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Beslut om planstart 
Datum 2015-03-05 
Diarienummer 0709/12 

Planavdelningen 
Dzejna Dedic 
Telefon 031-368 18 01 
E-post: dzejna.dedic@sbk.goteborg.se 

Ändring av del av detaljplan 1480K-II-3404 för bostäder vid Lilla Skintebovägen, 
inom stadsdelen Askim i Göteborg 

Planarbete har startat i enlighet med beslutad produktionsplan. 

Ärendet ingår i Produktionsplan för 2015 beslutad av BN 2014-12-16, som ärende Skin-
tebo 308:9, Resliden 22, dp.  

Detaljplanen avses upprättas med standardförfarande. 

Planavtal ska tecknas med intressent innan planarbetet fortsätter. 

För Göteborgs byggnadsnämnd  

Gunnar Persson 
Avdelningschef plan  



planbesked uppdrag program samråd granskning antagande bygglov 
X       

BN-2013-05-28 1(1) 

 
 
 

Tjänsteutlåtande 
Till Byggnadsnämnden 
2013-05-28 
Diarienummer: 0709/12 

 
 
Klas Svanbom 
Telefon: 031-368 17 47, tisdag och torsdag 
E-post: 
klas.torbjorn.svanbom@sbk.goteborg.se 
 

 
Planbesked – Ändring av detaljplan för nybyggnad av 
flerbostadshus, Skintebo 308.9, Resliden 22, SDN Askim 
Frölunda Högsbo 
 
Byggnadsnämnden föreslås besluta 

att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för nybyggnad av 
flerbostadshus med tre lägenheter, Skintebo 308.9, Resliden 22, Billdal, SDN Askim  
i Göteborg införs i produktionsplanen för år 2015 

Fastigheten ligger i Skintebo mellan LM-skolan och ett befintligt villaområde. 
Bostadsrättsföreningen Resliden 22 som är lagfaren ägare till Skintebo 308:9, vill att 
gällande detaljplan ändras för att kunna dela fastigheten och bygga ett hus med tre 
lägenheter. På den nuvarande tomten finns ett bostadshus med fyra lägenheter.  

Kommunens översiktsplan anger: ”Bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor, 
bostäder, arbetsplatser, service, handel, mindre grönytor mm. Blandning av bostäder 
och icke störande verksamheter är önskvärd”. 
 
 Gällande detaljplan, E3404, laga kraft 1973. Genomförandetiden har gått ut. 
Önskad åtgärd ryms inte inom gällande detaljplan. 

I arbetet med ny detaljplan ska beaktas 
 Befintlig ledningsrätt 
 Markanslutning till angränsande tomter och GC-väg samt till gata ska ges särskild 

uppmärksamhet.  
 
 
 
 
 
Agneta Hammer 
Stadsbyggnadsdirektör 

 
 
 
 
Åsa Swan 
Planchef 

 
 



 

 

 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 
2013-05-28 

 

§ 199, Dnr 0709/12 

Planbesked, Skintebo 308:9, Resliden 22, Billdal  
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. 
Önskemålet är att dela en tomt och bygga ett bostadshus med tre 
bostadsrätter. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 22 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för 
nybyggnad av flerbostadshus med tre lägenheter på Skintebo 308:9 införs i 
produktionsplanen för 2015. 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
 
 
 


