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Planbesked samt uppdrag för, samråd om och 
granskning av trappa vid Gullbergs 
strandgata (Gullbergsvass 16:1 med flera) 
inom stadsdelen Gullbergsvass 

§ 355, 1069/20 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

ändring av detaljplan för Bro över Göta älv, Gullbergsvass 16:1 med flera 

inom stadsdelarna Gullbergsvass och Tingstadsvassen. 

 

2. Planarbetet påbörjas år 2021. 

 

3. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för ändring av 

detaljplan för Bro över Göta älv, Gullbergsvass 16:1 med flera inom 

stadsdelarna Gullbergsvass och Tingstadsvassen, med begränsat 

standardförfarande. 

 

4. Genomföra samråd om ändring av detaljplan för Bro över Göta älv, 

Gullbergsvass 16:1 med flera inom stadsdelarna Gullbergsvass och 

Tingstadsvassen. 

 

5. Låta granska ändring av detaljplan för Bro över Göta älv, Gullbergsvass 16:1 

med flera inom stadsdelarna Gullbergsvass och Tingstadsvassen om 

standardförfarande eller utökat förfarande måste användas. 

 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-07-07, med bilaga.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 



 

 

Byggnadsnämnden 
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Dag för justering 

2021-09-06 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Alex Andersson 
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Planbesked samt uppdrag för, samråd om och 
granskning av spillvattenpumpstation vid 
Hamntorgsgatan (Gullbergsvass 703:44) inom 
stadsdelen Gullbergsvass 
§ 502, 0678/21 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 
ändring av detaljplan för Bro över Göta älv, Gullbergsvass 703:44 m.fl. inom 
stadsdelarna Gullbergsvass och Tingstadsvassen. 
 

2. Planarbetet påbörjas år 2021. 
 

3. Detaljplan för ändring av detaljplan för Bro över Göta älv, Gullbergsvass 
703:44 m.fl. inom stadsdelarna Gullbergsvass och Tingstadsvassen ska slås 
samman med och ingå i ospecificerad detaljplan i Älvstaden i startplan 2021 
för uppdrag om ändring av detaljplan för trappa vid Gullbergs strandgata 
(Gullbergsvass 16:1 m.fl.) inom stadsdelen Gullbergsvass. 
 

4. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för Ändring av 
detaljplan för Bro över Göta älv, Gullbergsvass 703:44 m.fl. inom 
stadsdelarna Gullbergsvass och Tingstadsvassen, med begränsat 
standardförfarande. 

 
5. Genomföra samråd om Ändring av detaljplan för Bro över Göta älv, 

Gullbergsvass 703:44 m.fl. inom stadsdelarna Gullbergsvass och 
Tingstadsvassen. 
 

6. Låta granska Ändring av detaljplan för Bro över Göta älv, Gullbergsvass 
703:44 m.fl. inom stadsdelarna Gullbergsvass och Tingstadsvassen om 
standardförfarande eller utökat förfarande måste användas. 
 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-10-19 



 

 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-09-24, med bilagor.  

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

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordförande 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 
2021-10-27 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Sofie Wäremalm 
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