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Granskning av detaljplan för Gibraltarvallen 
inom stadsdelarna Johanneberg och 
Krokslätt 
§ 12, 0469/13 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och 
Krokslätt. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-10, med bilagor. 

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 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2015-08-18 

 

Samråd om Detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och 
Krokslätt  

§ 321, dnr 0469/13 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt behandlades. 
Syftet med planen är att möjliggöra nybyggnad och tillbyggnad av Chalmers Tekniska 
Högskola, nybyggnad av bostäder m.m. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 26 
 
Byggnadsnämnden beslöt. 
 
att genomföra samråd om detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna 
Johanneberg och Krokslätt. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
 



 

uppdrag program samråd granskning antagande (förh.besked) bygglov 
X       

Markera med ett kryss (x) 

BN-beredning datum 2013 05 27 1(1) 

 
 
 

Anmälan om start  
Byggnadsnämnden 
2013-06-20 
Diarienummer: 0469/13 

 
 
Sophia Älfvåg 
Telefon: 031-368 17 29  
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 
 

Detaljplan för verksamheter och bostäder med mera vid Gibraltarvallen 
inom stadsdelen Centrum i Göteborg  
 
Planarbete har startat i enlighet med beslutad produktionsplan. 

Ärendet ingår i Produktionsplan för 2013 beslutad av BN 2012-10-02, som ärende 
Chalmers Johanneberg Science Park, studentbostäder, dp. 

Ärendet har anmälts till BN 2013 06 20. 

Detaljplanen avses upprättas med normalt förfarande. 

 



 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 
2013-06-20 

 

§ 246, Dnr 0515/10 

Program för Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala 
Till behandling företogs ärende angående ovan nämnda program. Syftet är att 
ta fram övergripande förutsättningar, värden och strategier för utveckling av 
områdena. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 34 

Byggnadsnämnden beslöt med ändring av kontorets förslag: 
 
att godkänna samrådsredogörelsen för program för Chalmers Johanneberg, 
Mossen och Landala inom stadsdelarna Johanneberg, Krokslätt och Landala 
 
att kommande detaljplanearbete ska ske med utgångspunkt från 
planprogrammet och kontorets kommentarer till inkomna synpunkter. 
 
 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
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