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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2016-04-26 

 

Planbesked och uppdrag gällande detaljplan för bostäder på Tolered 185:1 inom 
stadsdelen Lundby  

§ 171, dnr 1011/15 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. Förslaget 
innebär 97 bostäder samt en mindre del lokaler mot Björlandavägen. Parkering 
huvudsakligen i underjordiskt garage. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 38 
 
(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 pröv as 
 
att inriktningarna i yrkandet tas med i planarbetet 
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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.  

 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
 



Yrkande MP, S, V

Byggnadsnämnden

Ärende 41 BN 20160426 Dnr 15/1011 

Yrkande över Planbesked och uppdrag gällande detaljplan för bostäder på 

Tolered 185:1 inom stadsdelen Lundby

Vi ställer oss positiva till förtätning i stadsdelen. För att uppnå ett effektivt 
markutnyttjande är viktigt att gaturum inte görs onödigt breda. Gator blir även 
trevligare om de i huvudsak ramas in av hus. 

Planområde bör utökas så att kvarteret kan utökas norrut, med fasad med lokaler i 
bottenvåningen mot Björlandavägen. Planområdet bör även inkludera hela ytan 
mellan radhusen på Rågåkern och Björlandavägen och möta plangränsen för 
pågående detaljplan vid Fyrklövern. Detta för att möjliggöra bebyggelse längs 
med Björlandavägen längs hela sträckan mellan Wieselgrensgatan och 
Klövervallsgatan. 

Vi ser gärna att stadsbyggnadskontoret prövar bostadsbebyggelse med plats för 
lokaler i bottenplan längs hela Gamla Björlandavägen. Vi vill även att 
stadsbyggnadskontoret placerar nödvändig markparkering på ett sätt som tillåter 
alla hus att möta gatan och som inte permanentar onödigt breda gaturum.

Stadsdelen Lundby har behov av förskolor. Vi vill att möjligheten att inrymma 
förskola inom planområdet prövas. 

Byggnadsnämnden föreslås besluta

att planområdet utökas enligt ovan.
att möjligheter till förskola inom planområdet prövas.
att övriga inriktningarna ovan tas med i planarbetet. 
att i övrigt bifalla stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
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Samråd och granskning gällande detaljplan 
för bostäder vid Klövervallsgatan i Tolered 

§ 689, 0583/12 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Tolered behandlades. 

 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

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

 

”Yrkande bilaga 8 

 

Byggnadsnämnden beslöt i enlighet med yrkandet: 

 

att om det görs väsentliga ändringar i planen ska den återföras till nämnden för 
beslut innan granskning 

 

att genomföra samråd om detaljplan för bostäder vid Klövervallsgatan i stadsdelen 
Tolered och 

  

att låta granska detaljplan för bostäder vid Klövervallsgatan inom stadsdelen 
Tolered. 

 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 

 

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2017-12-19

Sekreterare 
Agnetha Carlsson 
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Yrkande V, S, MP 
Byggnadsnämnden 2017-12-19 

Ärende 53 
Diarienummer 0583/12 

Yrkande om detaljplan vid Klövervallsgatan 
Den föreslagna planen medför en välbehövlig förtätning längs Björlandavägen och i 
området kring Bjurslätts Torg. Förutom att kvartet inte är helt slutet, så stämmer planen 
också mycket väl överrens med nämndens mål om kvartersbebyggelse med lokaler i 
bottenvåningen. 

Under dessa förutsättningar ser vi inga problem med att besluta om både samråd och 
granskning redan nu. Men det finns tidigare exempel på detaljplaner som ändrats 
väsentligt mellan samråd och granskning, utan att detta förankrats i nämnden. 

Byggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att  om det görs väsentliga ändringar i planen ska den återföras till nämnden  
 för beslut innan granskning.  

att  i övrigt bifalla kontorets förslag.  


