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Dnr 1475/15 
 
Planbesked angående Majvallen                                          
 
Byggnadsnämnden har den 17 maj 2016 § 219 beslutat att införa projektet i 
startplan plan senast år 2017 enligt bilagt tjänsteutlåtande och protokolls-
utdrag. 
 
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 
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Beslut om planstart 
Datum 2019-04-05 
Diarienummer 1475/15 
 

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

 

Ändring av del av detaljplan 2133 för området Majvallen inom stadsdelen Slotts-
skogen i Göteborg. 
 
 
Planarbete har startat i enlighet med beslutad produktionsplan. 
Ärendet ingår i Produktionsplan för 2017, beslutad av BN 2017-03-21, som ärende 
Slottsskogen 719:4, Majvallen föreningslokal      
 
Detaljplanen avses upprättas med standard planförfarande. 
 
Planavtal ska tecknas med intressent innan planarbetet fortsätter. 
 
 
För Göteborgs byggnadsnämnd  
 
 
 
Martin Storm 
Avdelningschef plan  
 
 
 

 
 



 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 1 (1) 
  

   

Samråd och granskning av ändring av del av 
detaljplan 2133 för området Majvallen inom 
stadsdelen Slottsskogen 
§ 321, 1475/15 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Genomföra samråd för planen ändring av del av detaljplan 2133 för området 
Majvallen inom stadsdelen Slottsskogen i Göteborg.  

 
2. Låta granska detaljplan för ändring av del av detaljplan 2133 för området 

Majvallen inom stadsdelen Slottsskogen i Göteborg 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-04-03, med bilagor.  

Yttranden 
(V)(MP)(S) inger ett yttrande, protokollets bilaga 4.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Dag för justering 
2019-06-04 

Vid protokollet 

 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-05-21 

Sekreterare 
Linnéa Karlsson  

 

 



YttrandeV,MP,S

Byggnadsnämnden2019-05-21

Ärende19

Diarienummer1475/15

YttrandeomändringavdetaljplanförMajvallen

Denföreslagnaändringenavdetaljplangördetmöjligtattbyggaallmänna

föreningslokalerinomMajvallen.

MeninnandessaplacerasutärdetviktigtattIdrottsochFöreningsnämndentarett

helhetsgreppombyggnationenpåMajvallen,såattlokalbehovenhosnuvarande

användareocksåkanuppfyllas.
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