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Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
Härom gjordes anteckning.

§ 718

Organisering av ansvaret för exploaterings- och planprocessen
Till behandling företogs det den 15 november 2005 senast bordlagda
ärendet angående rubricerade.
Lars Ivarson redogjorde för ärendet.
Stadsbyggnadskontoret hade ingett en den 1 november daterat skrivelse
så lydande:
”Byggnadsnämnden etc.

bil. 1

Byggnadsnämnden beslöt:
att för egen del besluta att tillsammans med fastighetsnämnden inrätta en
samordningsfunktion i enlighet med det förslag som redovisats i ovannämnda skrivelse; samt
att uppdra åt kontoret att rapportera till kommunstyrelsen om ovannämnda
åtgärder.
Vidare beslöt nämnden på förslag av ordföranden (s):
att om ett år, tillsammans med fastighetsnämnden, göra en utvärdering,
”var det bra eller dåligt”.
M, kd, fp ingav en skrivelse så lydande:
Yttrande etc.

bil. 2

§ 718

Uppdrag

Uppdrag

Carl Otto Lange (m) framförde önskemål om en redogörelse av exploateringsavtal.
Byggnadsnämnden beslöt:
att uppdra åt kontoret att återkomma med sådan redogörelse.
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Julstaden
Kristina Hulterström informerade om ”julstaden”. Syftet är att bjuda göteborgarna på en trevlig stad och att locka hit folk även vintertid. Det blir
höga ljusgranar bl.a. på Gustav Adolfs Torg, fasadslingor på en del hus
utefter Avenyn och Östra Hamngatan.
Det blir ett ljusspel med ljud på Konstmuseets fasad. Två föreställningar
per dag.
Byggnadsnämnden beslöt:
att anteckna informationen.

§ 720

Information
Sven Boberg informerade om:
•

PBL-utredningen

•

länsstyrelsens beslut på avslag på överklagande angående detaljplanen för kvarteret Venus.

Härom gjordes anteckning.

§ 721
Bordlagt

Motion om utarbetande av en offensiv strategi för kommunens integrationsarbete
Kommunstyrelsen hade till byggnadsnämnden för yttrande översänt motion av Mikael Jansson (fp), Helene Odenljung (fp) och Kjell Björkqvist (fp)
angående rubricerade.
På förslag av ordföranden (s) beslöt byggnadsnämnden:
att bordlägga ärendet.

§ 722

Förorenade områden
Till behandling företogs ärende angående översiktsplan för Göteborg,
komplettering av riktlinjer för förorenade områden.
Stadsbyggnadskontoret hade ingett en handling så lydande:
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bil. 3

Byggnadsnämnden beslöt:
att godkänna Förorenade områden, komplettering av riktlinjerna i översiktsplan för Göteborg; samt
att översända riktlinjerna till kommunfullmäktige för antagande.

§ 723

ÖPXX – inklusive lokala program
Hanna Areslätt informerade om att arbetet skall vara en uppdatering av
ÖP99. Det som har gjorts skall in i den nya ÖP. Ett antal temadagar kommer att hållas. Vi hoppas på ett koncept till sommaren.
Anna Modin informerade om arbetet tillsammans med stadsdelsförvaltningarna för att uppdatera de lokala programmen.
Byggnadsnämnden beslöt:
att anteckna informationen.

§ 724

Ändring i lov Amhult 1:185

Återremiss

Till behandling företogs det den 15 november 2005 bordlagda ärendet
angående ansökan om ändring i lov för tillbyggnad av enbostadshus på
rubricerade fastighet.
Mattias von Geijer redogjorde för förslag till ny takvinkel på 18°.
Byggnadsnämnden beslöt:
att återremittera ärendet till distriktet med uppdrag åt distriktsarkitekten att
fullfölja beredningen med utgångspunkt att ändring i lov kan beviljas på
Amhult 1:185 när formella förutsättningar föreligger.

§ 725

Verksamheter norr om Ljusårsvägen

Dnr 547/02

Till behandling företogs ärende angående rubricerade detaljplan inom
stadsdelarna Bergsjön och Hjällbo.
Stadsbyggnadskontoret hade ingett en handling så lydande:
”Byggnadsnämnden etc.
Under överläggning i ärendet yrkade:

bil. 4
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ordföranden (s) enligt kontorets förslag och
Margot Ottosson (v) i enlighet med kontorets tidigare förslag, att inte tillåta
livsmedelshandel.
Sedan överläggningen förklarats avslutad framställde ordföranden propositioner på beslut om bifall till ovannämnda yrkanden.
Sedan propositionerna besvarats tillkännagav ordföranden att hon funnit
den förstnämnda vara med övervägande Ja besvarad.
Byggnadsnämnden hade alltså beslutat:
att anta detaljplan för verksamheter norr om Ljusårsvägen inom stadsdelarna Bergsjön och Hjällbo, upprättad den 20 september 2005 och reviderad den 29 november samma år.

§ 726

Parhus vid Krabbelyckan 9

Dnr 376/05

Till behandling företogs ärende angående rubricerade detaljplan inom
stadsdelen Tolered. Planen innebär att fastigheten Tolered 67:1 kan delas.
Stadsbyggnadskontoret hade ingett en handling så lydande:
”Byggnadsnämnden etc.

bil. 5

Byggnadsnämnden beslöt:
att anta detaljplan för parhus vid Krabbelyckan 9 inom stadsdelen Tolered
upprättad den 29 november 2005.

§ 727

Bostäder vid Longitudvägen

Bordlagt

Till behandling företogs ärende angående rubricerade detaljplan inom
stadsdelen Torslanda.
På förslag av ordföranden (s) beslöt byggnadsnämnden:
att bordlägga ärendet.

§ 728
Dnr 792/05

Förutsättningar för handel inom verksamhetsområden utefter Kungälvsleden
Till behandling företogs ärende angående rubricerade studie. Utredningen
är ett underlag för eventuell detaljplanering för utökning av handel inom
området.
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Distrikt Norr hade ingett en handling så lydande:
”Byggnadsnämnden etc.

bil. 6

Byggnadsnämnden beslöt:
att uppdra åt kontoret att göra en studie av förutsättningar för handel inom
verksamhetsområden utefter Kungälvsleden, sträckan Tingstadstunneln –
Angeredsbron.

§ 729

Verksamheter vid Tankgatan

Dnr 693/05

Till behandling företogs ärende angående rubricerade detaljplan inom
stadsdelen Arendal. Syftet är att möjliggöra etablering av logistikanläggning samt ny entré för hamnen.
Distrikt Norr hade ingett en handling så lydande:
”Byggnadsnämnden etc.

bil. 7

Byggnadsnämnden beslöt:
att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för verksamheter vid Tankgatan.
Rolf Gustafsson (mp) lät till protokollet anteckna: ”om jag hade varit ordinarie ledamot skulle jag ha reserverat mej mot beslutet med hänvisning till
de område som i ÖP99 är avsatt som grönt stråk, naturmark skall bevaras
som grönområde och del av grönt stråk som förbinder Aspholmen, Ardalsberget med naturområdet norr om Torslandavägen”.

§ 730

Tillbyggnad av flerbostadshus vid kv Patriarken

Dnr 638/05

Till behandling företogs ärende angående rubricerade detaljplan inom
stadsdelen Kyrkbyn. Önskemålet är bl.a. att öka våningsantalet från fyra
till fem.
Distrikt Norr hade ingett en handling så lydande:
”Byggnadsnämnden etc.

bil. 8

Byggnadsnämnden beslöt:
att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för tillbyggnad av flerbostadshus vid kv Patriarken inom stadsdelen Kyrkbyn.
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§ 731

Fördjupad översiktsplan för Björlanda

Dnr 678/04

Till behandling företogs det den 6 september 2005 senast återremitterade
ärendet angående rubricerade samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.
Distrikt Norr hade ingett en handling så lydande:
”Byggnadsnämnden etc.

bil. 9

Byggnadsnämnden beslöt:
att genomföra samråd om fördjupad översiktsplan för Björlanda samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

§ 732

Logistikcentrum vid Hisingsleden

Dnr 1084/04

Till behandling företogs ärende angående rubricerade program inom
stadsdelarna Björlanda och Sörred.
Distrikt Norr hade ingett en handling så lydande:
”Byggnadsnämnden etc.

bil. 10

Byggnadsnämnden beslöt:
att genomföra samråd om program för logistikcentrum vid Hisingsleden.

§ 733

Bygglov Tuve 15:86
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Björn Bergholm om
bygglov för nybyggnad av carport på rubricerade fastighet.
Distrikt Norr hade ingett ett utlåtande så lydande:
”Byggnadsnämnden etc.

bil. 11

Byggnadsnämnden beslöt:
att bifalla bygglov för nybyggnad av carport på Tuve 15:86.

§ 734

Byggnadsavgift Backa 866:206
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från xxxxxxxxxxxx för redan utförd tillbyggnad med altan och tak på rubricerade fastighet.
Distrikt Norr hade ingett ett utlåtande så lydande:
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bil. 12

Byggnadsnämnden beslöt:
att bifalla bygglov för tillbyggnad med altan och tak på Backa 866:206,
att med stöd av 10 kap 4 och 9 §§ plan- och bygglagen påföra
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
byggnadsavgift för det olovligt utförda arbetet med 8.736 kronor med
upplysning om att avgiften skall betalas till länsstyrelsen plusgiro 35184-1
senast två månader från det beslutet vunnit laga kraft; samt
att underrätta länsstyrelsen om ovannämnda beslut.
Överklagandeanvisning

§ 735

Förhandsbesked Kärra 11:34

Bordlagt

Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Linda Svensson och
Mattias Zackrisson om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
på rubricerade fastighet.
På förslag av ordföranden (s) beslöt byggnadsnämnden:
att bordlägga ärendet.

§ 736

Förhandsbesked Nolvik 2:6
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från xxxxxxxxxxxxxx om
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, avstyckning av två tomter på rubricerade fastighet.
Distrikt Norr hade ingett ett utlåtande så lydande:
”Byggnadsnämnden etc.

bil. 13

Under överläggning i ärendet yrkade:
vice ordföranden (m) att förhandsbesked kan tillåtas och
ordföranden (s) i enlighet med kontorets förslag.
Sedan överläggningen förklarats avslutad framställde ordföranden propositioner på beslut om bifall till ovannämnda yrkanden.
Sedan propositionerna besvarats och ordföranden tillkännagett att hon
funnit den sistnämnda vara med övervägande ja besvarad, begärdes omröstning vilken verkställdes i enlighet med följande justerade proposition:
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”Den som vill att nämnden skall besluta i enlighet med ordförandens yrkande röstar Ja, den som inte vill röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit
vice ordförandens yrkande”.
Vid upprop röstade Arnsmar, Wickman, Ottosson, tjänstgörande ersättaren Lindén, Condruz, Naini och ordföranden Ja medan vice ordföranden
och Lange röstade Nej.
Då omröstningen sålunda utfallit med sju Ja och två Nej hade nämnden
beslutat:
att som förhandsbesked meddela att nybyggnad av enbostadshus, avstyckning av två tomter på Nolvik 2:6 inte kan tillåtas.
Överklagandeanvisning

§ 737

Östra Kvillebäcken och Backaplan
Åsa Swan informerade om inkomna bygglovsärenden och pågående tveksamma verksamheter i rubricerade område. Kontoret samarbetar med
fastighetsägareföreningen och polisen.
Byggnadsnämnden beslöt:
att anteckna informationen.

§ 738

Nyinkomna planförfrågningar
Maj-Britt Olsbo informerade kortfattat om nyinkomna planförfrågningar på
distrikt Norr.
Härom gjordes anteckning.

§ 739

Om- och tillbyggnad av Högsbotorpshemmet

Dnr 940/03

Till behandling företogs ärende angående rubricerade detaljplan inom
stadsdelen Järnbrott.
Stadsbyggnadskontoret hade ingett en handling så lydande:
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bil. 14

Byggnadsnämnden beslöt:
att anta detaljplan för om- och tillbyggnad av Högsbotorpshemmet inom
stadsdelen Järnbrott, upprättad den 14 juni 2005.

§ 740

Origohuset, f.d. Kodakhuset, Skintebo 10:48

Dnr 372/05

Till behandling företogs ärende angående rubricerade program inom
stadsdelen Askim.
Distrikt Väster hade ingett en handling så lydande:
”Byggnadsnämnden etc.

bil. 15

Byggnadsnämnden beslöt:
att godkänna program för Origohuset, f.d. Kodakhuset, Skintebo 10:48
inom stadsdelen Askim tillsammans med upprättad programsamrådsredogörelse och de ändringar som där föreslås; samt
att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för ny handel på fastigheten
Skintebo 10:48.

**********
På grund av jäv i § 741 lämnade Carl Otto Lange (m) sammanträdet.
**********
§ 741
Dnr 836/04

Bostäder vid Kungsladugårdsgatan – Margretebergsgatan, Kungsladugård
70:16
Till behandling företogs ärende angående rubricerade detaljplan inom
stadsdelen Kungsladugård.
Distrikt Väster hade ingett en handling så lydande:
”Byggnadsnämnden etc.
Byggnadsnämnden beslöt:

bil. 16
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att genomföra programsamråd för bostäder vid Kungsladugårdsgatan –
Margretebergsgatan inom stadsdelen Kungsladugård.
Ordföranden (s) och vice ordföranden (m) lät till protokollet anteckna att
man gärna ser ett boende för 55+ eller äldre och ”bo i gemenskap”.

§ 742

Opaltorget

Dnr 636/05

Till behandling företogs ärende angående rubricerade detaljplan inom
stadsdelarna Tynnered och Önnered. Syftet är att få ett fungerande torg
för att få ökad trygghet i området.
Distrikt Väster hade ingett en handling så lydande:
”Byggnadsnämnden etc.

bil. 17

Byggnadsnämnden beslöt:
att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för Opaltorget inom stadsdelarna Tynnered och Önnered.

§ 743

Bygglov Älvsborg 655:388
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Kallbadhusets Vänner
om bygglov för nybyggnad av plank på rubricerade fastighet.
Distrikt Väster hade ingett ett utlåtande så lydande:
”Byggnadsnämnden etc.

bil. 18

Byggnadsnämnden beslöt:
att bifalla bygglov för nybyggnad av plank för dam- och herrbad på land
och i vatten på Älvsborg 655:388,
att enligt 7 kap 16 och 18 §§ miljöbalken medge undantag från strandskyddsbestämmelserna samt
att underrätta länsstyrelsen och naturvårdsverket om ovannämnda beslut.

§ 744

Förhandsbesked Önnered 2:7
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från xxxxxxxxxx om förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av enbostadshus på rubricerade fastighet.
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Distrikt Väster hade ingett ett utlåtande så lydande:
”Byggnadsnämnden etc.

bil. 19

Byggnadsnämnden beslöt:
att som förhandsbesked meddela att nybyggnad av enbostadshus på Önnered 2:7 inte kan tillåtas.
Överklagandeanvisning

§ 745

Byggnadsavgift Hult 2:59

Återremiss

Till behandling företogs ärende angående ansökan om bygglov i efterhand
för nybyggnad av murar, plank, två förråd samt tillbyggnad med carport
respektive inglasat uterum på rubricerade fastighet.
Bo Fagerberg lämnade en redogörelse i ärendet.
Efter överläggning i ärendet och på förslag av ordföranden (s) beslöt
byggnadsnämnden:
att återremittera ärendet till kontoret för komplettering.

§ 746

Utveckling av handel och bostäder vid Frölunda Torg
Malin Häggdahl redogjorde för pågående planarbete bl.a. nya bostadshus
norr om torget som trappas upp mot norr, göra sjukhusentrén bättre synlig
med torgplats framför, effektivare tillfarter till torget, busskörfält på Lergöksgatan, tre rondeller på Marconigatan m.m.
Byggnadsnämnden beslöt:
att anteckna redogörelsen.

§ 747

Nyinkomna planförfrågningar
Barbro Sundström informerade kortfattat om nyinkomna planförfrågningar
på distrikt Väster.
Härom gjordes anteckning.
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Bostäder på Norra Guldheden, kompletteringsbebyggelse
Till behandling företogs det den 22 februari 2005 återremitterade ärendet
angående rubricerade program inom stadsdelen Guldheden.
Stadsbyggnadskontoret hade ingett en handling så lydande:
”Byggnadsnämnden etc.

bil. 20

Under överläggning i ärendet yrkade:
ordföranden (s) och Olof Wickman (fp) enligt kontorets förslag och
Margot Ottosson (v) att avbryta planarbetet med hänvisning till tidigare
ställningstagande.
Sedan överläggningen förklarats avslutad framställde ordföranden propositioner på beslut om bifall till ovannämnda yrkanden.
Sedan propositionerna besvarats och ordföranden tillkännagivit att hon
funnit den förstnämnda vara med övervägande Ja besvarad, begärdes
omröstning vilken verkställdes i enlighet med följande justerade proposition:
”Den som vill att nämnden skall bifalla kontorets förslag röstar Ja, den som
inte vill röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit Ottossons yrkande”.
Vid upprop röstade vice ordföranden, Arnsmar, Wickman, Lange, Condruz
Naini och ordföranden Ja medan Ottosson och tjänstgörande ersättaren
Lindén röstade Nej.
Då omröstningen sålunda utfallit med sju Ja och två Nej hade nämnden
beslutat:
att godkänna program för bostäder på Norra Guldheden, kompletteringsbebyggelse.
Jan H Nilsson (kd) lät till protokollet anteckna: om jag varit ordinarie ledamot hade jag föreslagit att planarbetet skulle avbrytas med hänvisning till
bilagda skrivelse, så lydande:
”Yttrande etc.

bil. 21

Marie Zachrisson Gärdehed (fp) lät till protokollet anteckna: om jag varit
ordinarie ledamot hade jag föreslagit att avbryta planarbetet.
Rolf Gustafsson (mp) lät till protokollet anteckna: ”om jag hade varit ordinarie ledamot skulle jag ha reserverat mej mot beslutet med hänvisning till
att samrådet visar på att ingen förtätning är möjlig utan att förstöra boendemiljö och kulturvärden”.

2005-11-29

§ 749

Sida 14/17

Byggnadsminnesförklaring Masthugget 8:5
Till behandling företogs det den 15 november 2005 bordlagda ärendet
angående fråga från länsstyrelsen om byggnadsminnesförklaring av rubricerade fastighet.
Stadsbyggnadskontoret hade ingett en den 15 november daterad handling
så lydande:
”Byggnadsnämnden etc.

bil. 22

Byggnadsnämnden beslöt:
att som svar till länsstyrelsen översända ovannämnda yttrande med kommentar att byggnaden och miljön på Andra Långgatan 4C bör ges ett
starkt skydd.

§ 750

Kv Bangården, Friggagatan
Till behandling företogs det den 15 november 2005 bordlagda ärendet
angående rubricerade detaljplan inom stadsdelen Gullbergsvass.
Distrikt Centrum hade ingett en den 15 november daterad handling så
lydande:
”Byggnadsnämnden etc.

bil. 23

Margot Ottosson (v) hade ingett en den 8 juni 2004 daterad skrivelse så
lydande:
”Yrkande etc.

bil. 24

Vice ordföranden (m) ingav för (m) och (kd) en skrivelse så lydande:
”Yrkande etc.

bil. 25

Under överläggning i ärendet yrkade:
Olof Wickman (fp) enligt kontorets förslag,
vice ordföranden återremiss för ett visst bevarande enligt ovannämnda
yrkande och
Ottosson återremiss enligt sitt ovannämnda yrkande.
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Sedan överläggningen förklarats avslutad framställde ordföranden propositioner på beslut om ärendets avgörande idag eller återremiss.
Sedan propositionerna besvarats tillkännagav ordföranden att hon funnit
den förstnämnda vara med övervägande Ja besvarad.
Nämnden hade alltså beslutat att avgöra ärendet idag.
Härefter yrkade:
ordföranden bifall till kontorets förslag och
Ottosson yrkade avslag.
Sedan överläggningen förklarats avslutad framställde ordföranden propositioner på beslut om bifall till ovannämnda yrkanden.
Sedan propositionerna besvarats och ordföranden tillkännagett att hon
funnit den förstnämnda vara med övervägande Ja besvarad, begärdes
omröstning vilken verkställdes i enlighet med följande justerade proposition:
”Den som vill att nämnden skall bifalla kontorets förslag röstar Ja, den som
inte vill röstar Nej. Vinner Nej har nämnden avslagit förslaget”.
Vid upprop röstade Arnsmar, Wickman, Condruz, Naini och ordföranden
Ja medan vice ordföranden, Ottosson, tjänstgörande ersättaren Lindén
och Lange röstade Nej.
Då omröstningen sålunda utfallit med fem Ja och fyra Nej hade nämnden
beslutat:
att genomföra samråd om detaljplan för kvarteret Bangården, Friggagatan
inom stadsdelen Gullbergsvass.
Marie Zachrisson Gärdehed (fp) lät till protokollet anteckna: om jag varit
ordinarie ledamot skulle jag ha yrkat bifall till m+kd yrkandet om återremiss.
Jan H Nilsson (kd) lät till protokollet anteckna: om jag hade varit ordinarie
ledamot hade jag röstat för återremiss och i slutvotering för avslag i enlighet med yrkade från kd, m.

§ 751

Motion angående möjligheter att göra delar av Göteborgs city bilfritt

Bordlagt

Kommunstyrelsen hade till byggnadsnämnden för yttrande översänt motion av Kent Österberg (v) angående möjligheter att göra delar av Göteborgs city bilfritt.
På förslag av ordföranden (s) beslöt byggnadsnämnden:
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att bordlägga ärendet.

§ 752

Motion angående användning av Heden

Bordlagt

Kommunstyrelsen hade till byggnadsnämnden för yttrande översänt motion av Kjell Björkqvist (fp) och Kerstin Ekman (fp) angående den framtida
användningen av Heden.
På förslag av ordföranden (s) beslöt byggnadsnämnden:
att bordlägga ärendet.

§ 753

Önskemål

Uppdrag

Carl Otto Lange (m) framförde önskemål om en historisk berättelse om
Heden, exempelvis Lilienbergs plan och olika förslag som framkommit
under åren.
Byggnadsnämnden beslöt:
att uppdra åt kontoret att göra en historisk berättelse om Heden.

§ 754

Bostäder i f.d. Renströmska sjukhuset

Dnr 504/05

Till behandling företogs ärende angående rubricerade program inom
stadsdelen Kålltorp. Programmet kommer att pröva frågan att ändra användningen från allmänt ändamål till bostadsändamål.
Distrikt Centrum hade ingett en handling så lydande:
”Byggnadsnämnden etc.

bil. 26

Byggnadsnämnden beslöt:
att uppdra åt kontoret att genomföra samråd om program för detaljplan för
bostäder i f.d. Renströmska sjukhuset.

§ 755

Nyinkomna planförfrågningar
Barbro Sundström informerade kortfattat om nyinkomna planförfrågningar
på distrikt Norr.
Härom gjordes anteckning.
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Anmälan om givna uppdrag av presidiet
•

avbrytande av planarbetet med studentbostäder vid Kyrkbytorget
(Kyrkbyn 89:6)

Härom gjordes anteckning.

§ 757

Anmälningsärenden
Förteckning över delegationsbeslut sedan föregående sammanträde från
personalavdelningen, distrikt väster, centrum och norr.
Härom gjordes anteckning.

