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§ 134   

Val av justerare 
Att justera dagens protokoll utsågs Ann Catrine Fogelgren (L). 
 
Anteckning gjordes. 
 
 

 

§ 135   

Anmälan om jäv 
Chefen för bygglov Fredrik Andersson anmälde jäv i § 165 och planchef Gunnar 
Persson anmälde jäv i §§ 169, 170 och 179. 
 
Anteckning gjordes. 
 
 

 

§ 136   

Godkännande av dagordning 
Ordföranden Ulf Kamne (MP) meddelade att punkten 34 utgår. I övrigt godkändes 
dagordningen. 
 
Anteckning gjordes. 
 
 
 

§ 137   

Stadsbyggnadsdirektören informerar 
Agneta Hammer informerade om byggnadsnämndens studieresa till Wien och visade ett 
bildspel. 

Mattias von Geijer visade fram till nu, geografisk fördelning av kommunala och privata 
temporära bostäder. 

Fredrik Andersson  informerade om Artscape, en gatufestival med målning av väggar, 
tidsbegränsade bygglov för ”muralmålning” om platsen är lämplig. 

Anteckning gjordes. 
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§ 138  

Aktuella domar 
Sven Boberg informerade om Mark- och miljödomstolens domar angående detaljplanen 
för Plejadgatan samt lantmäteriförrättning angående Väg 155. 
 
Anteckning gjordes. 
 
 
 
 
 

 

§ 139  

Medarbetarenkät 
Christina Malmberg redogjorde för resultatet av årets medarbetarenkät. 
 
Anteckning gjordes. 
 
 
 
 
 

 

§ 140   

Målbild 2035 för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 
Anna Berlin, trafikkontoret, informerade om rubricerade ärende. Det gäller ett nytt 
kollektivtrafikprogram och hur det skall utvecklas under de närmsta 20 åren och 
underlätta ett enkelt vardagsliv utan bil. 
 
Anteckning gjordes. 
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§ 141  

Tillfällig bussterminal Åkareplatsen 
Johanna Rödström, Kom-Fram-projektet, informerade om att Åkareplatsen skall fun-
gera som ersättnings för bussterminalen på Nils Ericsonsplatsen, under byggtiden av ny 
bro över Göta älv, nedgrävning av Götaleden m.m. 
 
Anteckning gjordes. 
 
 
 

 

§ 142   

Bebyggelse och trafikutveckling på västra Hisingen 
Christian Jönsson och Karoline Rosgardt informerade om det höga bebyggelse- och 
planeringstrycket på västra Hisingen. Nybebyggelse i blandade bostadsformer behöver  
lokaliseras vid god kollektivtrafik. 
 
Per Bratthammar, trafikkontoret, informerade om alternativvalsstudie för 
tvärförbindelse i Torslanda. 
 
En fördjupning av översiktsplanen för västra Hisingen behövs. 
 
Anteckning gjordes. 
 
 
 
 
 

 

§ 143 Dnr   0483/12 

Kvilledalen - park vid Backaplan 
Sara Brunnkvist informerade om arbetet med idéstudie av hur Kvilledalen kan 
omvandlas till park vid Backaplan och tillgängligt grönstråk från älv till älv. 
 
Anteckning gjordes. 
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§ 144 Dnr  1491/15 

Delegation till stadsbyggnadsdirektör att fatta beslut i vissa arkivfrågor 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 1 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att delegera rätten att fastställa förvaltningsspecifik dokumenthanteringsplan till 
stadsbyggnadsdirektör 
 
att delegera rätten att besluta om tillämpning av ett generellt samt myndighets-
specifikt gallringsbeslut till stadsbyggnadsdirektör 
 
att delegera rätten att fastställa arkivbeskrivning till stadsbyggnadsdirektör. 
 
 
 
 
 
 

 

§ 145 Dnr  0121/16 

Uppföljningsrapport 1/2016 - Byggnadsnämnden 
Tomas Carlsson lämnade en redogörelse om ovan nämnda rapport. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 2 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att godkänna kontorets förslag till Uppföljningsrapport 1/2016, 
 
att översända Uppföljningsrapport 1/2016 till kommunstyrelsen. 
 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
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§ 146   

Uppföljningsrapport 1/2016 - Trygg, vacker stad 
Till behandling företogs ovan nämnda ärende. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 3 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att godkänna uppföljningsrapport 1/2016. 
 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
 

 

§ 147 Dnr  0142/16 

Återrapportering kring yrkande om plantaxa 
Ovan nämnda ärende behandlades. 
 
På förslag av Ann Catrin Fogelgren (L)O beslöt byggnadsnämnden: 
 
att återremittera ärendet till kontoret för komplettering. 
 
 

 

§ 148 Dnr  1496/15 

Svar på remiss gällande motion (L) om fler små bostäder (Attefallshus) i 
småhusområden  
Till behandling företogs det den 22 mars 2016 senast bordlagda ärendet angående ovan 
nämnda motion. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett den 22 mars datera utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 4 
 
Byggnadsnämnden ingav en skrivelse: 
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”Yrkande bil. 5 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att föreslå fastighetskontoret att se över möjligheten till uthyrning av 
komplementbostadshus via kommunala kontrakt 
 
att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram en policy för utveckling av 
villaområden i enlighet med ovan nämnda yrkande 
 
att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att genomföra en informationsinsats för 
att upplysa om möjligheterna med den nya policyn 
 
att anse motionen besvarad 
 
att översända ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
 
 

§ 149 Dnr  0175/16 

Svar på remiss gällande motion (SD) om att bygga fler parkeringsplatser på 
Saltholmen 
Till behandling företogs det den 22 mars 2016 bordlagda ärendet gällande ovan nämnda 
motion. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 6 
 
(L, M, KD) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bil. 7 
 
Yrkanden: 
Ann Catrine Fogelgren (L) yrkade bifall till ovan nämnda yrkande och 
 
ordföranden Ulf Kamne (MP) bifall till kontorets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till kontorets förslag eller 
Fogelgrens förslag. 
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Votering begärdes 
”Den som vill att nämnden skall bifalla kontorets förslag röstar Ja den som inte vill 
röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit Fogelgrens förslag”. 
 
Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogelgren (L), Axel 
Josefson (M), Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 
 
Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade byggnadsnämnden 
beslutat: 
 
att avstyrka motionen med hänvisning till pågående projekt. 
 
 
 

§ 150 Dnr  0202/16 

Yttrande gällande koncessionsavtal mellan Göteborgs hamn och Stena Line AB 
gällande Danmarksterminalen och Tysklandsterminalen på Södra Älvstranden 
inom stadsdelen Masthugget 
Till behandling företogs det den 22 mars 2016 återremitterade ärendet angående ovan 
nämnda. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 8 
 
(MP, S, V) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bil. 9 
 
Yrkanden: 
ordföranden Ulf Kamne (MP) yrkade bifall till ovan nämnda yrkande och 
 
Ann Catrine Fogelgren (L) bifall till kontorets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till sitt förslag eller Fogelgrens 
förslag. 
 
Votering begärdes 
”Den som vill att nämnden skall bifalla ordföranden förslag röstar Ja den som inte vill 
röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit Fogelgrens förslag”. 
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Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogelgren (L), Axel 
Josefson (M), Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 
 
Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade byggnadsnämnden 
beslutat: 
 
att som eget yttrande till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige översända 
ovan nämnda synpunkter i yrkandet. 
 
 

 

§ 151 Dnr  0126/16 

Svar på remiss gällande motion (M) om förbättrad trafiksituation i Torslanda 
bland annat genom bro till Öckerö och ny tvärförbindelse 
Kommunstyrelsen hade till byggnadsnämnden för yttrande översänt ovan nämnda 
motion. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 10 
 
Yrkanden: 
ordföranden Ulf Kamne (MP) yrkade bifall till kontorets förslag och 
 
Axel Josefson (M) bifall till motionen förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till sitt förslag eller Josefsons 
förslag. 
 
Votering begärdes 
”Den som vill att nämnden skall bifalla ordföranden förslag röstar Ja den som inte vill 
röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit Josefsons förslag”. 
 
Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogelgren (L), Axel 
Josefson (M), Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 
 
Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade byggnadsnämnden 
beslutat: 
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 att avstyrka motionen med hänvisning till stadsbyggnadskontorets synpunkter i ovan 
nämnda tjänsteutlåtande. 
 
 
 

 

§ 152 Dnr  0174/16 

Svar på remiss gällande motion (KD) angående "Ett ännu bättre Heden" 
Kommunstyrelsen hade till byggnadsnämnden för yttrande översänt ovan nämnda 
motion. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 11 
 
(KD, L, M) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bil. 12 
 
Hampus Hagman (KD) ingav en skrivelse: 
 
”Tilläggsyrkande bil. 13 
 
Yrkanden: 
ordföranden Ulf Kamne (MP) yrkade bifall till kontorets förslag och 
 
Hampus Hagman (KD) yrkade bifall till motionen och bifall till tilläggsyrkandet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till sitt förslag eller (KD, L, M)-
yrkandet. 
 
Votering begärdes 
”Den som vill att nämnden skall bifalla ordföranden förslag röstar Ja den som inte vill 
röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit (KD, L, M) -yrkandet”. 
 
Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogelgren (L), Axel 
Josefson (M), Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 
 
Ordförandens förslag vann med fem Ja mot fyra Nej. 
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Propositionsordning 
Härefter ställde ordföranden propositioner på beslut om bifall eller avslag på 
tilläggsyrkandet och fann att yrkandet om avslag vara med övervägande Ja besvarad. 
 
Byggnadsnämnden hade alltså beslutat: 
 
att avstyrka motionen med hänvisning till pågående detaljplanearbete. 
 
 
 

 

§ 153 Dnr  0213/16 

Svar på remiss om åtgärdsvalsstudie Linbana över älven år 2021 
Trafiknämnden hade till byggnadsnämnden för yttrande översänt ovan nämnda remiss. 
Syftet med en stomlinbana är att skapa en tvärlänk som på ett innovativt och 
resurseffektivt sätt binder samman staden över älven 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 14 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att som eget yttrande översända ovan nämnda utlåtande till trafiknämnden. 
 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
 
 

§ 154   

Bygglov för nybyggnad av carport på Hästevik 2:709 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan enligt ovan. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 15 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att bifalla bygglov för nybyggnad av carport på Hästevik 2:709 och medge undantag 
från avståndsregeln enligt punkten 5 övergångsbestämmelserna och 39 § byggnads-
stadgan. 
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§ 155   

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Fiskebäck 20:22 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om bygglov enligt ovan. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 16 
 
Byggnadsnämnden 
 
att bifalla bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Fiskebäck 20:22 och medge 
undantag från avståndsregeln enligt punkten 5 övergångsbestämmelserna och 39 § 
byggnadsstadgan. 
 
 

§ 156   

Strandskyddsdispens för anläggning av våtmark samt bortgrävningar av 
övergångar på Torslanda 3:4 med flera 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Park- och naturförvaltningen om 
strandskyddsdispens enligt ovan. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 17 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av bestämmelserna i 7 
kap. 18 b § miljöbalken punkt 5; området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området samt att åtgärden 
inte bedöms strida mot strandskyddets syfte i 7 kap. 13 § miljöbalken 
 
att omgående underrätta länsstyrelsen  
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§ 157   

Strandskyddsdispens för flytbrygga på Köpstadsö 1:107 och 1:108 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Göteborgs Motorbåt Sällskap enligt 
ovan. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 18 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 18 b § miljöbalken punkt 3 medge dispens 
från strandskyddsbestämmelserna för flytbrygga på Köpstadsö 1:107 och 1:108, 
då det är en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
inte kan tillgodoses utanför området samt att åtgärden inte bedöms strida mot 
strandskyddets syfte i 7 kap. 13 § miljöbalken 
 
att som villkor för dispensen gäller 

• att bryggans utbredning är enligt bilaga 6, cirka 3,5 meter bred och cirka 
22 meter lång exklusive spång.  

• att inga privatiserande skyltar, grindar eller andra avhållande anordningar 
får finnas i anslutning till bryggan. Anordningarna ska hållas tillgänglig för 
allmänheten.  

 
att omgående underrätta länsstyrelsen om meddelad dispens. 
 
 

 

§ 158   

Strandskyddsdispens för väg på Brottkärr S:43 med flera 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om strandskyddsdispens enligt ovan. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 19 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 18 b § miljöbalken enligt punkt 1medge 
dispens från strandskyddsbestämmelserna för väg på Brottkärr S:43, området har 
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strand-
skyddets syften och punkt 6; åtgärden är av ett annat mycket angeläget enskilt 
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intresse enligt 7 kap 18 § c samt att åtgärden inte bedöms strida mot strand-
skyddets syfte i 7 kap. 13 § miljöbalken  
 
att dispensen gäller området för vägen enligt utlåtandets bilaga sju som visar den 
del av förrättningsområdet som berör strandskyddat område 
 
att omgående underrätta länsstyrelsen om meddelad dispens. 
 
 
 

§ 159   

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av toalett- och servicebyggnad på 
Fiskebäck 756:388 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Göteborgs stad Idrott- och förening 
om strandskyddsdispens enligt ovan. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 20 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att bifalla bygglov för nybyggnad av toalett och servicebyggnad på Fiskebäck 
756:388  
 
att med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 18 b § miljöbalken medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna eftersom byggnadens funktion måste ligga vid 
vattnet samt att byggnaden behövs för ett angeläget allmänt intresse vilket inte 
kan tillgodoses utanför området. Åtgärden bedöms inte strida mot strandskyddets 
syfte i 7 kap. 13 § miljöbalken, 
 
att meddela länsstyrelsen om ovan nämnda beslut. 
 
 

 

§ 160   

Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
Hovås 3:169 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om strandskyddsdispens och 
förhandsbesked enligt ovan. 
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Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 21 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
 att med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken  avslå dispensansökan, på grund av 
avsaknad av särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken samt att sökt åtgärd 
motverkar strandskydd-ets syfte enligt 7 kap. 13 § miljöbalken samt 
 
att som förhandsbesked meddela att nybyggnad av enbostadshus på Hovås 3:169 
inte kan tillåtas. 
 
överklagandeanvisning 
 
 
 

 

§ 161   

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola på Järnbrott 758:66 
Lokalförvaltningen hade till byggnadsnämnden inkommit med ansökan enligt ovan. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 22 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att bifalla tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola på Järnbrott 758:66 till 
och med den 1 januari 2021.  
 
 

 

§ 162   

Tidsbegränsat bygglov och byggsanktionsavgift för nybyggnad av toalettbyggnad 
på del av Slottsskogen 719:4 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Villa Belparc AB enligt ovan. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 23 
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Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att bifalla tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad på del av Slotts-
skogen 719:4 till och med den 31 juli 2020 
  
att med stöd av11 kap 51-53§§ plan- och bygglagen och 9 kap. 6 § 2 p (plan och 
bygg-förordningen 2011:338) påföra Villa Belparc AB, Villa Belparc Slottsskogen, 
413 20 Göteborg, en byggsanktionsavgift på 19 846 kronor för att trots förbudet i 
10 kap. 3 § plan och bygglagen ha påbörjat byggnation utan erforderligt bygglov 
med tillhörande startbesked, med upplysning om att avgiften ska betalas till 
kommunens plusgirokonto 57594-4, inom två månader från det beslutet har vunnit 
laga kraft. 
 
överklagandeanvisning 
 
 
 

§ 163   

Tidsbegränsat bygglov, ändrad användning av Torslanda 36:19  
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om tidsbegränsat bygglov enligt ovan. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 24 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att bifalla tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av Torslanda 36:19 i fem 
år till och med den 31 de4cember 2021. 
 
 
 

§ 164 Dnr  0793/04 

Antagande av detaljplan för Kobbegården 172:1 i kv Ekören inom stadsdelen 
Askim 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Askim behandlades. Syftet är att legalisera 
befintlig handelsverksamhet med bland annat kläder och livsmedel kompletterad med 
byggrätt för underjordisk parkering. 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 

”Tjänsteutlåtande bil. 25 
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Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att anta detaljplan för Kobbegården 172:1 i kv Ekören inom stadsdelen Askim 
upprättad den 14 december 2009 reviderad den 17 mars 2016. 
 
 

********** 

Chefen för bygglov Fredrik Andersson anmälde jäv i § 165 och lämnade sammanträdet. 

********** 

 

 

§ 165 Dnr  0349/13 

Samråd gällande detaljplan för förskola och studentbostäder vid Viktor 
Rydbergsgatan inom stadsdelen Johanneberg 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Johanneberg behandlades. Syftet är att medge 
ett nytt bostadshus i 7 våningar med ca 50 studentlägenheter och en förskola i 
bottenvåningarna. 
 
Birgitta Lööf redogjorde för förslaget. 
 
(MP, S, V) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bil. 26 
 
Yrkanden 
Ordföranden Ulf Kamne (MP) återremiss enligt yrkandet och 
 
Axel Josefson (M) att avgöra ärendet idag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställde propositioner på beslut om återremiss eller avgörande idag. 
 
Votering begärdes: 
”Den som vill att nämnden skall återremittera ärende röstar Ja den som inte vill röstar 
Nej. Vinner Nej har nämnden beslutat att avgöra ärendet idag.” 
 
Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogelgren (L), Axel 
Josefson (M), Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 
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Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade nämnden beslutat att 
återremittera ärendet. 
 
Här efter beslöts: 
 
att återremittera ärendet för att försöka hitta annan placering på ett sätt så att 
parken i större grad bevaras. 
 
 
 

§ 166 Dnr  0551/12 

Samråd gällande detaljplan för Tekniskt gymnasium vid Kunskapsgatan inom 
stadsdelen Lindholmen 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Lindholmen behandlades. Syftet är att ge 
möjlighet att uppföra en ny skolbyggnad. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 27 
 
(MP, S, V, KD, M, L) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bil. 28 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att innan samrådet göra planbestämmelserna mer flexibla i enlighet med yrkandet 
 
att genomföra samråd om detaljplan för Tekniskt gymnasium vid Kunskapsgatan 
inom stadsdelen Lindholmen  
 
att låta granska detaljplan för Tekniskt gymnasium vid Kunskapsgatan inom 
stadsdelen Lindholmen. 
 
 
 

§ 167 Dnr  0659/11 

Samråd gällande detaljplan för kontor vid Ullevigatan inom stadsdelen Gårda 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Gårda behandlades. Syfte är möjliggöra en 
nyetablering av kontors- och verksamhetslokaler inom tre fastigheter i området. 
 
Per Osvalds lämnade en redogörelse för ärendet. 
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Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 29 
 
(MP, S, V) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bil. 30 
 
Yrkanden 
Ordföranden Ulf Kamne (MP) bifall till yrkandet och 
 
Ann Catrine Fogelgren (L) bifall till kontorets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till sitt förslag eller Fogelgrens 
förslag. 
 
Votering begärdes 
”Den som vill att nämnden skall bifalla ordföranden förslag röstar Ja den som inte vill 
röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit Fogelgrens förslag”. 
 
Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogelgren (L), Axel 
Josefson (M), Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 
 
 
Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade byggnadsnämnden 
beslutat i enlighet med yrkandet: 
 
att innan samrådet göra detaljplanen mer flexibel och pröva möjligheten att ha 
bostäder i större delen av planområdet 
 
att genomföra samråd om detaljplan för kontor vid Ullevigatan inom stadsdelen 
Gårda. 
 
(L, M, KD) ingav en skrivelse: 
 
”Yttrande bil. 31 
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§ 168 Dnr  0663/14 

Samråd gällande program för sydöstra city inom stadsdelen Inom Vallgraven 
Ovan nämnda program inom stadsdelen Inom Vallgraven behandlades. Syftet är att 
utreda förutsättningar för samt föreslå riktlinjer och principer för utveckling av sydöstra city. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 32 
 
(S, MP, V) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bil. 33 
 
Det konstaterades att alla ledamöter var eniga om yrkandet. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att innan samråd revidera förslaget enligt yrkandet samt 
 
att genomföra samråd om program för sydöstra city inom stadsdelen Inom 
Vallgraven. 
 
 

********** 

Planchef Gunnar Persson anmälde jäv i §§ 169, 170 och lämnade sammanträdet 

********** 

 

§ 169 Dnr  0555/14 

Planbesked, uppdrag, samråd och granskning gällande detaljplan för bostäder vid 
Gamlestadsvägen och Brettegatan inom stadsdelen Gamlestaden  
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. 
 
Hanna Kaplan lämnade en redogörelse i ärendet. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 34 
 
(MP, S, V) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bil. 35 
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Yrkanden 
ordföranden Ulf Kamne (MP) bifall till yrkandet och 
 
Axel Josefson (M) bifall till kontorets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till sitt förslag eller Josefsons 
förslag. 
 
Votering begärdes 
”Den som vill att nämnden skall bifalla ordföranden förslag röstar Ja den som inte vill 
röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit Josefsons förslag”. 
 
Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogelgren (L), Axel 
Josefson (M), Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 
 
Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade byggnadsnämnden 
beslutat i enlighet med yrkandet: 
 
att inriktning för planarbetet ska vara att byggnaden vid Brettegatan ska hålla sig 
inom parkeringsplatser 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att starta detaljplan för bostäder vid 
Gamlestadsvägen och Brettegatan inom stadsdelen Gamlestaden i enlighet med 
produktionsplanen för år 2016.  
 
att upprätta detaljplan för bostäder vid Gamlestadsvägen och Brettegatan, inom 
stadsdelen Gamlestaden med standard planförfarande.  
 
 
 

§ 170 Dnr  1166/15 

Planbesked och uppdrag gällande detaljplan för bostäder och kontor vid 
Kalendervägen 56 inom stadsdelen Kortedala  
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan.  
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 36 
 
(MP, S, V) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bil 37 
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Yrkanden 
ordföranden Ulf Kamne (MP) bifall till yrkandet och 
 
Axel Josefson (M) bifall till kontorets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till sitt förslag eller Josefsons 
förslag. 
 
Votering begärdes 
”Den som vill att nämnden skall bifalla ordföranden förslag röstar Ja den som inte vill 
röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit Josefsons förslag”. 
 
Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogelgren (L), Axel 
Josefson (M), Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 
 
Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade byggnadsnämnden 
beslutat i enlighet med yrkandet: 
 
att en inriktning i planarbetet ska vara att inte behöva ha bullerplank, att pröva 
möjligheter med fasad längs gatan och att eventuellt utöka planområdet längs med 
Östra Midvintersgatan 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att starta detaljplan för bostäder och 
kontor vid Kalendervägen 56 inom stadsdelen Kortedala i enlighet med produk-
tionsplanen för år 2016  
 
att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för bostäder och kontor vid Kalen-
dervägen 56, inom stadsdelen Kortedala med standard planförfarande. 
 
 
 

§ 171 Dnr  1011/15 

Planbesked och uppdrag gällande detaljplan för bostäder på Tolered 185:1 inom 
stadsdelen Lundby  
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. Förslaget 
innebär 97 bostäder samt en mindre del lokaler mot Björlandavägen. Parkering huvud-
sakligen i underjordiskt garage. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 38 
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(MP, S, V) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bil. 39 
 
Ordföranden Ulf Kamne (MP) redogjorde för en justering av yrkandet innebärande att 
2:a stycket stryks och 1:a att-satsen stryks. 
 
Yrkanden 
ordföranden Ulf Kamne (MP) bifall till det justerade yrkandet och 
 
Ann Catrine Fogelgren (L) bifall till kontorets förslag. 
 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till sitt förslag eller Fogelgrens 
förslag. 
 
Votering begärdes 
”Den som vill att nämnden skall bifalla ordföranden förslag röstar Ja den som inte vill 
röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit Fogelgrens förslag”. 
 
Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogelgren (L), Axel 
Josefson (M), Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 
 
Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade byggnadsnämnden 
beslutat i enlighet med yrkandet: 
 
att möjligheter till förskola inom planområdet prövas 
 
att inriktningarna i yrkandet tas med i planarbetet 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att starta detaljplan för bostäder på 
Tolered 185:1 inom stadsdelen Lundby i enlighet med produktionsplanen för år 
2016 
 
att upprätta detaljplan för bostäder på Tolered 185:1 inom stadsdelen Lundby 
med standardförfarande.  
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§ 172 Dnr  0713/14 

Planbesked gällande detaljplan för flerbostadshus på Älvsborg 855:125 inom 
stadsdelen Älvsborg 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan Långedrags Båtvarv om planbesked 
enligt ovan. Syftet är att ersätta ett äldre varvsområde med ett mindre bostadsområde 
med varierade typ av hus m.m.  
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande  bil. 40 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att starta detaljplan för flerbostadshus på 
fastigheten Älvsborg 855:125, Pejlingsgatan 13 inom stadsdelen Älvsborg senast i 
enlighet med produktionsplanen för år 2018.  
 
 

§ 173 Dnr  0972/15 

Planbesked gällande detaljplan för bostäder och handel vid Stabbetorget inom 
stadsdelen Sävenäs 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. Förslaget 
innebär att tillskapa ca 80 bostäder, rusta upp torget, skapa bättre förutsättningar för den 
lokala handeln. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 41 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för bostäder och 
handel vid Stabbetorget inom stadsdelen Sävenäs införs i startplanen senast för år 
2018. 
 
 

§ 174 Dnr  0100/16 

Planbesked gällande detaljplan för garage/förråd på Kärra 13:68 inom stadsdelen 
Kärra 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. Syftet är att 
uppföra garagebyggnad på så kallad prickmark inom tomten. 
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Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 42 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för garage/-
förråd på fastigheten Kärra 13:68, inom stadsdelen Kärra införs i startplan-
en/produktionsplanen senast år 2017 
 
att upprätta detaljplan för garage/förråd på fastigheten Kärra 13:68. 
 
 

§ 175 Dnr  1260/15 

Planbesked gällande detaljplan för skolmatsal i anslutning till Vasaskolan på del 
av Johanneberg 707:9 inom stadsdelen Johanneberg 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 43 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för skolmatsal i 
anslutning till Vasaskolan på del av Johanneberg 707:9, inom stadsdelen Johanne-
berg införs i startplanen senast år 2018.  
 
 
 

§ 176 Dnr  1181/15 

Planbesked gällande detaljplan för verksamheter vid Storatorpsvägen inom  
stadsdelen Torp 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan.  
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 44 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
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att meddela sökanden att kommunen avser att start för plan för verksamheter vid 
Storatorpsvägen ska ske senast år 2017. Lämplig planform (detaljplan eller områ-
desbestämmelser) avgörs vid projektstart. 
 

§ 177 Dnr  1605/15 

Planbesked gällande ändring av detaljplan för skola i Påvelund inom stadsdelen 
Älvsborg 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. Syftet är att 
ändra gällande detaljplan så att exploatering e 800 m2 som felaktigt angivet som brutto-
area ändras till e 800 m2 byggnadsarea. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 45 
 
Byggnadsnämnden ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bil. 46 
  
Byggnadsnämnden beslöt i enlighet med yrkandet: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att start för ändring av detaljplan för 
Skola i Påvelund inom stadsdelen Älvsborg påbörjas omgående 
 
att upprätta detaljplan för Skola i Påvelund inom stadsdelen Älvsborg med 
begränsat förfarande  
 
att genomföra samråd om detaljplan för skola i Påvelund inom stadsdelen 
Älvsborg 
 
att ingen plantaxa utgår för arbetet med hänvisning till byggnadsnämndens 
misstag vid framtagande av nu gällande detaljplan. 
 
 

§ 178 Dnr  0804/09 

Ändring av planförfarande gällande detaljplan för bostäder vid Prospect Hillgatan 
inom stadsdelen Gårda  
Till behandling företogs ovan nämnda ärende inom stadsdelen Gårda. Då planområdet 
endast omfattar ett fåtal privata bostadsfastigheter, har en mycket begränsad påverkan och 
överstämmer med översiktsplanen bör planarbetet därmed kunna bedrivas med enkelt 
planförfarande. 
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Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 47 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att ändra planförfarandet för detaljplan för bostäder vid Prospect Hillgatan från 
normalt planförfarande till enkelt planförfarande. 
 
 

********** 
Planchef Gunnar Persson anmälde jäv i § 179 och lämnade sammanträdet. 
 

********** 
 
 

§ 179 Dnr  1422/15 

Planbesked, uppdrag och samråd gällande detaljplan för bostäder mm vid 
Gårdstens centrum inom stadsdelen Gårdsten - en del av Jubileumssatsningen 
Till byggnadsnämnden hade inkommit förfrågan från fastighetskontoret om planbesked 
enligt ovan. Syftet är att kompletta bebyggelsen vid Gårdstens centrum med bostäder 
och lokaler för service, handel och verksamheter m.m. 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 

”Tjänsteutlåtande bil. 48 
 
Byggnadsnämnden beslöt med ändring av kontorets förslag: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att starta detaljplan för bostäder mm 
vid Gårdstens centrum, inom stadsdelen Gårdsten i enlighet med produktions-
planen för år 2016. Planen avses ingå i Jubileumssatsningen. 
 
att upprätta detaljplan för bostäder mm vid Gårdstens centrum, inom stadsdelen 
Gårdsten med standardförfarande.  
 
(M, L, KD) ingav en skrivelse: 
 
”Yttrande bil. 49 
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§ 180 Dnr  0378/14 

Samråd gällande detaljplan för bostäder mm vid Smörgatan inom stadsdelen 
Kallebäck -  en del av Jubileumssatsningen 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Kallebäck behandlades. Syftet är att möjlig-
göra byggnation av ca 1500 bostäder och 20 000 m2 verksamheter, bland annat centrum 
och förskola i 14 avdelningar. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 50 
 
(MP, S, V) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bil. 51 
 
Yrkanden 
ordföranden Ulf Kamne (MP) bifall till yrkandet och 
 
Axel Josefson (M) bifall till kontorets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till sitt förslag eller Josefsons 
förslag. 
 
Votering begärdes 
”Den som vill att nämnden skall bifalla ordföranden förslag röstar Ja den som inte vill 
röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit Josefsons förslag”. 
 
Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogelgren (L), Axel 
Josefson (M), Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 
 
Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade byggnadsnämnden 
beslutat i enlighet med yrkandet: 
 
att torget och torggatan ska vara på allmän platsmark 
 
att samutnyttjande mellan skolgård och naturmark beskrivs tydligare 
 
att ändringar enligt yrkandet görs innan samråd 
 
att genomföra samråd gällande detaljplan för bostäder mm vid Smörgatan inom 
stadsdelen Kallebäck, en del av Jubileumssatsningen. 
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§ 181 Dnr  0441/14 

Samråd gällande detaljplan för bostäder vid Mandolingatan inom stadsdelen 
Högsbo - en del av Jubileumssatsningen  
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Högsbo behandlades. Syftet är att möjliggöra 
för upp till 600 nya bostäder samt verksamhetslokaler i entréplan m.m. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 52 
 
(MP, S, V) ingav en skrivelse: 
 
”Tilläggsyrkande bil 53 
 
Yrkanden 
Ordföranden Ulf Kamne (MP) yrkade bifall till kontorets förslag samt bifall till 
tilläggsyrkandet. 
 
Det konstaterades att alla var eniga om kontorets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall eller avslag till tilläggsyrkandet.  
 
Votering begärs 
Den som vill att nämnden skall bifalla tilläggsyrkandet röstar Ja den som inte vill röstar 
Nej. vinner Nej har nämnden avslagit tilläggsyrkandet. 
 
 
Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogelgren (L), Axel 
Josefson (M), Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 
 
Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade nämnden beslutat: 
 
att stadsbyggnadskontoret innan samrådet justerar planbeskrivningen avseende 
resonemanget om vägledning för p-tal enligt tilläggsyrkandet samt 
 
att genomföra samråd om detaljplan för bostäder vid Mandolingatan inom 
stadsdelen Högsbo – en del av jubileumssatsningen 
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§ 182   

Nyinkomna planförfrågningar 
Förteckning över ansökningar om planbesked och planförfrågningar. 
 
Anteckning gjordes. 
 
 
 
 

 

§ 183   

Inkomna skrivelser 
Postlista över inkomna skrivelser sedan föregående sammanträde. 
 
Anteckning gjordes. 
 
 

 

§ 184   

Anmälan av delegationsbeslut 
Anmälan om beslut om utlandsresa, anmälan om anställning, anmälan om arkiverat 
anmärkningsärende, anmälan om avgång, anmälan om avskrivet lovärende, anmälan om 
avskrivet startbesked, anmälan om avslagna lov, anmälan om avvisat ärende, anmälan 
om beslut att inte ingripa, anmälan om beslutade slutbesked, anmälan om beslutade 
startbesked, anmälan om beviljade lov och förhandsbesked, anmälan om negativa 
planbesked, anmälan om remisslista april, anmälan om utfärdade slutbevis och 
ordförandebeslut 

 

Anteckning gjordes. 
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