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Protokoll 
Sammanträdesdatum 2017-10-24 

 

Tid: 09:00 – 16.30 

Plats: Sessionssalen, Köpmansgatan 20 

Paragrafer: § 487 - 553 
 
 

Närvarande 

Ledamöter 
Emmali Jansson (MP) ordförande 
Johannes Hulter (S) förste vice ordförande  
Ann Catrine Fogelgren (L) andre vice ordförande 
Axel Josefson (M) 
Marianne Carlström (S) 
Johan Zandin (V) ej §§ 515, 533 t.o.m. § 547 
Anna Wibring (M) t.o.m. § 552 
Mikael Niklasson (S) 
Hampus Hagman (KD) t.o.m. § 552 
 

Ersättare 
Gustav Öberg (S) tjänstgörande §§ 515, 533 fr.o.m. § 548 
Björn Nilsson (M) t.o.m. § 546 
Ann-Marie Palm (S) t.o.m. § 549 
David Hammarsten (MP) ej § 520 
 
 
 

Övriga  
Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör 
Agnetha Carlsson, nämndsekreterare 
 
Närvarande tjänstepersoner under berörda §§ 
 
Lisa Nilsson  487-546, Lotta Kjällström  487-546, Emma Svensson  487-546, Anders 
Bersten 487-550, Niklas Greve  487-546, Kristin Johansson 487-546, Hamlet Mir-
jamsdotter  487-546, Robin Barnholdt  487-546, Roland Edvardsson 487-500, Jan 
Tärnemark 487-500, Monica Daxler 487-552, Ulrika Marcelind  487-546, Martin Storm 
487-552, Fredrik Andersson  487-546, Annika Snäll 487-552, Katja Ketola 487-553, 
Sven Boberg 487-552, Tomas Carlsson 487-549, Lars Fredén  487-546, Louise Ekdahl 
487-504, Mari Tastare 487-552, Elin Johansson 487-552, Fredric Norrå 487-552, Maria 
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Ågren  487-546, Gunnel Jonsson 487-552, Alexander Danilovic 492-500, Liza 
Schramm 487-542, Karoline Rosgardt 487-537 och 548-549, Emma Larsson 515-542, 
Charlotte Ohlsson 523, Sara Svensson 498-499, Jessica Lindmark 506-510, Åsa Åkes-
son 518-520, Hans Ander 525-531, Maria lejon 531-537 och 547, Agneta Runevad 531-
537, Magnus Uhrberg 547, Agneta Törnqvist 547, Evelina Eriksson 549, Sara Brunn-
kvist 547-550, Linda Nygren park och naturförvaltningen 551, Beata Löfmarck park 
och naturförvaltningen 551, Johan Tallhage Västtrafik 550, Roger Vahnberg Västtrafik  
550, 
 
 

 

Justeringsdag: Fredagen den 3 november 2017 
  

 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
 
 
 
Emmali Jansson  Ann Catrine Fogelgren 
Ordförande    Justerare 
 
  



 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 2017-10-24 

Göteborgs Stad byggnadsnämnden, protokoll 3(34) 

§ 487    

Val av justerare 
Ann Catrine Fogelgren (L) utsågs att justera dagens protokoll. 
 
Anteckning gjordes.  
 
 
 

§ 488  

Anmälan om jäv 
Johan Zandin (V) anmälde jäv i §§ 515, 533 och David Hammarsten jäv i § 520 
 
Anteckning gjordes.  
 
 
 

§ 489   

Godkännande av dagordning 
Det anmäldes att fyra yrkanden inlämnats till dagens sammanträde. Tre från (L) (M) 
KD) ett från (S) (MP) (V). Ärendena behandlas sist på dagordningen. 
 
Anteckning gjordes.  
 
 
 
 

§ 490   

Stadsbyggnadsdirektören informerar 
Agneta Hammer informerade om följande: 

• klimatanpassningsutredningen 

• bostadsdagen 22 november, skapa framtidens Göteborg 

• genomförda utlandsresor 2017 bl.a. MIPIM, studieresa till Köpenhamn 
 
Anteckning gjordes. 
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§ 491   

Aktuella domar 
Sven Boberg informerade om: 
 

• Mark och miljödomstolen upphävt byggnadsnämndens beslut om bygglov på 
Hovås 3:505. Nämnden bör överklaga beslutet 

• Vargö. Nämnden bör överklaga 
• Detaljplaner för Kobbegården, Nymilsgatan och Munspelsgatan har vunnit laga 

kraft 
 
Anteckning gjordes. 
 
 
 

§ 492   

Aktuella bygglov 
Lars Fredén informerade om beviljat startbesked för marklov till Karlatornet  
 
Anteckning gjordes. 
 
 
 

§ 493 Dnr  0170/17 

Budget 2018 med flerårsplan 
Tomas Carlsson redogjorde för utgångspunkterna i budgeten. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Yrkanden 
Ann Catrine Fogelgren (L) yrkade på återremiss för inarbetning av (L)(M) (KD):s mål- 
och inriktningsdokument i budgeten och 
 
ordföranden Emmali Jansson (MP) bifall till kontorets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställde propositioner på beslut om ärendets avgörande idag eller återremiss 
och fann att ärendet skulle avgöras idag. 
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Härefter yrkade 
Fogelgren avslag på kontorets förslag. 
 
Votering begärdes 
”Den som vill att nämnden skall bifalla kontorets förslag röstar Ja den som inte vill 
röstar Nej. Vinner Nej har nämnden avslagit kontorets förslag”. 
 
Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Fogelgren, Axel Josefsson (M), Anna 
Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 
 
Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade byggnadsnämnden 
beslutat: 
 
att godkänna stadsbyggnadskontorets förslag till budget 2018,  
 
att godkänna stadsbyggnadskontorets förslag till likabehandlingsplan 2018-2020, 
 
att fastställa stadsbyggnadskontorets förslag till plan för intern kontroll 2018, 
 
att översända ovan nämnda tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen 
 
att uppdra åt stadsbyggnadsdirektören att leda genomförandet av budget 2018. 
 
(M) (L)  (KD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
 

§ 494  

Budget 2018 Trygg Vacker Stad 
Ovan nämnda ärende behandlades 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att godkänna stadsbyggnadskontorets förslag till Budget 2018 för Trygg vacker 
stad. 
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§ 495 Dnr  0169/17 

Ekonomisk lägesrapport 2017-09 
Tomas Carlsson redogjorde för arbetet med en ny prognos inför uppföljningsrapport 3. 
Fortfarande positiv avvikelse +6,1 Mkr. Vi satsar på att nå ett nollresultat. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att anteckna redogörelsen. 
 
 
 
 

§ 496 Dnr  0540/17 

Byggnadsnämndens sammanträdestider 2018 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att godkänna sammanträdestider mm för byggnadsnämnden 2018 enligt bilaga 1 i 
ovan nämnda tjänsteutlåtande. 
 
 
 
 
 

§ 497 Dnr  0614/17 

Ansökan om miljöstimulansmedel för 2018 
Ovan nämnda ärende behandlades. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att godkänna att kontoret genomför ansökan för miljöstimulansmedel för 
projektet ”Planeringsunderlag för ekosystemtjänster och blå/grönstruktur” 
 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
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§ 498 Dnr  0580/17 

Remissvar - Kommunal tillstyrkan av vindkraft 
Ovan nämnda ärende behandlades. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
(MP) (V) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bilaga 1 
Yrkanden 
ordföranden Emmali Jansson yrkade bifall till (MP) (V) yrkandet och 
 
Johannes Hulter (S) bifall till kontorets förlag 
 
Propositionsordning 
ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till tjänsteutlåtandet eller (MP) 
(V)-förslaget och fann att (MP) (V)-förlaget vunnit. 
 
Votering begärdes 
”Den som vill att nämnden skall bifalla tjänsteutlåtandet röstar Ja den som inte vill 
röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit (MP) (V)-förslaget. 
 
Vid upprop röstade Ann Catrine Fogelgren (L), Johannes Hulter, Axel Josefson (M), 
Marianne Carlström (S), Anna Wibring (M), Mikael Niklasson (S) och Hampus Hag-
man (KD) Ja medan Johan Zandin (V) och ordföranden röstade Nej. 
 
 
Då omröstningen utfallit med sju Ja och två Nej hade byggnadsnämnden beslutat: 
 
att som eget yttrande översända stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande till 
kommunstyrelsen. 
 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
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§ 499 Dnr  0591/17 

Remissvar - Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa 
Ovan nämnda ärende behandlades. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
(S) (MP) (V) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bilaga 2 
 
Yrkanden 
ordföranden Emmali Jansson yrkade bifall till yrkandet 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att komplettera tjänsteutlåtandet med synpunkterna i ovan nämnda yrkande och 
översända detsamma till kommunstyrelsen.  
 
 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
 
 
 

§ 500 Dnr  0502/17 

Remissvar - Delbetänkande av översiktsplaneutredningen - Detaljplanekravet 
Kommunstyrelsen hade till byggnadsnämnden för direkt besvarade till Näringsde-
partement översänt ovan nämnda delbetänkande. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att som eget yttrande översända ovan nämnda tjänsteutlåtande till Näringsdepar-
tementet. 
 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
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§ 501  

Bygglov och sanktionsavgift för ändrad användning från butik till restaurang i 
flerbostadshus på Johanneberg 4:14 
Till behandling företogs det den 26 september 2017 bordlagda ärendet angående ovan 
nämnda bygglov m.m. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att  bifalla bygglov för ändrad användning från butik till restaurang i 
flerbostadshus på Johanneberg 4:14  
att  med stöd av 11 kap 51-53 §§ plan- och bygglagen samt 9 kap. 8 § 3 p (plan- och 
byggförordningen 2011:338) påföra NAAL HB, Lars Havner, Gibraltargatan 20, 
411 30 Göteborg, en byggsanktionsavgift för att påbörjat åtgärden utan startbe-
sked med 54320 kr med upplysning om att avgiften skall betalas till kommunens 
plusgiro konto 57594-4, inom två månader från att beslutet har delgivits. 
 
överklagandeanvisning 
 
 
 
 

§ 502  

Bygglov för annat ändamål av butik till lägenhet på Heden 29:7  
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Brf Tegnérsgatan/Hedåsgatan om 
bygglov enligt ovan. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
(S) (MP) (V) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bilaga 3 
 
Yrkanden 
Axel Josefson (M) yrkar bifall till kontorets förslag och 
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ordföranden Emmali Jansson (MP) bifall till yrkandet. 
 
Propositionsordning 
ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till yrkandet eller kontorets förslag 
och fann att sitt förslag vunnit. 
 
Votering begärdes 
”Den som vill att nämnden skall bifalla yrkandet röstar Ja den som inte vill röstar Nej. 
Vinner Nej har nämnden bifallit kontorets förslag”. 
 
Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogelgren (L), Axel 
Josefson, Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 
 
Då omröstningen utfallit med fem och fyra Nej hade byggnadsnämnden beslutat i 
enlighet med yrkandet: 
 
att ge kontoret i uppdrag att ändra aktuell detaljplan för att säkerställa att befint-
liga lokaler i områdets bottenvåningar ska vara kvar 
 
att enligt plan- och bygglagen 9 kap 28 § besluta om anstånd med att avgöra 
bygglovet till dess planarbetet har avslutats. 
 
Ann Catrine Fogelgren (L) ingav en skrivelse: 
 
”Yttrande bilaga 4 
 
Axel Josefson (M) och Hampus Hagman (KD) ingav en skrivelse: 
 
”Yttrande bilaga 5 
 
överklagandeanvisning 
 
 
 
 

§ 503   

Bygglov för ändring, annat ändamål, flerbostadshus på Inom Vallgraven 41:12  
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Brf Arsenalsgatan 6 om ändring, 
annat ändamål på ovan nämnda fastighet. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
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(S) (MP) (V) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bilaga 6 
 
Yrkanden 
Axel Josefson (M) yrkar bifall till kontorets förslag och 
 
ordföranden Emmali Jansson (MP) bifall till yrkandet. 
 
Propositionsordning 
ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till yrkandet eller kontorets förslag 
och fann att sitt förslag vunnit. 
 
Votering begärdes 
”Den som vill att nämnden skall bifalla yrkandet röstar Ja den som inte vill röstar Nej. 
Vinner Nej har nämnden bifallit kontorets förslag”. 
 
Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogelgren (L), Axel 
Josefson, Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 
 
Då omröstningen utfallit med fem och fyra Nej hade byggnadsnämnden beslutat i 
enlighet med yrkandet: 
 
att ge kontoret i uppdrag att ändra aktuell detaljplan för att säkerställa att befint-
liga lokaler i områdets bottenvåningar ska vara kvar 
 
att enligt plan- och bygglagen 9 kap 28 § besluta om anstånd med att avgöra 
bygglovet till dess planarbetet har avslutats. 
 
Ann Catrine Fogelgren (L) ingav en skrivelse: 
 
”Yttrande bilaga 7 
 
Axel Josefson (M) och Hampus Hagman (KD) ingav en skrivelse: 
 
”Yttrande bilaga 8 
 
överklagandeanvisning 
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§ 504   

Bygglov ändrad användning lokal till lägenhet, flerbostadshus på Lorensberg 23:1  

Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Brf Drottningholm Nr 1 om 
bygglov enligt ovan. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
(S) (MP) (V) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bilaga 9 
 
Yrkanden 
Axel Josefson (M) yrkar bifall till kontorets förslag och 
 
ordföranden Emmali Jansson (MP) bifall till yrkandet. 
 
Propositionsordning 
ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till yrkandet eller kontorets förslag 
och fann att sitt förslag vunnit. 
 
Votering begärdes 
”Den som vill att nämnden skall bifalla yrkandet röstar Ja den som inte vill röstar Nej. 
Vinner Nej har nämnden bifallit kontorets förslag”. 
 
Vid upprop röstade Ann Carine Fogelgren (L), Johannes Hulter (S), Marianne Carl-
ström (S), Johan Zandin (V), Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Axel 
Josefson, Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 
 
Då omröstningen utfallit med sex Ja och tre Nej hade byggnadsnämnden beslutat i 
enlighet med yrkandet: 
 
att ge kontoret i uppdrag att ändra aktuell detaljplan för att säkerställa att befint-
liga lokaler i områdets bottenvåningar ska vara kvar 
 
att enligt plan- och bygglagen 9 kap 28 § besluta om anstånd med att avgöra 
bygglovet till dess planarbetet har avslutats. 
 
Ann Catrine Fogelgren (L) ingav en skrivelse: 
 
”Yttrande bilaga 10 
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Axel Josefson (M) och Hampus Hagman (KD) ingav en skrivelse: 
 
”Yttrande bilaga 11 
 
överklagandeanvisning 
 
 
 
 

§ 505   

Bygglov för tillbyggnad av garage på Svindal 2:52 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om bygglov enligt ovan. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att utanför område med detaljplan bifalla för tillbyggnad av garage på Svindal 
2:52. 
 
 
 
 

§ 506   

Bygglov för inredning av vind, nya takkupor och takfönster samt flytt av 
lägenhetsdörr i flerbostadshus på Stigberget 24:4 Bäckegatan 28b 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om bygglov enligt ovan. 
 
På förslag av Axel Josefson (M) beslöt byggnadsnämnden: 
 
att återremittera ärendet till kontoret för att ytterligare diskutera med 
fastighetsägaren om mindre kupor. 
 
 

§ 507   

Bygglov för inredning av vind, nya takkupor och takfönster samt flytt av 
lägenhetsdörr i flerbostadshus på Stigberget 24:4, Bäckegatan 32 a 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om bygglov enligt ovan. 
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På förslag av Axel Josefson (M) beslöt byggnadsnämnden: 
 
att återremittera ärendet till kontoret för att ytterligare diskutera med 
fastighetsägaren om mindre kupor. 
 
 
 
 

§ 508   

Bygglov och sanktionsavgift för tillbyggnad av förråd och skärmtak/veranda på 
enbostadshus på Lilleby 6:94  
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om bygglov i efterhand. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att bifalla bygglov för tillbyggnad av förråd och skärmtak/veranda på Lilleby 6:94 
att  med stöd av 11 kap 51-53 §§ plan och bygglagen samt 9 kap. 7 § (plan och 
byggförordningen 2011:338) påföra xxxxxxx Lilleby Bäckedalsväg 110, 423 49 
Torslanda samtxxxxxxxxxx, Lilleby Bäckedalsväg 110, 423 49  Torslanda, 
solidariskt enligt 11 kap 60 § plan och bygglagen, en byggsanktionsav-gift för 
tillbyggnad av förråd och tillbyggnad av huvudbyggnad med skärmtak med 5600 
kr resp 27328 kr med upplysning om att avgiften skall betalas till kommunens 
plusgiro konto 57594-4, inom två månader från att beslutet har delgivits. 
överklagandeanvisning 
 
 
 

§ 509  

Bygglov och sanktionsavgift för fasadändring, från fönster till fönsterdörr samt 
byte av källarfönster på tvåbostadshus på Annedal 5:3  
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansöka om bygglov i efterhand. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
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att bifalla bygglov för fasadändring, från fönster till fönsterdörr samt byte av 
källarfönster på tvåbostadshus på Annedal 5:3 
 
att med stöd av 11 kap 51-53 §§ plan och bygglagen samt 9 kap. 10 § (plan och 
byggförordningen 2011:338)xxxxxxxxxx, Muraregatan 3, 411 28 Göteborg 
samtxxxxxxxxxxxxx, Muraregatan 3, 411 28 Göteborg, solidariskt enligt 11 kap 60 
§ plan och bygglagen, en byggsanktionsav-gift för att påbörjat byte av två 
källarfönster samt byte av fönster till fönsterdörr utan startbesked med 16 800 kr 
med upplysning om att avgiften skall betalas till kommunens plusgiro konto 57594-
4, inom två månader från att beslutet har delgivits. 
 
överklagandeanvisning 
 
 
 

§ 510   

Bygglov och sanktionsavgift för uppsättning av plank på Kärra 12:79  
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan i efterhand för rubricerade. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att bifalla bygglov för uppsättning av plank på Kärra 12:79 
 
att med stöd av 11 kap 51-53 §§ PBL samt 9 kap. 12 § (plan och bygglagen 
2011:338) påföra xxxxxxxx samtxxxxxxxxxxx, Mysternavägen 32 B, 425 65 Hisings 
Kärra solidariskt enligt 11 kap 60 § plan och bygglagen, en byggsank-tionsavgift 
för att ha påbörjat åtgärden utan startbesked med 16173 kronor med upplysning 
om att avgiften skall betalas till kommunens plusgiro konto 57594-4, inom två 
månader från att beslutet har delgivits. 
 
överklagandeanvisning 
 
 
 

§ 511    

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på Asmundtorp 1:4  
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om förhandsbesked enligt ovan. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
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Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att som förhandsbesked meddela att nybyggnad av två enbostadshus på 
Asmundtorp 1:4 inte kan tillåtas. 
 
överklagandeanvisning 
 
 
 
 

§ 512    

Förhandsbesked för nybyggnad av två flerbostadshus på Hovås 2:169  
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Ropeniko AB om förhandsbesked 
enligt ovan. 
 
På förslag av Ann Catrine Fogelgren (L) beslöt byggnadsnämnden: 
 
att bordlägga ärendet. 
 
 

§ 513    

 

Strandskyddsdispens för elkabel på Donsö 2:433 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Ellevio AB om 
strandskyddsdispens. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för elledningen med stöd av 
bestämmelserna i 7 kap. 18 b § miljöbalken enligt särskilt skäl i 7 kap. 18 c § 
miljöbalken punkt 5: Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett ange-
läget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, med villkor att 
körskador i marken undviks samt att marken återställs till ursprungligt läge efter 
schaktarbete så  
 
att naturlig vegetation kan återetableras 
 
att avgränsa dispensområdet till redovisad linjedragning 
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att underrätta länsstyrelsen om meddelad dispens.  
 
 
 
 

§ 514 Dnr  0632/16 

Planbesked gällande detaljplan för Olivedal 6:36 inom stadsdelen Olivedal  
Till behandling företogs det den 26 september 2017 bordlagda ärendet angående ovan 
nämnda planbesked inom stadsdelen Olivedal 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
(S) (MP) (V) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bilaga 12 
 
Yrkanden 
ordföranden Emmali Jansson (MP) bifall till ovan nämnda (S) (MP) (V) skrivelse och  
 
Axel Josefsson (M) bifall till kontorets förslag. 
 
Propositionsordning 
ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till sitt förslag eller Josefsons 
förslag och fann sitt egna förslag vunnit. 
 
Votering begärdes: 
”Den som vill att nämnden skall bifalla yrkandet röstar Ja den som inte vill röstar Nej . 
Vinner Nej har nämnden bifallit kontorets förslag”. 
 
Vid upprop röstade Ann Catrine Fogelgren (L), Johannes Hulter (S), Marianne Carl-
ström (S), Johan Zandin (C), Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Axel 
Josefson, Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 
 
Då omröstningen utfallit med sex Ja och tre Nej hade byggnadsnämnden beslutat 
enligt yrkandet: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för Olivedal 
6:36 inom stadsdelen Olivedal införs i startplanen för år 2021 under förutsättning 
att det fortsatta planarbetet utgår från att värna och förstärka områdets 
lokalstruktur. 
 
(L) (M) (KD) ingav en skrivelse: 
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”Yttrande bilaga 13 
 

****** 
Johan Zandin anmälde i jäv i § 515 och lämnade sammanträdet 

****** 
 

§ 515 Dnr  0778/07 

Avbrytande av detaljplan för Landalabergen, påbyggnad av bostadshus inom 
stadsdelen Landala 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Landala behandlades. Exploatören hade begärt 
att avbryta planarbetet.  
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att avbryta arbetet med detaljplan för Landalabergen, påbyggnad av bostadshus, 
inom stadsdelen Landala. 
 
 
 

§ 516 Dnr  0747/09 

Antagande av detaljplan för bostäder i nordvästra Norumsgärde inom stadsdelen 
Tuve 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Tuve behandlades. Syftet med planen är att 
möjliggöra byggande av ett boende med särskild service. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att anta detaljplan för bostäder i nordvästra Norumsgärde inom stadsdelen Tuve 
upprättad den 25 april 2017 och reviderad den 24 oktober 2017. 
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§ 517 Dnr  1441/15 

Granskning av detaljplan för bostäder vid nedre delen av Ärlegatan inom 
stadsdelen Majorna.  
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Majorna behandlades. Detaljplanen medger 
cirka 40 bostäder samt viss verksamhetsyta i flerbostadshus 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att låta granska detaljplan för bostäder vid nedre delen av Ärlegatan inom 
stadsdelen Majorna.  
 
(S) (MP) (V) ingav en skrivelse: 
 
”Yttrande bilaga 14 
 
 
 
 

§ 518 Dnr  0726/10 

Granskning av detaljplan för verksamheter vid Arendalsvägen inom stadsdelen 
Arendal 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Arendal behandlades. Syftet är att möjliggöra 
industri- och verksamhetsändamål. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att låta granska detaljplan för verksamheter vid Arendalsvägen  inom stadsdelen 
Arendal. 
 
 

§ 519 Dnr  0404/10 

Utställning av detaljplan för verksamheter vid Skarvikshamnen inom stadsdelen 
Rödjan 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Rödjan behandlades. Syftet är att byggnader 
för hantering och lagring av petroleumprodukter och bränslen ska kunna uppföras. 
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Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att ställa ut detaljplan för verksamheter vid Skarvikshamnen inom stadsdelen 
Rödjan. 
 

***** 
David Hammarsten anmälde jäv i § 520 och lämnade sammanträdet 

***** 
 

§ 520 Dnr  0754/06 

Samråd och granskning av detaljplan för enbostadshus vid Åreskiftet på Brännö 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Styrsö behandlades. Syftet är att bygga sju 
enbostadshus. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att genomföra samråd om detaljplan för enbostadshus vid Åreskiftet på Brännö 
inom stadsdelen Styrsö.  

 
att låta granska detaljplan för enbostadshus vid Åreskiftet på Brännö inom 
stadsdelen Styrsö.  
 

 

§ 521 Dnr  0434/11 

Samråd om detaljplan för utveckling av f d Fryshuset vid Fiskhamnsgatan inom 
stadsdelen Majorna 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Majorna behandlades. Syftet är att pröva 
möjligheten till förtätning genom en tillbyggnad av det kulturhistoriskt värdefulla fd 
Fryshuset. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att genomföra samråd om detaljplan för utveckling av f d Fryshuset vid 
Fiskhamnsgatan inom stadsdelen Majorna.  
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§ 522 Dnr  0516/12 

Uppdrag, samråd och granskning gällande ändring av detaljplan II-3537, del av 
kvarteret 56 Praktlaven inom stadsdelen Näset 
 
På förslag av ordföranden Emmali Jansson (MP) beslöt byggnadsnämnden: 
 
att bordlägga ärendet. 
 
 
 
 
 

§ 523 Dnr  0605/17 

Uppdrag, samråd och granskning för detaljplan för kontor vid Pumpgatan inom 
stadsdelen Lundbyvassen samt uppdrag, samråd och granskning för upphävande 
av del av detaljplan för Lindholmshamnen, Götaverken m m och del av detaljplan 
för område nordost om Pumpgatan inom stadsdelen Lundbyvassen  
Ovan nämna ärende behandlades. Syftet är att möjliggöra etapp 1 av Geelys planerade 
etablering på Lindholmen 
 
Emma Larsson lämnade en redogörelse för ärendet. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att uppdra åt kontoret att upprätta handlingar, genomföra samråd och låta 
granska detaljplan för kontor vid Pumpgatan inom stadsdelen Lundbyvassen med 
standardförfarande  
 
att uppdra åt kontoret att upprätta handlingar, genomföra samråd och låta 
granska upphävande av del av detaljplan för Lindholmshamnen, Götaverken m m 
och del av detaljplan för område nordost om Pumpgatan inom stadsdelen Lundby-
vassen med standardförfarande. 
 
(S) (MP) (V) ingav en skrivelse: 
 
”Yttrande bilaga 15 
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§ 524 Dnr  0305/17 

Planbesked, uppdrag, samråd, granskning för detaljplan för bostäder med 
särskild service vid Varnhemsgatan inom stadsdelen Kviberg 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för bostäder 
med särskild service vid Varnhemsgatan inom stadsdelen Kviberg preliminärt 
införs i startplanen för år 2018 
 
att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för Bostäder med särskild service 
vid Varnhemsgatan inom stadsdelen Kviberg med standardförfarande 
 
att genomföra samråd om detaljplan för bostäder med särskild service vid 
Varnhemsgatan inom stadsdelen Kviberg 
 
att låta granska detaljplan för Bostäder med särskild service vid Varnhemsgatan 
inom stadsdelen Kviberg. 
 
(S) (MP) (V) ingav en skrivelse: 
 
”Yttrande bilaga 16 
 
 
 

§ 525 Dnr  0210/17 

Planbesked, uppdrag och samråd gällande ändring av detaljplan för bostäder på 
Järnbrott 138:1-10 inom stadsdelen Järnbrott 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
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att meddela sökanden att start för ändring av detaljplan för bostäder på Järnbrott 
138:1 - 10, inom stadsdelen Järnbrott införs i startplanen för år 2019 
 
att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för Bostäder på Järnbrott 138:1 - 
10, inom stadsdelen Järnbrott med begränsat förfarande  
 
att genomföra samråd om detaljplan för Bostäder på Järnbrott 138:1 - 10, inom 
stadsdelen Järnbrott. 
 
 
 
 

§ 526 Dnr  0271/17 

Planbesked gällande detaljplan för bostäder och verksamheter vid Gibraltargatan 
inom stadsdelen Krokslätt 
 
På förslag av ordföranden Emmali Jansson (MP) beslöt byggnadsnämnden: 
 
att bordlägga ärendet. 
 
 
 
 

§ 527 Dnr  0821/16 

Planbesked gällande detaljplan för bostäder vid Saffransgatan inom stadsdelen 
Gårdsten 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. 
 
Elin Johansson redogjorde för utvecklingen av förskolor i området. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för bostäder vid 
Saffransgatan inom stadsdelen Gårdsten införs i startplanen.  
 
 
 
 
 



 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 2017-10-24 

Göteborgs Stad byggnadsnämnden, protokoll 24(34) 

§ 528 Dnr  1428/15 

Planbesked gällande detaljplan för utbildningslokal vid Stuxbergsgatan inom 
stadsdelen Krokslätt  
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
(S) (MP) (V) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bilaga 17 
 
Byggnadsnämnden beslöt i enlighet med yrkandet: 
 
att stadsbyggnadskontoret i det fortsatta planarbetet prövar en utformning som 
möjliggör bottenvåningar med centrumverksamhet längs Framnäsgatan 
 
att stadsbyggnadskontoret under planarbetet studerar möjligheten att anlägga en 
G/C-väg från Framnäsgatan/Stuxbergsgatan ner mot Helmutsrogatan samt 
 
att meddela sökanden att start för detaljplan för utbildningslokaler vid Stux-
bergs-gatan, inom stadsdelen Krokslätt preliminärt införs i startplanen för år 
2018. 
 
 
 
 

§ 529 Dnr  0309/17 

Planbesked för borttagning av fastighetsindelningsbestämmelse genom ändring på 
Rud 67:9 inom stadsdelen Rud 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen inte avser att genom ändring ta bort 
fastighetsindelningsbestämmelse på Rud 67:9 
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§ 530 Dnr  0250/17 

Planbesked gällande borttagning av fastightsindelningsbestämmelse genom 
ändring, på fastigheten Näset 114:24 inom stadsdelen Näset 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen inte avser att genom ändring ta bort 
fastighetsindelningsbestämmelse på fastigheten Näset 114:24 inom stadsdelen 
Näset. 
 
 
 

§ 531 Dnr  0465/14 

Planbesked gällande ändring av markanvändningen allmän plats till kvartersmark 
för bostadsändamål på fastigheten Näset 759:466 inom stadsdelen Näset 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen inte avser att upprätta detaljplan för 
fastigheten Näset 759:466 inom stadsdelen Näset. 
 
 
 
 

§ 532 Dnr  0300/17 

Planbesked gällande detaljplan för Inglasning av terrasser på bostadshus vid 
Hälleflundregatan inom stadsdelen Fiskebäck  
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
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att meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för inglasning 
av terrasser på bostadshus vid Hälleflundregatan inom stadsdelen Fiskebäck  
 
 

****** 
Johan Zandin anmälde i jäv i § 533 och lämnade sammanträdet 

****** 
 
 

§ 533 Dnr  1429/15 

Granskning av detaljplan för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smör-
slottsgatan inom stadsdelen Sävenäs och Delsjön, en del av BoStad2021 
 
Till behandling företogs det den 26 september 2017 senast bordlagda ärende angående 
ovan nämnda detaljplan. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
(M) (L) (MP) (KD) ingav en skrivelse så lydande: 
 
”Yrkande bilaga 18 
 
Yrkanden 
Ann Catrine Fogelgren (L) bifall till yrkandet och 
 
Johannes Hulter (S) bifall till kontorets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till ovannämnda förslag och fann 
att (M) (L) (MP) (KD)-yrkandet var med övervägande Ja besvarad. 
 
Votering begärdes 
”Den som vill att nämnden skall bifalla yrkandet röstar Ja den som inte vill röstar Nej. 
Vinner Nej har nämnden bifallit kontorets förslag. 
 
Vid upprop röstade Ann Catrine Fogelgren (L), Axel Josefson (M), Anna Wibring (M), 
Hampus Hagman (KD) och ordföranden Emmali Jansson (MP) Ja medan Johannes 
Hulter (S), Marianne Carlström (S), tjänstgörande ersättaren Gustav Öberg (S) och 
Mikael Niklasson (S) röstade Nej. 
 
Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade byggnadsnämnden 
beslutat: 
 
att synpunkterna i yrkandet beaktas i samband med granskning av planen samt 
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att låta granska detaljplan för bostäder och skola i Robertshöjdsgatan/Smörgatan 
inom stadsdelarna Sävenäs och Delsjön. 
 
 
 

§ 534 Dnr  0347/14 

Antagande av detaljplan för bostäder vid Långströmsgatan inom stadsdelen 
Biskopsgården - en del av BoStad2021 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Biskopsgården behandlades. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för bostäder vid Långströms-
gatan inom stadsdelen Biskopsgården, en del av BoStad2021, upprättad den 21 
juni 2017 och reviderad den 24 oktober 2017.  
 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad 
 
 
 
 

§ 535 Dnr  0441/14 

Antagande av detaljplan för bostäder vid Mandolingatan inom stadsdelen 
Järnbrott - en del av BoStad 2021 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Järnbrott behandlades. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 

Rättelse enl 25 § att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för bostäder och verksamheter 
Förvaltningslagen vid Mandolingatan inom stadsdelen Järnbrott, en del av BoStad2021, upprättad  
2017-11-02 den 25 april 2017 och reviderad den 29 september 2017. 24 oktober 2017. 

 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad 
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§ 536 Dnr  0723/14 

Antagande av detaljplan för bostäder vid Distansgatan och Marconigatan inom 
stadsdelen Järnbrott - en del av BoStad2021 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Järnbrott behandlades. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 

Rättelse enl 25 § att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för bostäder vid Distansgatan  
Förvaltningslagen och Marconigatan inom stadsdelen Järnbrott, en del av BoStad2021, upprättad 
2017-11-02 den 23 maj 2017 och reviderad den 29 september 2017. 24 oktober 2017. 

 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad 
 
 
 

§ 537 Dnr  0378/14 

Granskning av detaljplan för bostäder m.m. vid Smörgatan inom stadsdelen 
Kallebäck, en del av BoStad 2021 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Kallebäck behandlades. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
(M) (L) (KD) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bilaga 19 
 
Yrkanden 
ordföranden Emmali Jansson bifall till kontorets förslag och  
 
Ann Catrine Fogelgren (L) bifall till yrkandet. 
 
Propositionsordning¨ 
ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till sitt eller Fogelgrens yrkande 
och fann att sitt förslag vunnit. 
 
Votering begärdes 
”Den som vill att nämnden skall bifalla kontorets förslag röstar Ja. Den som inte vill 
röstar Nej. Vinner Nej har nämnden beslutat bifalla yrkandet. 
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Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogelgren (L), Axel 
Josefson (M), Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 
 
Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade byggnadsnämnden 
beslutat: 
 
att låta granska detaljplan för bostäder m.m. vid Smörgatan inom stadsdelen 
Kallebäck. 
 
 
 
 

§ 538 Dnr  0492/17 

Hantering av kvartersnamn inom Göteborg 
Monica Daxler redogjorde för ovan nämnda ärende. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att lantmäteriavdelningen, Göteborgs Stad, tar över statliga hanteringen 
av kvartersinformation i egna system 
 
att inte systematiskt skapa nya kvartersnamn 
 
att befintliga kvartersnamn (såsom de beslutats innan den 1 januari 2017)  
behålls inom staden i listor och i kartbas och redovisas genom anmärkning 
på fastigheten i fastighetsregistret.  
 
 

§ 539   

Nyinkomna planförfrågningar 
Förteckning över nyinkomna planförfrågningar sedan föregående sammanträde. 
 
Anteckning gjordes. 
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§ 540   

Inkomna skrivelser 
Förteckning över inkomna skrivelser sedan föregående sammanträde. 
 
Anteckning gjordes. 
 
 

§ 541   

Delegationsbeslut 
Anmälan om delegationsbeslut sedan föregående sammanträde gällande: 
beslut om utlandsresa, om att inte ingripa, om beslutade slutbesked, om beslutade 
startbesked, om beviljade lov och förhandsbesked, om beslut att ingripa, om anställning, 
om avskrivet startbesked, avskriven strandskyddsdispens, om avvisat ärende, anmälan 
om avslagna lov, anmälan om utfärdade slutbevis,  
Anteckning gjordes. 
 
 

§ 542   

Ordförandebeslut 
Anmälan om beslut sedan föregående sammanträde angående: 
Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Frekventa och omfattande ärenden om  
utlämnade av allmän handling  
 
Anteckning gjordes. 
 
 

§ 543   

Yrkande - Workshop för framtagande av ny ÖP 
(M) (L) (KD) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bilaga 20 
 
Yrkanden 
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Axel Josefson (M) om komplettering av beskrivning av ÖP dokumentet inför arbetet 
med ÖP och yrkade bifall till yrkandet  
 
ordföranden Emmali Jansson (MP) yrkade avslag på yrkandet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställde propositioner på beslut om avslag eller bifall till yrkandet och fann 
att avslag vunnit. 
 
Votering begärdes 
”Den som vill att nämnden skall avslå yrkandet röstar Ja den som inte vill röstar Nej. 
Vinner Nej har nämnden bifallit yrkandet”. 
 
Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogelgren (L), Axel 
Josefson, Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 
 
Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade nämnden beslutat: 
 
att avslå yrkandet. 
 
 
 

§ 544   

Yrkande - naturreservat Härlanda tjärn 
På förslag av Axel Josefson (M) beslöt byggnadsnämnden: 
 
att bordlägga ärendet. 
 
 
 
 

§ 545   

Yrkande - uppdrag att ta fram en lösning på parkeringssituationen på Lindholmen 
På förslag av ordföranden Emmali Jansson (MP) beslöt byggnadsnämnden: 
 
att bordlägga ärendet. 
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§ 546   

Yrkande - uppdrag att se över delegationsordningen för att snabba på 
planprocessen 
(M) (L) (KD) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bilaga 21 
 
Yrkanden 
ordföranden Emmali Jansson (MP) avslag på yrkandet och 
 
Axel Josefson (M) bifall till detsamma. 
 
Propositionsordning 
ordföranden ställde propositioner på beslut om avslag eller bifall och fann att förslag till 
avslag vunnit. 
 
Votering begärdes 
”Den som vill att nämnden skal avslag yrkandet röstar Ja den som inte vill röstar Nej. 
Vinner Nej har nämnden bifallit yrkandet. 
 
Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogelgren (L), Axel 
Josefson, Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 
 
Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade byggnadsnämnden 
beslutat: 
 
att avslå yrkandet. 
 
 
 
 

§ 547   

BoStad2021 - statusrapport 
Maria Lejon informerade om status i oktober, 8200 bostäder där alla har passerat 
samråd. Agneta Thörnqvist, trafikkontoret informerade om måluppfyllelse och risker 
och dess hantering. Magnus Uhrberg, fastighetskontoret informerade om signaler från 
byggaktörer ang risk att inte få ut alla bostäder som är tänkt från början 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att anteckna informationen. 
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§ 548   

Information om skolor och förskolor 
Katja Ketola informerade om arbetssättet vad gäller uppdraget från nämnden. Nu har vi 
gjort en behovsbild. Uppdraget gäller nu de centrala stadsdelarna med möjlighet att 
utöka till att gälla hela staden. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att anteckna informationen. 
 
 
 
 

§ 549 Dnr  0727/16 

Prioriteringslista för skydd av natur  
Evelina Eriksson informerade om uppdraget från nämnden och arbetet med att ta fram 
prioriteringslista för skydd av natur och sammanställning av lista över samtliga idag 
skyddade naturområden. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att anteckna informationen. 
 
 
 

§ 550   

Bussdepåer 
Johan Tallhage och Roger Vahnberg, Västtrafik, informerade om behovet av 
bussdepåer. Regionen samarbetar med kommunen för att ta fram lämplig mark. Depåer 
med gas och depåer för elbussar och uppställning med teknisk försörjning, tankning, 
verkstäder, städning m.m. Viktiga aspekter vid lokalisering är att det inte får vara 
störande för boende m.m, det skall vara lättillgängliga för förare. 
 
Aktuellt just nu är Radiomasten vid Järnbrott där planarbete pågår. Ersättning vid 
Deltavägen till dess Radiomasten är klar 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 



 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 2017-10-24 

Göteborgs Stad byggnadsnämnden, protokoll 34(34) 

att anteckna informationen. 
 
 

§ 551   

Citysamverkan 
Linda Nygren och Beata Löfmarck, park och naturförvaltningen, informerade om 
Citysamverkan kring angelägna frågor bl.a. nedskräpning, trygghetsfrågor. Fördelar 
med samverkan är större genomförandekraft, större investeringsvilja från 
fastighetsägarna m.m. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att anteckna informationen. 
 
 

§ 552   

Riktlinjer för mobilitet och planering 
Sara Brunnkvist informerade om arbetet med rubricerade. Riktlinjerna skall bidra till att 
minska såväl biltrafik som bilinnehav genom att underlätta för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik. 
 
Riktlinjerna skall omgående tillämpas efter beslut i byggnadsnämnden i pågående 
detaljplanearbete, i bygglov i befintliga planer. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att anteckna informationen. 
 
 
 

§ 553   

Workshop - ny ÖP 
Göteborg ska utvecklas till en livskraftig, långsiktigt hållbar stad med en balans mellan 
sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer. 
 
Inför ny översiktsplan i Göteborg genomfördes en workshop. 
 
Anteckning gjordes. 
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