åketorpsgatan inom 
stadsdelen Backa. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-30, med bilagor.  

Jäv 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
överläggning eller beslut. 
 
Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska 
besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag. 
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§ 196 0633/17 
Granskning av ändring av del av detaljplan för Örgryte 
Trädgårdsstad och del av detaljplan för del av stadsdelen Bö 
inom stadsdelen Bö  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska ändring av del av detaljplan för Örgryte Trädgårdsstad och del av detaljplan 
för del av stadsdelen Bö inom stadsdelen Bö. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-07, 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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§ 197 0964/20 
Avbryta arbetet med detaljplan för bostäder vid 
Schéelegatan/Karlagatan inom stadsdelen Lunden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avbryta arbetet med detaljplan för bostäder vid Schéelegatan/Karlagatan inom stadsdelen 
Lunden. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-12.   

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 198 0382/11 
Avbryta arbetet med detaljplan för fritidshusbebyggelse på 
Kårholmen inom stadsdelen Styrsö 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avbryta arbetet med detaljplan för Fritidshusbebyggelse på Kårholmen inom stadsdelen 
Styrsö. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-19.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 199 1662/15 
Avbryta arbetet med detaljplan för förskola och 
församlingslokal vid Kullens väg inom stadsdelen Säve 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avbryta arbetet med detaljplan för förskola och församlingslokal vid Kullens väg inom 
stadsdelen Säve 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-01.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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§ 200 0975/20 
Planbesked för bostäder vid Chapmansgatan (Majorna 
131:13) inom stadsdelen Majorna 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 
bostäder vid Chapmansgatan (Majorna 131:13) inom stadsdelen Majorna 

2. Planarbetet ska primärt utgå från den föreslagna bebyggelsestruktur som 
framgår av utredningsmaterialet i den historiska stadsplaneanalysen 
"Göteborgs utvidgade innerstad" 

3. Planarbetet påbörjas år 2024 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande 
samt yrkande från S, protokollets bilaga 1.  
 
Yrkanden  
Mats Arnsmar (S) och Johan Zandin (V) yrkar bifall till yrkande från S, protokollets 
bilaga 1.  
Ordföranden Hampus Magnusson yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-10, med bilagor. 
Yrkande från S, protokollets bilaga 1.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet med 
tilläggsyrkande från S och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens 
förslag.  
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§ 201 0262/20  
Planbesked för bostäder vid Cinnobergatan (Näset 2:1) inom 
stadsdelen Näset 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 22 juni 2021. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-30, med bilagor.  

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

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från Martin 
Wannholt (D) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  
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§ 202 0118/21 
Planbesked för förskola vid Skolspåret (Hjällbo 6:8) inom 
stadsdelen Hjällbo 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 
förskola vid Skolspåret (Hjällbo 6:8) inom Stadsdelen Hjällbo. 

2. Detaljplan för förskola vid Skolspåret (Hjällbo 6:8) inom Stadsdelen Hjällbo 
ska slås samman med och ingå i pågående detaljplan för bostäder vid 
Sandspåret och förskola vid Skolspåret som ingår i startplan 2018. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-15, 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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§ 203 0818/18 
Planbesked för förskola vid Mariebergsgatan (Majorna 
720:221 m.fl.) inom stadsdelen Majorna 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 
Förskola mm vid Mariebergsgatan inom stadsdelen Majorna. 

2. Planarbetet påbörjas år 2022. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-03, med bilagor.  

Jäv 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
överläggning eller beslut. 
 
Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska 
besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 24 (80) 
   
   

§ 204 1574/15 
Planbesked samt uppdrag för detaljplan för kontor, bostäder 
och centrumändamål vid Haga kyrkogata 2 (Vasastaden 1:4 
m.fl.), inom stadsdelen Vasastaden 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av ordföranden Hampus Magnusson (M) bordläggs ärendet till 
sammanträdet 22 juni 2021. 
 
Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-25, med bilagor.  

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

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet om bordläggning 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 25 (80) 
   
   

§ 205 0518/19 
Planbesked för bostäder vid Gaterseredsvägen (Gatersered 
2:17) inom stadsdelen Askim 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 22 juni 2021. 
 
Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-05, 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 besluter i enlighet med ordförandens 
förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 26 (80) 
   
   

§ 206 0763/20 
Planbesked för bostäder vid Hjälmavägen (Nolvik S:23) inom 
stadsdelen Björlanda 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Återremittera ärendet till stadsbyggnadskontoret för att komplettera ärendet enligt 
yrkandet inför beslut 
 
Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i yrkandet.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-30, med bilagor.  
 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till återremissyrkande från M, L 
och D: 

Utifrån KF-budget med målsättningar om att möjliggöra för 500 småhus under året är 
det viktigt att noga överväga planbesked med större småhusinnehåll. Det finns också 
målsättningar att ha en exploateringsekonomi i balans. I detta exempel har vi 
investeringar för utbyggnad av VA som bedömts till 50 Mkr förutom de kostnader 
som ev. blir inom området. Den kommunala infrastrukturen med förskolor och skolor 
är också viktig och exploatören har här lyft att det är möjligt att bygga förskola inom 
området. Denna fråga bör dock säkras upp med de förvaltningar som hanterar 
markägande och skolplanering inom staden. I området finns också behov av 
grundskola och även här finns möjligheter som staden måste arbeta att komma vidare 
med. 

Avseende de kostnader som genereras för VA önskar vi att stadsbyggnadskontoret 
inkommer med uppgift om det är möjligt för exploatören att bekosta utbyggnad av 
allmän VA-anläggning till och inom området och är villig att teckna intentionsavtal 
avseende detta. När det gäller förskola måste det klargöras om staden kan köpa del av 
marken och hur en förskola kan driftas och om parterna är villiga att teckna 
intentionsavtal om detta. Avseende grundskola finns det möjlig mark för detta 
ändamål inom staden. Som underlag för beslut vill vi ha en rapportering avseende 
förutsättningarna för att få fram detta. Vi önskar utifrån behovet av småhus att 
stadsbyggnadskontoret prioriterar detta ärende att återkomma till byggnadsnämnden 
så fort som möjligt. 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 27 (80) 
   
   

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla återremissyrkandet från M, L 
och D och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

---- 

Ajournering kl. 10:18 - 10:34 

---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 28 (80) 
   
   

§ 207 0745/20 
Planbesked för upphävande/ändring av tomtindelning vid 
Vikens väg 56 (Hästevik 1:11) inom stadsdelen Torslanda 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för bostäder vid Vikens 
Väg (Hästevik 1:11) inom stadsdelen Torslanda i Göteborg. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-29, 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 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 29 (80) 
   
   

§ 208 0354/19 
Planbesked för bostäder vid Lerbäcksvägen (Skogome 8:13) 
inom stadsdelen Skogome 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Jan Jörnmark (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 22 juni 2021.  
 
Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-29, 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 besluter i enlighet med ordförandens 
förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 30 (80) 
   
   

§ 209 0383/19 
Planbesked för föreningslokal vid Svanehöjdsgatan 
(Biskopsgården 107:7) inom stadsdelen Biskopsgården 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Carl-Otto Lange (M) bordläggs ärendet till sammanträdet 22 juni 2021. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-26, med bilagor.  
 
Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommet yttrande från sökande, 
ankomststämplat 2021-05-21.  
 
Byggnadsnämnden har även tagit emot flera sent inkomna synpunkter från 
allmänheten, grannar och medlemmar i den aktuella föreningen under perioden 2021-
05-01 – 2021-05-25.  

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

Jäv 
Mats Arnsmar (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut. 
Marianne Carlström (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller 
beslut.  
Rikard Andersson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från Carl-Otto 
Lange (M) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag. 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 31 (80) 
   
   

 

 

§ 210 0727/16 
Prioritering av områden för skydd av natur, kultur och 
friluftsliv   
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Tjänsteutlåtandet godkänns.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-28, 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 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 32 (80) 
   
   

§ 211 0541/20 
Planbesked för Åsdammsvägen (Skintebo 301:12) inom 
stadsdelen Askim 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan vid Åsdammsvägen 
(Skintebo 301:12) inom stadsdelen Askim i Göteborg. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Carl-Otto Lange (M) 2021-03-16. Bordlagt på förslag av 
ordföranden Hampus Magnusson (M) 2021-04-20.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-01-27, med bilagor.  

Yttrande 
Carl-Otto Lange (M) lämnar följande yttrande:  
Jag är positiv till den sökta åtgärden och hade kunnat tänka mig att rösta för ett 
positivt planbesked. Men jag får samtidigt konstatera att nuvarande lagstiftning ställer 
höga krav på detaljplanearbete som medför att stora resurser måste läggas även på 
den här typen av mindre planer och att detta kommer innebära att andra viktiga 
ärenden får stå tillbaka. Av den anledningen ställer jag mig ändå bakom 
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut om negativt planbesked. 

Yrkanden 
Carl-Otto Lange (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet om bordläggning 
och finner att nämnden besluter i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 33 (80) 
   
   

§ 212 0245/20 
Inriktning för fortsatt arbete med att ta fram ett 
samrådsförslag, detaljplan för bostäder vid Vågnedalsvägen 
inom stadsdelen Askim 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 22 juni 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2021-04-20.   

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-03-19.  

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

Jäv  
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
överläggning eller beslut.  
 
Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska 
besluta att bifalla yrkandet från Martin Wannholt (D) om bordläggning och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 34 (80) 
   
   

§ 213 0833/20 
Planbesked för förskola och bostäder med särskild service 
vid Jungmansgatan 65 (Slottsskogen 719:4) inom stadsdelen 
Slottsskogen  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för en 
mindre förskola omfattande cirka fyra avdelningar på den sökta platsen 

2. Planarbetet påbörjas år 2023 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Adam Wojciechowski (MP) 2021-04-20. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-13, med bilagor.  

Jäv  
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
överläggning eller beslut.  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska 
besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag. 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 35 (80) 
   
   

§ 214 BN 2020-009253 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Älvsborg 
855:819  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

På förslag av ordföranden Hampus Magnusson (M) bordläggs ärendet till 
sammanträdet 22 juni 2021.  
 
Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-10, med bilagor.  

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

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet om bordläggning 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 36 (80) 
   
   

§ 215 BN 2021-000369 
Bygglov för nybyggnad av tio bostäder i parhus samt 
komplementbyggnader på Hästevik 2:736  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Bifalla 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. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-10, 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 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 37 (80) 
   
   

§ 216 BN 2021-000420   
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på Hede 1:28 
 

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 2021-04-26, 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 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 38 (80) 
   
   

§ 217 BN 2021-000939 
Bygglov för nybyggnad av växthus och besökscenter samt 
rivning av befintliga växthus på Änggården 34:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Bifalla ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 och 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 2021-05-10, 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 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 39 (80) 
   
   

§ 218 BN 2020-10564 
Rivnings- och bygglov för flytt av komplementbyggnad 
(Stallet) på Änggården 34:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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

2. Bifalla ansökan om rivningslov med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL 

3. Bevilja startbesked med stöd av 10 kap. 23 § 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 2021-05-07, 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 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 40 (80) 
   
   

§ 219 BN 2020-10035   
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på Skålvisered 
1:48  
 

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 2021-05-10, 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 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 41 (80) 
   
   

§ 220 BN 2021-001954 
Tidsbegränsat bygglov för åtta digitala reklamvitriner på 
Lorensberg 706:10 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Bifalla ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2022-05-24 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. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-10, med bilagor. 
Yttrande från V och MP, protokollets bilaga 2.   

Yttranden 
Ledamöterna från V och MP lämnar följande yttrande: Vi ser hellre en offentlig miljö 
fri från påträngande reklam, med mer plats för konstnärlig utsmyckning och där de 
visuella intrycken inte i första hand vill sälja oss något. 

Men eftersom dessa ärenden bara handlar om att tillfälligt testa ny teknik, på samma 
platser och i samma storlek som redan beviljade tillstånd, har vi inga invändningar i 
detta skede. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 42 (80) 
   
   

§ 221 BN 2021-002028 
Tidsbegränsat bygglov för en digital reklamvitrin på Inom 
Vallgraven 701:27 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Bifalla ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2022-05-24 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. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-10, med bilagor.  
Yttrande från V och MP, protokollets bilaga 2.   

Yttranden 
Ledamöterna från V och MP lämnar följande yttrande: Vi ser hellre en offentlig miljö 
fri från pårängande reklam, med mer plats för konstnärlig utsmyckning och där de 
visuella intrycken inte i första hand vill sälja oss något. 

Men eftersom dessa ärenden bara handlar om att tillfälligt testa ny teknik, på samma 
platser och i samma storlek som redan beviljade tillstånd, har vi inga invändningar i 
detta skede. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 43 (80) 
   
   

§ 222 BN 2021-003212   
Bygglov för fasadändring för solceller på flerbostadshus på 
Sandarna 4:6 
 

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. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-10, med bilagor.  
Yrkande från D, protokollets bilaga 3.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till bygglov för fasadändring av solceller på 
flerbostadshus på Sandarna 4:6, protokollets bilaga 1.  
 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Omröstning begärs.  
 
Omröstning 
Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Johan Zandin (V), Jan Lenander (L), Adam 
Wojciechowski (MP), Marianne Carlström (S), Carl-Otto Lange (M) och ordföranden 
Hampus Magnusson ja medan 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 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 44 (80) 
   
   

§ 223 BN 2020-10950 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Hulan 4:87 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avslå ansökan om bygglov 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 2021-05-25, med bilagor.  
 
Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 
2021-05-15 samt en skrivelse från den sökande, ankomststämplad 2021-05-25. 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 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 45 (80) 
   
   

§ 224 BN 2017-005059 
Bygglov för nybyggnad av lager på Kärra 10:2  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Avslå ansökan om bygglov 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 2021-04-26, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 
2021-05-17. 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 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 46 (80) 
   
   

§ 225 BN 2021-001806 
Bygglov för nybyggnad av skärmtak på Backa 96:2 
 

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. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-30, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 
2021-05-14. De inkomna synpunkterna påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag 
till beslut. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 47 (80) 
   
   

§ 226 BN 2020-009929   
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus, BmSS, på 
Björkedal 1:10 
 

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 2021-05-10, med bilagor.  
 
Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 
2021-04-29. 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 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 48 (80) 
   
   

§ 227 BN 2020-010814 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
Hästevik 2:191   
 

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 2021-05-10, med bilagor.  

Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 
2021-05-12. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 49 (80) 
   
   

§ 228 BN 2020–008565 
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på 
Kvisljungeby 2:28  
 

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 2021-05-10, 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 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 50 (80) 
   
   

§ 229 BN 2021-000196 
Förhandsbesked för nybyggnad av två parhus på Gatersered 
2:39  
 

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 2021-04-30, med bilagor.  

Jäv 
Carl-Otto Lange 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 51 (80) 
   
   

§ 230 BN 2021-000031 
Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en installation av 
eldstad utan startbesked på Olofstorp 2:57 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra xxxx xxxx (xxxxxxx-xxxx) och xxxx xxxxx (xxxxxxxx-xxxx), xxxxxxxx, 
xxxxx xxxxxx, en byggsanktionsavgift med stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 §§ 
plan- och bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 kap § 13 2 p. plan- och 
byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha påbörjat en installation av eldstad och 
rökkanal utan startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas till 4760 kr. 
Fastighetsägarna ska enligt 11 kap 60 § PBL, solidariskt påföras 
byggsanktionsavgiften.  
 
Avgifterna ska betalas till kommunens bankgiro 5316-6864 inom två månader från att 
beslutet har delgivits. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-03-01, 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 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 52 (80) 
   
   

§ 231 BN 2021-000809   
Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en tillbyggnad utan 
startbesked på Torslanda 2:49 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Påföra xxxx xxxx (xxxxxxx-xxxx) och xxxx xxxxx (xxxxxxxx-xxxx), xxxxxxxx, 
xxxxx xxxxxx en byggsanktionsavgift med stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51-53 §§ 
plan- och bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 kap 7 § punkt 1 plan- och 
byggförordningen (2011:338) PBF, för att ha påbörjat en åtgärd (tillbyggnad) utan 
startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas till 24 395 kr. Fastighetsägarna ska 
enligt 11 kap 60 § PBL, solidariskt påföras byggsanktionsavgiften. 

Avgifterna ska betalas till kommunens bankgiro 5316-6864 inom två månader från att 
beslutet har delgivits. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-26, 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 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 53 (80) 
   
   

§ 232 BN 2020-004256 
Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, 
fasadändring, utan startbesked på Lorensberg 45:20 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 
 
På förslag av Carl-Otto Lange (M) bordläggs ärendet till sammanträdet 22 juni 2021. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-13, med bilagor.  

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

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från Carl-Otto 
Lange (M) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 54 (80) 
   
   

§ 233 BN 2020-003713 
Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat ändrad användning 
och fasadändring utan startbesked på Lorensberg 45:19  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 
 
På förslag av Carl-Otto Lange (M) bordläggs ärendet till sammanträdet 22 juni 2021. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-13, med bilagor.  

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

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från Carl-Otto 
Lange (M) om bordläggning och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 55 (80) 
   
   

§ 234 BN 2021-001288 
Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat nybyggnad av garage 
och plank utan startbesked på Kålltorp 115:12  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Enligt 1 kap. 5 § och 11 kap. 60 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 
solidariskt påföra tomträttsinnehavarna xxxx xxxx (xxxxxxx-xxxx) och xxxx 
xxxxx (xxxxxxxx-xxxx), xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, byggsanktionsavgifter 
enligt nedan: 

2. En byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 10 kap. 3 § och 11 kap. 51-53 §§ 
PBL, för att ha påbörjat nybyggnad av komplementbyggnad (garage) utan 
startbesked. Byggsanktionsavgiften beräknas med stöd av 9 kap. 6 § punkt 2 
plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, till 18 445 kr. 

3. En byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 10 kap. 3 § och 11 kap. 51-53 §§ 
PBL, för att ha påbörjat uppförande av plank utan startbesked. 
Byggsanktionsavgiften beräknas med stöd av 9 kap. 12 § punkt 8 PBF till 10 
234 kr. 

Avgifterna ska betalas till kommunens bankgiro 5316-6864 inom två månader från att 
beslutet har delgivits de avgiftsskyldiga. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-30, 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 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 56 (80) 
   
   

§ 235 BN 2016-003195 
Lovföreläggande för verksamheter på Kviberg 4:9  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förelägga xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxx xxxx (xxxxxxxx-xxxx), såsom fastighetsägare, 
att senast två månader från det att beslutet vunnit laga kraft, ansöka om bygglov på 
fastigheten för frisörsalong med skylt, föreningsverksamhet (xxx) med skylt, 
möbelbutik (xxx xxxx) med skylt och för kontorsverksamhet (xxx xxxxx), med stöd 
av 11 kap. 17 § PBL. Om föreläggandet inte följs inom angiven tid har 
byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 § PBL möjlighet att på fastighetsägarens 
bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt 
som är nödvändiga för att pröva frågan om lov. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-10, 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 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 57 (80) 
   
   

§ 236 BN 2020-009638 
Lovföreläggande gällande skylt på Masthugget 7:1  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förvaltningsaktiebolaget Värmlandsgatan 18, c/o Nexsec Asset Management AB, Box 
11405, 404 29, GÖTEBORG (xxxxxxxx-xxxx), såsom fastighetsägare, att senast en 
månad från det att beslutet vunnit laga kraft, att ansöka om bygglov med kompletta 
handlingar för skyltar uppsatta på fastigheten enligt bilaga 1 med stöd av 11 kap. 17 § 
PBL. Om föreläggandet inte följs inom angiven tid har byggnadsnämnden enligt 11 kap. 
27 § PBL möjlighet att på fastighetsägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och 
beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om 
lov. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-10, 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 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 58 (80) 
   
   

§ 237 BN 2020-007911 
Rättelseföreläggande förenat med vite, rivning av tillbyggnad 
på Styrsö 1:419  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förelägga xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxx xxxx (xxxxxxxx-xxxx), och xxxxxxx, xxx 
xxxx, xxxxx xxxx (xxxxxxxx-xxxx), såsom fastighetsägare, att senast två månader 
från det att detta beslut vunnit laga kraft från det att beslutet vunnit laga kraft, ha 
genomfört rättelse genom att ta bort den tillbyggnad som uppförts mellan 
huvudbyggnad och komplementbyggnad på fastigheten Styrsö 1:419 och återställa 
byggnaderna till ursprungligt utseende (bilaga 4) med stöd av 11 kap 20 § PBL. 
Föreläggandet förenas med löpande vite om 10 000 kr vardera varje påbörjad 
kalendermånad, så länge rättelse inte vidtas, med stöd av 11 kap 37 § PBL. 

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 2021-04-27, 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 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 59 (80) 
   
   

§ 238 BN 2019-009857 
Yttrande i överklagat ärende gällande bygglov för 
flerbostadshus på fastigheten Kärr 1:80  
 

Paragraf 135 justerades omedelbart i separat protokoll. 

 

 

 

 

 

 

---- 

Ajournering kl. 12:00 - 13:30 

---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 60 (80) 
   
   

§ 239 BN 2020-004398 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Tumlehed 3:17  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Ärendet återremitteras för att få en bättre anpassning till platsen avseende 
byggnadshöjd. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2021-04-20.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-03-31, med bilagor.  

Yrkanden 
Hampus Magnusson (M) yrkar på återremiss för att få en bättre anpassning till platsen 
avseende byggnadshöjd. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 61 (80) 
   
   

§ 240 BN 2020-009634 
Bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av ladugård 
till bostäder på Kärr 1:9  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Bifalla ansökan om bygglov utanför område med detaljplan med stöd av 9 kap. 31§ 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2021-04-20. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-03-31, 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 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 62 (80) 
   
   

§ 241   
Stadsbyggnadsdirektörens information 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas.  
 
Information  
Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant informerar om följande punkter: 

- Covid-19 status och indikatorer 
o Inför tillbakagång till normalläge 

- Status och lägesbild i verksamheten 
- Översyn av organisation inom stadsutvecklingsområdet 
- Kontorets arbete med småhusmålet från kommunfullmäktiges budget 
- Planeringsbesked Skanstorget 
- Förvaltningens samverkan med BID Gamlestaden 
- Boverket önskar få bemyndigande att ställa bindande krav på friytor 
- Stadsbyggnadskontoret är Sveriges mest jämställda arbetsgivaren i svensk 

arbetsliv 2020 enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Jämix 
- Information i kommunstyrelsens arbetsutskott om INSIKTsmätningen 
- V155 och förbindelse till Öckerö kommun 
- Status +one Svenska Mässan 
- Göteborgs Stadstriennal, Arkitekturguiden och Dynamo Väst 
- Planerade aktiviteter när Göteborg fyller 400 år den 4 juni 
- Kunskapsseminarium kollektivtrafik och stadsutveckling 2021-06-11 
- Pågående ärenden rörande Annedal 23:2 och 23:33 
- Förskolor och skolor: information om aktuella ärenden 
- Stadsbyggnadskontorets arbete med gestaltningstävlingar information i 

byggnadsnämnden i juni 
- Planering studiebesök/bussresa för nämnden i höst 

 

Jäv 
Ann Catrine Fogelgren (L) och Chefsjurist Sven Boberg anmäler jäv och deltar inte i de 
delar av ärendets överläggning eller beslut som berör Skanstorget och pågående 
bygglovs- respektive sanktionsärenden (Annedal 23:2 och Annedal 23:33).  

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 63 (80) 
   
   

 

§ 242 0135/21 
Anmälan av delegationsbeslut  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Förteckningarna över delegationsbeslut antecknas. 
 

• Beslut om positiva planbesked förenliga med översiktsplan och eventuella 
program under perioden 2021-04-14 tom 2021-05-21 

• Beslut om avskrivna ärenden under perioden 2021-04-17 tom 2021-04-30 
• Beslut att inte ingripa under perioden 2021-04-17 tom 2021-04-30 
• Beviljade avslagna och avvisade ärenden 2021-04-17 tom 2021-04-30 
• Beslut om anställningar under perioden 2021-03-31 tom 2021-05-12  
• Beslut om avgång under perioden 2021-04-08 tom 2021-05-12 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 64 (80) 
   
   

§ 243 0136/21 
Anmälan av ordförandebeslut  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Inga ordförandebeslut har fattats under perioden.  

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 65 (80) 
   
   

§ 244 0134/21 
Frågor till förvaltningen  
 

Beslut  
Följande frågor antecknas: 
 
Stadsbyggnadskontoret ska återkomma med förslag på ett effektivt sätt att hantera 
mindre ändringsdetaljplaner på ett effektivt sätt med hjälp av planintressentens 
konsulter.  

Stadsbyggnadskontoret ska återkomma med en information om hur planarbetet drivs 
framåt. 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 66 (80) 
   
   

§ 245   
Redovisning av inkomna planförfrågningar  
 

Beslut  
I byggnadsnämnden 
 
Förteckningen över inkomna planförfrågningar antecknas.  
 
Handlingar  
Förteckning över nyinkomna planbesked. 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 67 (80) 
   
   

§ 246   
Redovisning av inkomna skrivelser till nämnden  
 

Beslut  
I byggnadsnämnden  
 
Förteckningen över inkomna skrivelser antecknas.  
 
Handlingar  
Förteckning över inkomna skrivelser daterad 2021-05-21. 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 68 (80) 
   
   

§ 247 0576/21 
Redovisning av positiva planbesked med startår 
 

Beslut  
I byggnadsnämnden  
 
Förteckningen antecknas.  
 
Handlingar  
Förteckning över positiva planbesked med startår. 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 69 (80) 
   
   

§ 248 0578/21 
Redovisning av sammanställning över pågående detaljplaner 
och vilken aktivitet som avslutats samt vilka aktiviteter som 
är planerade under 2021  
 

Beslut  
I byggnadsnämnden  
 
Förteckningen över pågående detaljplaner antecknas.  
 
Handlingar  
Förteckning över pågående detaljplaner och vilken aktivitet som avslutats samt vilka 
aktiviteter som är planerade, per 2021-05-20.  

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 70 (80) 
   
   

§ 249 0577/21 
Redovisning av startade planer från Startplan 2021  
 

Beslut  
I byggnadsnämnden  
 
Förteckningen antecknas.  
 
Handlingar  
Förteckning över startade planer från Startplan 2021, per 2021-05-19.  

 

 

---- 

Ajournering kl. 15:10 - 15:17 

---- 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 71 (80) 
   
   

§ 250 0836/20 
Program för Tynnered 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 
 
Informationen antecknas.  
 
Information 
 
Eva Tenow informerar om:  
 

- Utmaningar och potential 
- Syfte 
- Inriktning i andra planeringsdokument 
- Exempel på strategier, stråk, planeringsinriktningar mm. och tidiga spaningar 
- Knäckfrågor  

Jäv 
Johan Zandin (V) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut.  

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 72 (80) 
   
   

§ 251   
Redovisning av inkomna remisser  
 

Beslut  
I byggnadsnämnden  
 
Förteckningen över remisser antecknas.  
 
Handlingar  
Förteckning över aktuella remisser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 73 (80) 
   
   

§ 252 0499/21 
Riktlinje för uteserveringar 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 
Informationen antecknas. 
 
Information 

Johanna Forsman och Helen Thomasson informerar om:  

- Uppdrag 
- Process 
- Delat nämndansvar 
- Förändringar 
- Permanenta säsongslov 
- Villkorsbesked som gestaltningsprogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 74 (80) 
   
   

§ 253 0666/18 
Kulturreservatet Slottsskogen  

 
Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas. 
 
Information 

Sophia Älfvåg och Marie Nyberg informerar om:  
 

- Bakgrund och introduktion 
- Slottsskogens status idag 
- Uppdrag 
- Vad är ett kulturreservat 
- Historisk tillbakablick på Slottskogen 
- Innebörd, möjligheter och värden 
- Process och tidplan 
- Ekosystemtjänster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 75 (80) 
   
   

§ 254 0607/21 
Prioriterade frågor för Västlänken och Göteborgs Stad 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas. 
 
Information 

Christer Niland och Lotta-Sara Falk från trafikkontoret informerar om:  

- Syfte med informationen och projektet 
- Vem får informationen och vad är agendan 
- Politiska uppdrag kopplade till program Västlänken 
- Västlänkens samverkansorganisation 
- Prioriterade frågor för Västlänken och Göteborgs Stad 
- Överenskommelser 
- Luftkvalitetsfrågor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 76 (80) 
   
   

§ 255 0571/21 
Förhandsbeskedets koppling till och betydelse för 
efterföljande bygglovshandläggning 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas. 
 

Information 
Jessica Aunell och Sofia Wallin informerar om:  

- Lokaliseringsprövning 
- Överensstämmelse med bygglovet 
- Vilka avvikelser kan göras ifrån FH utan att det påverkar nämndens 

bundenhet? 
- Vad gäller om bygglovsansökan avviker för mycket ifrån förhandsbeskedet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 77 (80) 
   
   

§ 256 0570/21 
Kriterier för startplan 2022 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Informationen antecknas. 
 

Information 
Fredrik Andersson informerar om:  

- Syfte med dragningen, processen, kriterier och exploateringsekonomi för 
startplan 2022 

- Startplanens roll i stadens planering 
- Stadens och SBK:s process för startplanen 
- Kriterier för startplan 2021 
- Inriktning och kriterier för startplan 2022 
- Exploateringsekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 78 (80) 
   
   

§ 257 BN 2021-001239 
Startbesked för förskola på Landala 36:1 

 
Beslut 
I byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar startbesked med i ärendet bifogad kontrollplan och med 
mindre avvikelse avseende rumshöjd i BBR1:22. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i yrkande från enig nämnd, 
protokollets bilaga 4. 

Handlingar  
Yrkande från enig nämnd, protokollets bilaga 4.  
 
Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat 
2021-05-21. De inkomna synpunkterna påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag 
till beslut.  

Yrkanden 
Johan Zandin (V) m.fl. yrkar att nämnden beviljar startbesked enligt yrkande från 
enig nämnd, protokollets bilaga 4. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från Johan Zandin 
(V) m.fl. och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 79 (80) 
   
   

§ 258 BN 2020-10188 
Strandskyddsdispens för omledning av vattendrag, 
erosionsskydd samt anläggande av ridväg på Björlanda 3:27 
och Björlanda S:11  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för omledning av biflöde 
till Osbäcken med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 18b § miljöbalken (MB). 
Som särskilt skäl för dispensen gäller enligt 7 kap. 18c § MB punkt 5 att 
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området. 

2. Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för åtgärder mot erosion vid 
utloppet i Osbäcken med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 18b § miljöbalken 
(MB). Som särskilt skäl för dispensen gäller enligt 7 kap. 18c § MB punkt 3 
att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. 

3. Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för anläggande av ridväg 
med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 18b § miljöbalken (MB). Som särskilt 
skäl för dispensen gäller enligt 7 kap. 18c § MB punkt 5 att området behöver 
tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området. 

4. 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 2021-05-10, med bilagor.  

Jäv  
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
överläggning eller beslut. 

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska 
besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag. 



 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 80 (80) 
   
   

§ 259 0528/21 
Yrkande angående +one Svenska Mässan 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att möjliggöra för en flexibel detaljplan för att i 
möjligaste mån tillmötesgå Svenska Mässans hemställan angående projektet +one. 

Skäl för beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i yrkandet.  
 
Handlingar  
Yrkande från M, L, V, S, MP och D, protokollets bilaga 5. 

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L, V, S, MP och 
D. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 



Byggnadsnämnden 
Tilläggsyrkande (Socialdemokraterna) 
2021-05-25 

Tilläggsyrkande angående planbesked för bostäder vid Chapmansgatan 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden: 

1. Planarbetet ska primärt utgå från den föreslagna bebyggelsestruktur som framgår av utred-
ningsmaterialet i den historiska stadsplaneanalysen "Göteborgs utvidgade innerstad".

2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet.

Yrkandet 

Vi är positiva till ambitionen att tillskapa bostäder och service på platsen men ser ett behov av att i 
planarbetet undersöka en mer urban bebyggelsestruktur, i linje med vad som föreslås i den histo-
riska stadsplaneanalysen "Göteborgs utvidgade innerstad". Det aktuella området har stor potential 
till stadsutveckling även om den övergripande planstrukturen är splittrad och saknar överblick. Al-
ternativa typologier, som lamell- eller gathusstruktur, skulle behöva studeras närmare för att klar-
göra vilka effekter de ger vad gäller exempelvis bullerreducering och påverkan på gaturummet. 

Protokollets bilaga 1



YttrandeV,MP

Byggnadsnämnden2021-05-25

Ärende45och46

DiarienummerBN2021-001954ochBN2021-002028

Yttrandeomtidsbegränsatbygglovfördigitalareklamvitriner

Viserhellreenoffentligmiljöfrifrånpåträngandereklam,medmerplatsförkonstnärlig

utsmyckningochdärdevisuellaintryckeninteiförstahandvillsäljaossnågot.

Meneftersomdessaärendenbarahandlaromatttillfälligttestanyteknik,påsamma

platserochisammastorleksomredanbeviljadetillstånd,harviingainvändningaridetta

skede.

Protokollets bilaga 2



Yrkande gällande bygglov för fasadändring för solceller på 
flerbostadshus på Sandarna 4:6 

Förslag till beslut i Byggnadsnämnden: 

Bifalla bygglovet för fasadändring av solceller på flerbostadshus på Sandarna 4:6. 

Yrkandet 

Vi behöver ta klimatfrågan på stort allvar och ser positivt på att göteborgare bidrar till en 

bättre miljö. Genom denna ombyggnad kommer CO2-utslägg i närmiljön minska med över 

30 000 kg/år.  

Yrkande D 

Byggnadsnämnden 2021-05-25 

Ärende 47 

Diarienummer BN 2021-003212 

Protokollets bilaga 3



YrkandeV,MP,D,M,L,S

Byggnadsnämnden2021-05-25

Ärende38a

DiarienummerBN2021-001239

YrkandeomstartbeskedförförskolapåLandala36:1

Denaktuellaförskolanharblivituppsagdfrånsinanuvarandelokalerföratt

fastighetsägarenbehöverdessaförsinegenverksamhet,ettäldreboende.Förskolan

behöverdärförhittanyaverksamhetslokalerredaninförhöstterminen2021.

DetärbristpåförskolelokaleriGöteborgochdeaktuellalokalernaharredantidigare

använtsföröppenförskola.Detstörstahindretförattbeviljastartbeskedäratt

rumshöjdenär2,3miställetförde2,4msomgällerförnybyggdaarbetsplatsereller2,7

msomgällerförnybyggdaundervisningslokaler.Menföreleveriförskoleåldernär

avståndetupptill2,3mfortfarandemycketvältilltaget.

Utifrånenhelhetsbedömningochutifrånbarnperspektivetbedömervidärförattlokalerna

börfåanvändassomförskola.

Självklartmåstedetfinnastillräckligtbraventilationförverksamheten,menvitrorattdet

gårattåstadkommapåettlämpligtsätttrotsdenlägretakhöjden.

Viyrkardärför:

attByggnadsnämndenbeviljarstartbeskedmediärendetbifogadkontrollplanochmed

mindreavvikelseavseenderumshöjdiBBR1:22.

Protokollets bilaga 4



Göteborgs stad byggnadsnämnden 1 (1) 

Yrkande angående +one Svenska Mässan 
Förslag till beslut 
I Byggnadsnämnden 

Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att möjliggöra för en flexibel detaljplan för att i 
möjligaste mån tillmötesgå Svenska Mässans hemställan angående projektet +one 

Yrkandet 
Med anledning av den information som lämnats av stadsbyggnadsdirektören vid 
sammanträdet 2021-05-25 angående +one vill vi att förvaltningen får i uppdrag att 
återkomma till byggnadsnämnden efter att ha utrett möjligheterna för kategoribostäder, 
såsom exempelvis företagsbostäder, forskarbostäder, seniorbostäder och studentbostäder. 
Detta då det är av största vikt för staden att det fjärde tornet byggs så att Svenska Mässan 
kan utvecklas och att Göteborg kan behålla och stärka sin roll som ledande evenemangs-
och mötescentrum i Norra Europa. 

Byggnadsnämnden 

Yrkande  
Datum 2021-05-25 

(M)(L)(V)(S)(MP)(D) 

Protokollets bilaga 5
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	Handlingar

	§ 193 0277/17
	Antagande av ändring av del av detaljplan för servicelägenheter och ålderdomshem vid Bangatan (Gathenhielmska trädgården och Söderlingska parken) inom stadsdelen Majorna
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 194 0195/18
	Samråd och granskning av detaljplan för förskola vid Annandagsgatan inom stadsdelen Kortedala
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 195 1175/15
	Granskning av detaljplan för bostäder med särskild service vid Åketorpsgatan inom stadsdelen Backa
	Beslut
	Skäl för beslut Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Jäv Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut.

	§ 196 0633/17
	Granskning av ändring av del av detaljplan för Örgryte Trädgårdsstad och del av detaljplan för del av stadsdelen Bö inom stadsdelen Bö
	Beslut
	Skäl för beslut Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 197 0964/20
	Avbryta arbetet med detaljplan för bostäder vid Schéelegatan/Karlagatan inom stadsdelen Lunden
	Beslut
	Skäl för beslut Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 198 0382/11
	Avbryta arbetet med detaljplan för fritidshusbebyggelse på Kårholmen inom stadsdelen Styrsö
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 199 1662/15
	Avbryta arbetet med detaljplan för förskola och församlingslokal vid Kullens väg inom stadsdelen Säve
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 200 0975/20
	Planbesked för bostäder vid Chapmansgatan (Majorna 131:13) inom stadsdelen Majorna
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande samt yrkande från S, protokollets bilaga 1.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 201 0262/20
	Planbesked för bostäder vid Cinnobergatan (Näset 2:1) inom stadsdelen Näset
	Beslut
	På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 22 juni 2021.
	Handlingar
	Yrkanden Martin Wannholt (D) yrkar på bordläggning av ärendet.
	Beslutsgång

	§ 202 0118/21
	Planbesked för förskola vid Skolspåret (Hjällbo 6:8) inom stadsdelen Hjällbo
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 203 0818/18
	Planbesked för förskola vid Mariebergsgatan (Majorna 720:221 m.fl.) inom stadsdelen Majorna
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Jäv Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut.

	§ 204 1574/15
	Planbesked samt uppdrag för detaljplan för kontor, bostäder och centrumändamål vid Haga kyrkogata 2 (Vasastaden 1:4 m.fl.), inom stadsdelen Vasastaden
	Beslut
	På förslag av ordföranden Hampus Magnusson (M) bordläggs ärendet till sammanträdet 22 juni 2021.  Handlingar
	Yrkanden Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar på bordläggning av ärendet.
	Beslutsgång

	§ 205 0518/19
	Planbesked för bostäder vid Gaterseredsvägen (Gatersered 2:17) inom stadsdelen Askim
	Beslut
	På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 22 juni 2021.  Handlingar
	Yrkanden Jan Jörnmark (D) yrkar på bordläggning av ärendet.
	Beslutsgång

	§ 206 0763/20
	Planbesked för bostäder vid Hjälmavägen (Nolvik S:23) inom stadsdelen Björlanda
	Beslut
	Återremittera ärendet till stadsbyggnadskontoret för att komplettera ärendet enligt yrkandet inför beslut  Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i yrkandet.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 207 0745/20
	Planbesked för upphävande/ändring av tomtindelning vid Vikens väg 56 (Hästevik 1:11) inom stadsdelen Torslanda
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 208 0354/19
	Planbesked för bostäder vid Lerbäcksvägen (Skogome 8:13) inom stadsdelen Skogome
	Beslut
	På förslag av Jan Jörnmark (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 22 juni 2021.   Handlingar
	På förslag av Jan Jörnmark (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 22 juni 2021.   Handlingar
	Yrkanden Jan Jörnmark (D) yrkar på bordläggning av ärendet.
	Beslutsgång

	§ 209 0383/19
	Planbesked för föreningslokal vid Svanehöjdsgatan (Biskopsgården 107:7) inom stadsdelen Biskopsgården
	Beslut
	På förslag av Carl-Otto Lange (M) bordläggs ärendet till sammanträdet 22 juni 2021.
	Handlingar
	Yrkanden Carl-Otto Lange (M) yrkar på bordläggning av ärendet.
	Jäv Mats Arnsmar (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut. Marianne Carlström (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut.  Rikard Andersson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning e...
	Beslutsgång

	§ 210 0727/16
	Prioritering av områden för skydd av natur, kultur och friluftsliv
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 211 0541/20
	Planbesked för Åsdammsvägen (Skintebo 301:12) inom stadsdelen Askim
	Beslut
	Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan vid Åsdammsvägen (Skintebo 301:12) inom stadsdelen Askim i Göteborg.
	Tidigare behandling Bordlagt på förslag av Carl-Otto Lange (M) 2021-03-16. Bordlagt på förslag av ordföranden Hampus Magnusson (M) 2021-04-20.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 212 0245/20
	Inriktning för fortsatt arbete med att ta fram ett samrådsförslag, detaljplan för bostäder vid Vågnedalsvägen inom stadsdelen Askim
	Beslut
	På förslag av Martin Wannholt (D) bordläggs ärendet till sammanträdet 22 juni 2021.
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden Martin Wannholt (D) yrkar på bordläggning av ärendet.
	Jäv

	§ 213 0833/20
	Planbesked för förskola och bostäder med särskild service vid Jungmansgatan 65 (Slottsskogen 719:4) inom stadsdelen Slottsskogen
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Tidigare behandling Bordlagt på förslag av Adam Wojciechowski (MP) 2021-04-20.
	Handlingar
	Jäv
	Beslutsgång

	§ 214 BN 2020-009253
	Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Älvsborg 855:819
	Beslut
	På förslag av ordföranden Hampus Magnusson (M) bordläggs ärendet till sammanträdet 22 juni 2021.   Handlingar
	Yrkanden Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar på bordläggning av ärendet.
	Beslutsgång

	§ 215 BN 2021-000369
	Bygglov för nybyggnad av tio bostäder i parhus samt komplementbyggnader på Hästevik 2:736
	Beslut
	Bifalla 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.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 216 BN 2021-000420
	Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på Hede 1:28
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 217 BN 2021-000939
	Bygglov för nybyggnad av växthus och besökscenter samt rivning av befintliga växthus på Änggården 34:1
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 218 BN 2020-10564
	Rivnings- och bygglov för flytt av komplementbyggnad (Stallet) på Änggården 34:1
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 219 BN 2020-10035
	Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på Skålvisered 1:48
	Beslut
	Skäl för beslut Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 220 BN 2021-001954
	Tidsbegränsat bygglov för åtta digitala reklamvitriner på Lorensberg 706:10
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Yttranden Ledamöterna från V och MP lämnar följande yttrande: Vi ser hellre en offentlig miljö fri från påträngande reklam, med mer plats för konstnärlig utsmyckning och där de visuella intrycken inte i första hand vill sälja oss något.
	Men eftersom dessa ärenden bara handlar om att tillfälligt testa ny teknik, på samma platser och i samma storlek som redan beviljade tillstånd, har vi inga invändningar i detta skede.
	Beslutsgång

	§ 221 BN 2021-002028
	Tidsbegränsat bygglov för en digital reklamvitrin på Inom Vallgraven 701:27
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Yttranden Ledamöterna från V och MP lämnar följande yttrande: Vi ser hellre en offentlig miljö fri från pårängande reklam, med mer plats för konstnärlig utsmyckning och där de visuella intrycken inte i första hand vill sälja oss något.
	Men eftersom dessa ärenden bara handlar om att tillfälligt testa ny teknik, på samma platser och i samma storlek som redan beviljade tillstånd, har vi inga invändningar i detta skede.
	Beslutsgång

	§ 222 BN 2021-003212
	Bygglov för fasadändring för solceller på flerbostadshus på Sandarna 4:6
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Yrkanden Martin Wannholt (D) yrkar bifall till bygglov för fasadändring av solceller på flerbostadshus på Sandarna 4:6, protokollets bilaga 1.   Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.
	Beslutsgång

	§ 223 BN 2020-10950
	Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Hulan 4:87
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 224 BN 2017-005059
	Bygglov för nybyggnad av lager på Kärra 10:2
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 225 BN 2021-001806
	Bygglov för nybyggnad av skärmtak på Backa 96:2
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 226 BN 2020-009929
	Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus, BmSS, på Björkedal 1:10
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 227 BN 2020-010814
	Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Hästevik 2:191
	Beslut
	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
	Beslutsgång

	§ 228 BN 2020–008565
	Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på Kvisljungeby 2:28
	Beslut
	Skäl för beslut Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 229 BN 2021-000196
	Förhandsbesked för nybyggnad av två parhus på Gatersered 2:39
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Jäv Carl-Otto Lange anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut.
	Beslutsgång

	§ 230 BN 2021-000031
	Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en installation av eldstad utan startbesked på Olofstorp 2:57
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 231 BN 2021-000809
	Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en tillbyggnad utan startbesked på Torslanda 2:49
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 232 BN 2020-004256
	Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd, fasadändring, utan startbesked på Lorensberg 45:20
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden Carl-Otto Lange (M) yrkar på bordläggning av ärendet.
	Beslutsgång

	§ 233 BN 2020-003713
	Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat ändrad användning och fasadändring utan startbesked på Lorensberg 45:19
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden Carl-Otto Lange (M) yrkar på bordläggning av ärendet.
	Beslutsgång

	§ 234 BN 2021-001288
	Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat nybyggnad av garage och plank utan startbesked på Kålltorp 115:12
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 235 BN 2016-003195
	Lovföreläggande för verksamheter på Kviberg 4:9
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 236 BN 2020-009638
	Lovföreläggande gällande skylt på Masthugget 7:1
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 237 BN 2020-007911
	Rättelseföreläggande förenat med vite, rivning av tillbyggnad på Styrsö 1:419
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 238 BN 2019-009857
	Yttrande i överklagat ärende gällande bygglov för flerbostadshus på fastigheten Kärr 1:80

	§ 239 BN 2020-004398
	Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Tumlehed 3:17
	Beslut
	Ärendet återremitteras för att få en bättre anpassning till platsen avseende byggnadshöjd.
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden Hampus Magnusson (M) yrkar på återremiss för att få en bättre anpassning till platsen avseende byggnadshöjd.
	Beslutsgång

	§ 240 BN 2020-009634
	Bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av ladugård till bostäder på Kärr 1:9
	Beslut
	Skäl för beslut Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Tidigare behandling Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2021-04-20.
	Handlingar
	Beslutsgång

	§ 241
	Stadsbyggnadsdirektörens information
	Jäv

	§ 242 0135/21
	Anmälan av delegationsbeslut
	Beslut

	§ 243 0136/21
	Anmälan av ordförandebeslut
	Beslut

	§ 244 0134/21
	Frågor till förvaltningen

	§ 245
	Redovisning av inkomna planförfrågningar

	§ 246
	Redovisning av inkomna skrivelser till nämnden

	§ 247 0576/21
	Redovisning av positiva planbesked med startår

	§ 248 0578/21
	Redovisning av sammanställning över pågående detaljplaner och vilken aktivitet som avslutats samt vilka aktiviteter som är planerade under 2021

	§ 249 0577/21
	Redovisning av startade planer från Startplan 2021

	§ 250 0836/20
	Program för Tynnered
	Beslut I byggnadsnämnden  Informationen antecknas.   Information  Eva Tenow informerar om:
	Jäv

	§ 251
	Redovisning av inkomna remisser

	§ 252 0499/21
	Riktlinje för uteserveringar

	§ 253 0666/18
	Kulturreservatet Slottsskogen
	Beslut

	§ 254 0607/21
	Prioriterade frågor för Västlänken och Göteborgs Stad
	Beslut

	§ 255 0571/21
	Förhandsbeskedets koppling till och betydelse för efterföljande bygglovshandläggning
	Beslut

	§ 256 0570/21
	Kriterier för startplan 2022
	Beslut

	§ 257 BN 2021-001239
	Startbesked för förskola på Landala 36:1
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i yrkande från enig nämnd, protokollets bilaga 4.
	Handlingar
	Yrkanden Johan Zandin (V) m.fl. yrkar att nämnden beviljar startbesked enligt yrkande från enig nämnd, protokollets bilaga 4.
	Beslutsgång

	§ 258 BN 2020-10188
	Strandskyddsdispens för omledning av vattendrag, erosionsskydd samt anläggande av ridväg på Björlanda 3:27 och Björlanda S:11
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Jäv
	Beslutsgång

	§ 259 0528/21
	Yrkande angående +one Svenska Mässan
	Yrkande angående +one Svenska Mässan
	Beslut
	Skäl för beslut Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i yrkandet.   Handlingar
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