
 

 

 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 
2012-12-18 

 

§ 484, Dnr 0522/12 

Planbesked Kallebäck 2:5 - bostadsbebyggelse. 

Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Skanska om planbesked 
enligt ovan. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 36 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att starta detaljplan för 
bostäder, kontor och verksamheter på Kallebäck 2:5 inom stadsdelen 
Kallebäck under år 2013. Ärendet är med i beslutad produktionsplan. 

 
(MP) lät till protokollet anteckna: ”Vi ser gärna att en utformning med helt 
slutna kvarter prövas”. 
 
 
 

Vid protokollet 

 
 
 
Agnetha Carlsson 
 
 
 



uppdrag program samråd granskning antagande (förh.besked) bygglov 
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Anmälan om start  

Byggnadsnämnden 

2013-10-29 

Diarienummer: 0522/12 

 

 

Per Osvalds 

Telefon: 031-368 18 51 

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 

 

Detaljplan för Tändsticksfabriken, blandad stadsbebyggelse 
inom stadsdelen Kallebäck i Göteborg  

 

Planarbete har startat i enlighet med beslutad produktionsplan. 

Ärendet ingår i Produktionsplan för 2013, beslutad av BN oktober 2012, som ärende 

Detaljplan för bostäder, kontor och verksamheter på fastigheten Kallebäck 2:5.   

Ärendet har anmälts till BN 2013-10-29. 

Detaljplanen avses upprättas med normalt förfarande. 

 



 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 
2014-04-29 

 

§ 156, Dnr 0313/10 

Ändring av planområde, detaljplan för Tändsticksfabriken, blandad 
stadsbebyggelse vid Kallebäck 2:5 inom stadsdelen Kallebäck 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Kallebäck behandlades. Exploatören 
önskar bygga kontorshus enligt gällande plan under pågående planarbete. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 43 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att uppdra åt kontoret  
 
att ändra planområdet för detaljplan för Tändsticksfabriken, blandad 
stadsbebyggelse inom stadsdelen Kallebäck, 
 
att genomföra samråd om detaljplan för Tändsticksfabriken, blandad 
stadsbebyggelse inom stadsdelen Kallebäck 
 
att genom ändring av detaljplan pröva borttagande av fastighetsindel-
ningsbestämmelse på underliggande plan med enkelt planförfarande. 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
 
 
 



 

 

 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-01-20 

 

§ 31, Dnr 0522/12 

Samråd - detaljplan för bostäder och verksamheter i kvarteret 
Tändsticksfabriken  inom stadsdelen Kallebäck 

Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Kallebäck behandlades. Syftet är att 
ta fram förslag till blandad stadsbebyggelse. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 35 
 
V, S, MP ingav en skrivelse: 
 
”Tilläggsyrkande bil. 36 
 
Yrkanden 
Axel Josefson (M) yrkade bifall till kontorets förslag och 
 
Johan Zandin (V) yrkade bifall till sitt förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden Ulf Kamne (S) ställde propositioner på beslut om bifall eller 
avslag till ovan nämnda förslag. 
 
Sedan propositionerna besvarats meddelade ordföranden att han funnit 
tilläggsyrkandet vara med övervägande Ja besvarat.  

Byggnadsnämnden hade alltså beslutat: 
 
att genomföra samråd om detaljplan för bostäder och verksamheter i 
kvarteret Tändsticksfabriken inom stadsdelen Kallebäck 
 
att bottenvåningarna ut mot Grafiska Vägen (både i kontorshuset och 
bostadskvarteret) endast ska få innehålla centrum-verksamhet. 
 

Vid protokollet 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2015-09-29 

 

Granskning av Detaljplan för bostäder och verksamheter i kvarteret 

Tändsticksfabriken inom stadsdelen Kallebäck  

§ 389, dnr 0522/12 

Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Kallebäck behandlades. Syfte är att möjliggöra 

en blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och lokaler i bottenvåningarna. 

 

Birgitta Lööf informerade om rättelse av planbestämmelserna på den justerade plankartan. 

 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 

 

”Tjänstelåtande bil. 44 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 

 

 att genomföra granskning av detaljplan för bostäder och verksamheter i kvarteret 

Tändsticksfabriken, inom stadsdelen Kallebäck.  

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Agnetha Carlsson 

Sekreterare 
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