
 

 

 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 
2013-06-20 

 

§ 251, Dnr 0383/13 

Planbesked Heden 24:12, Engelbrektsgatan 69-71 - tillbyggnad, 
studenbostäder/affärslokaler 

Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Göteborgslokaler om 
planbesked enligt ovan. Syftet är att bygga på befintligt hus med tre våningar. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 39 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att starta detaljplan för 
påbyggnad av bostäder m.m. på Heden 24:12 inom stadsdelen Heden. 
Planärendet behandlas gemensamt med tidigare beslut i byggnadsnämnden 
den 26 mars 2013 om påbyggnad för bostäder m.m. på grannfastigheterna 
Heden 24:13 och 24:14. Detaljplanen införs i produktionsplanen för år 
2014. 
 

 
 

Vid protokollet 

 
 
 
Agnetha Carlsson 
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Dnr 0383/13 
 
Planbesked angående HEDEN 24:12                                                                                                   
 
Byggnadsnämnden har den 20 juni 2013  § 251 beslutat att införa projektet i 
produktionsplanen för 2014 enligt bilagt tjänsteutlåtande och 
protokollsutdrag. 
 
Planbeskedet innebär endast att kommunen avser inleda detaljplanearbete i 
rubricerade ärende. Detaljplanearbetet kan komma att medföra ändring av 
inriktningen eller omfattningen av bebyggelsen i förslaget. Planbeskedet är 
ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas av kommunen 
 
En förutsättning för att ett planarbete ska påbörjas är att ett planavtal skrivs 
där parterna är överens om innehållet. 
 
Enligt PBL 13 kap 2 § kan planbeskedet inte överklagas. 
 
I övrigt se bilagt informationsblad angående planbesked. 
 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Nämndsekreterare 
 
 
 
 
 
 
 



 

uppdrag program samråd granskning antagande (förh.besked) bygglov 
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Anmälan om start  
Byggnadsnämnden 
2014-04-29 
Diarienummer: 0383/13 

 
 
Maria Lissvall 
Telefon: 031-368 17 63 
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 
 

Detaljplan påbyggnad av bostäder mm vid Sten Sturegatan inom stadsdelen 
Heden i Göteborg  
 
Planarbete har startat i enlighet med beslutad produktionsplan. 

Ärendet ingår i Produktionsplan för 2014, beslutad av BN 2013-10-29, som ärende 
SBK1326 11/0369 Heden 24:13, 24,14 Sten Sturegatan , bostäder dp  

Ärendet har anmälts till BN 2014-04-29. 

Detaljplanen avses upprättas med normal förfarande. 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2015-08-18 

 

Samråd om Detaljplan för påbyggnad av bostadshus med mera vid Sten 

Sturegatan inom stadsdelen Heden 

§ 324, dnr 0383/13 

Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Heden behandlades. Syftet är att möjliggöra 

ny- och påbyggnation inom befintlig bostads- och kontorsbebyggelse. 

 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 

 

”Tjänsteutlåtande bil. 28 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 

 

att genomföra samråd om detaljplan för påbyggnad av bostäder m.m. vid Sten 

Sturegatan inom stadsdelen Heden. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Agnetha Carlsson 

Sekreterare 
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