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Göteborgs Stad byggnadsnämnden, protokoll 25(30)

Byggnadsnämnden beslöt:

att uppdra åt kontoret att upprätta ändring av del av detaljplan 1480K-II2161 för 
möjliggörande av tredimensionell fastighetsbildning inom stadsdelen Lorensberg 
med standardförfarande.

§ 458 Dnr  1345/15

Uppdrag för detaljplan för Bostäder, verksamheter och uppgångar Norr om Nord-
stan, inom stadsdelarna Nordstaden och Gullbergsvass
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelarna Nordstaden och Gullbergsvass behandlades. 
Syftet är att säkerställa de västra uppgångarna för Västlänkens station Centralen m.m.

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande:

”Tjänsteutlåtande bil 37

Byggnadsnämnden beslöt:

att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för bostäder och verksamheter och 
uppgångar för Västlänken norr om Nordstan inom stadsdelarna Nordstaden och 
Gullbergsvass.

§ 459 Dnr  1379/15

Uppdrag för Program för stadsutveckling i Kortedala och Kviberg.
Ovan nämnda program behandlades. Förslaget innebär att studera hur Kortedala kan 
förtätas och kopplingarna till närliggande stadsdelarna Kviberg och Bergsjön stärkas 
m.m.

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande:

”Tjänsteutlåtande bil. 38

Byggnadsnämnden beslöt:

att uppdra åt kontoret att upprätta program för stadsutveckling i Kortedala och 
Kviberg.
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Samråd om detaljplan för bostäder, 
verksamheter och uppgångar för Västlänken 
norr om Nordstan inom stadsdelarna 
Nordstaden och Gullbergsvass 
§ 24, 1345/15 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för 
Västlänken norr om Nordstan inom stadsdelarna Nordstaden och Gullbergsvass i 
Göteborg. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-06, med bilagor.  

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

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

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

Dag för justering 
2020-02-21 

Vid protokollet 
Sekreterare 
Stina Petersson Moberg 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-02-07 



YttrandeMP,V

Byggnadsnämnden2020-02-07

Ärende26

DiarienummerBN1345/15

Yttrandeomsamrådomdetaljplanförbostäder,verksamhetochuppgångarför

VästlänkennorromnordstaninomstadsdelarnaNordstadenochGullbergsvass

Viärpositivatillattplanenpåettspännandesättintegrerarkollektivtrafikiurban

bebyggelse.Genomplanområdetgårävenfleraviktigacykelstråksomförbinderdennya

Hisingsbronmedstadeninnanförvallgraven.Detäravstorviktattdessautformaspåett

sättsomkanhanteracykelkapaciteten,ärenklaattförstå,passerargenomområdetpåett

sådirektsättsommöjligt,ochattframkomlighetenförcyklisterprioriterasvidkorsningar

medannantrafik.
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Granskning av detaljplan för bostäder, 
verksamheter och uppgångar för Västlänken 
norr om Nordstan inom stadsdelarna 
Nordstan och Gullbergsvass 

§ 19, 1345/15 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Låta granska detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för 

Västlänken norr om Nordstan, inom stadsdelarna Nordstaden och 

Gullbergsvass i Göteborg. 

 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-01-31, med bilagor.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar avslag till tjänsteförslaget.  

Ann Catrine Fogelgren (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Jäv  
Ordförande 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 avslå yrkande från Martin Wannholt (D) om 

att avslå tjänsteförslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens 

förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-02-08 



 

 

[Byggnadsnämnden] 
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Dag för justering 

2022-02-08 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Sofie Wäremalm 
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