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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2015-10-27 

 

Planbesked gällande studentbostäder vid Gibraltargatan, tillbyggnad av Emils-
borg , inom stadsdelen Krokslätt 

§ 465, dnr 0620/15 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Stiftelsen Chalmers Studenthem 
om planbesked enligt ovan. Förslaget innebär att möjliggöra en tillbyggnad av Emils-
borg med ca 54 lägenheter. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 49 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att detaljplan för bostäder vid Gibraltargatan, tillbyggnad 
av Emilsborg inom stadsdelen Krokslätt startas senast 2017. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
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Beslut om planstart 
Datum 2017-11-10 
Diarienummer 0620/15 
 

Planavdelningen 
Disa Pettersson 
Telefon 031-368 16 75 
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 

Detaljplan för studentbostäder vid Gibraltargatan, tillbyggnad av Emilsborg 
 
 
Planarbete har startat i enlighet med beslutad produktionsplan. 
Ärendet ingår i Produktionsplan för 2017, beslutad av BN 2015-10-27, som ärende 
Krokslätt 115:22. Studentbostäder vid Gibraltargatan, tillbyggnad av Emilsborg. 
 
Detaljplanen avses upprättas med standard förfarande. 
 
Planavtal ska tecknas med intressent innan planarbetet fortsätter. 
 
 
För Göteborgs byggnadsnämnd  
 
 
 
Martin Storm 
Avdelningschef plan  
 
 
 

 
 



 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 1 (1) 
  

   

Samråd och granskning gällande ändring av 
detaljplan 4639 och 4653 samt del av 
detaljplan 2977 och 5015, tillbyggnad av 
studentbostäder vid Gibraltargatan i 
stadsdelen Krokslätt 
§ 351, 0620/15 
Till behandling företogs ovan nämnda detaljplan. 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

(V)(S)(MP) ingav en skrivelse: 

”Yrkande bilaga 6” 

 

Byggnadsnämnden beslöt i enlighet med yrkandet: 

att de verksamhetslokaler som idag finns i någon bottenvåning ska 
säkerställas genom att endast centrumändamål tillåts för denna del av 
våningen 

att med denna ändring bifalla tjänsteutlåtandet: 

att genomföra samråd om ändring av detaljplan 4639 och 4653 samt del av 
detaljplan 5015 och 2797, tillbyggnad av studentbostäder vid Gibraltargatan 
i stadsdelen Krokslätt  

att låta granska detaljplan för ändring av detaljplan 4639 och 4653 samt del 
av detaljplan 5015 och 2797, till-byggnad av studentbostäder vid 
Gibraltargatan i stadsdelen Krokslätt. 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2018-06-21 

Sekreterare 
Linnéa Karlsson 
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