Byggnadsnämnden

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-02-09

Bygglov för nybyggnad av hotell på
Masthugget 8:11 och Masthugget 8:1
§ 40, BN 2019-010383
Beslut
I byggnadsnämnden
1. Stadsbyggnadskontoret får uppdraget att ändra detaljplan för fastigheterna
Masthugget 8:1 och 8:11 i kvarteret Skutan inom stadsdelen Masthugget
2. Besluta att frågan om bygglov inte ska avgöras förrän planarbetet avslutats
enligt 9 kap. 28 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

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

Handlingar
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-01-22, med bilagor.
Byggnadsnämnden har tagit del av ett sent inkommit yttrande, ankomststämplat
2021-01-29. De inkomna synpunkterna påverkar inte stadsbyggnadskontorets förslag
till beslut.

Yttrande
Ledamöterna från MP, V och D lämnar ett yttrande, protokollets bilaga 5.

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
2021-02-23

Vid protokollet
Sekreterare
Stina Petersson Moberg

Om du vill överklaga beslutet
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Byggnadsnämnden

Om du vill överklaga beslutet
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Överklagan ska vara skriftlig och ha
kommit in till stadsbyggnadskontoret inom tre veckor från det att du har tagit del av
beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till
stadsbyggnadskontoret inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i Post- och
Inrikes Tidningar. Överklagan ska innehålla följande:
-

Vilket beslut du överklagar
Datum för beslutet
Ärendenummer
Fastighetsbeteckning
Varför du anser att beslutet är felaktigt
Vilken ändring du vill ha
Ditt namn, din adress och ditt telefonnummer

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas det till länsstyrelsen tillsammans med
handlingarna i ärendet.
Om du har ett ombud ska du skicka med en undertecknad fullmakt.
Du kan skicka överklagandet per post eller e-post. Du kan också lämna in det direkt till
stadsbyggnadskontoret.
Stadsbyggnadskontoret
Box 2554
403 17 Göteborg
Besöksadress: Köpmansgatan 20
E-post: sbk@sbk.goteborg.se
Har du frågor, kontakta stadsbyggnadskontoret på telefon 031-365 00 00 eller e-post
sbk@sbk.goteborg.se.
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