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Planbesked och uppdrag för avstyckning och 
uppförande av bostadshus vid Hulanvägen 
(Hulan 422:4) inom stadsdelen Askim 
§ 87, 0411/18 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser inleda detaljplaneläggning för 
avstyckning och uppförande av bostadshus vid Hulanvägen (Hulan 422:4) 
inom stadsdelen Askim samt att planarbetet påbörjas under 2023 
 

2. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för avstyckning 
och uppförande av bostadshus vid Hulanvägen (Hulan 422:4) inom stadsdelen 
Askim med standardförfarande 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-02-04, med bilaga.  

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

Dag för justering 
2019-02-19 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-02-05 

Sekreterare 
Linnéa Karlsson  
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Samråd och granskning av ändring av 
detaljplan för stadsdelen Askim (ny fastighet 
vid Hulanvägen)  

§ 641, 0949/20 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Genomföra samråd om detaljplan för ändring av detaljplan för stadsdelen 

Askim (ny fastighet vid Hulanvägen). 

2. Detaljplanens genomförande kan inte antas medföra betydande 

miljöpåverkan. 

3. Låta granska detaljplan för ändring av detaljplan för stadsdelen Askim (ny 

fastighet vid Hulanvägen). 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-17, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

 

 

Dag för justering 

2020-12-28 

 

Vid protokollet 

Sekreterare 

Stina Petersson Moberg 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-12-15 
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