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Granskningsutlåtande  

Utfärdat: 2021-07-14  Silvia Orrego Briceño 

Diarienummer:0777/19   Telefon: 031-368 15 16  

Aktbeteckning: 2-5571  E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 

Detaljplan för Hästesprånget för delar av Brännö 4:55 och 5:71 
inom stadsdelen Styrsö Göteborg  

Granskningsutlåtande   
 

 
Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd 

för detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Förslaget har sänts för 

yttrande under tiden 26 maj 2021 – 15 juni 2021. 

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. 

Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Med anledning av smittspridningen av covid-19 så har allmänheten blivit 

ombedda om möjligt undvika att besöka vår utställningshall och i stället tar del av 

handlingarna via vår hemsida. 

Sammanfattning 

Inkomna yttranden berör i huvudsak påverkan på naturmiljön samt förtydliganden 

i planbeskrivningen avseende avfall, VA-anslutning, självfall och dagvatten.  

Allvarligaste invändningen gäller påverkan av naturmarken. Kontoret har bedömt 

att planförslaget har vägts av väl för att begränsa negativ påverkan på 

naturvärdena. 

Kvarstående erinringar finns från boende på Brännö och Naturskyddsföreningen.  

Framförda synpunkter gällande påverkan på naturmiljön har till stor del beaktas 

efter samråd och kontinuerlig under planarbetet. I övrigt bedöms att synpunkter 

tagits hänsyn till genom mindre ändringar i planhandlingarna.   

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, 

fastighetsägare och berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid 

planens genomförande. 

 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 

Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. 

Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Fastighetskontoret har inget att erinra mot planförslaget.  

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten.  

2. Kretslopp och Vatten 

Kretslopp och vatten anser att planbeskrivningen behöver kompletteras med 

uppgifter avseende avfall, VA-anslutning och dagvatten/skyfall.  

Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med skilda 

ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten.  

Det bör skapas en samfällighetsförening via lantmäteriet för 

gemensamhetsanläggningen, som fastigheten behöver ingå i för att kunna ansluta 

sig till gemensamhetsanläggningen och få VA till fastigheten. Innan anslutning till 

gemensamhetsanläggningen (GA:35) behöver det bevisas att de interna 

ledningarna klarar en ytterligare anslutning. 

Kommentar: 

Planhandlingarna har kompletterats enligt yttrandet och förslag till justeringar har 

beaktats. 

Yttrandet har sänts till fastighetsägaren och berörda konsulter för beaktande vid 

projektering och genomförande. 

3. Kulturnämnden 

Kulturförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.  

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten.   

4. Miljö- och klimatnämnden  

Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten.  

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten.   

5. Park- och naturnämnden  

Helhetsbedömningen är att det är positivt att fler människor ges möjlighet till 

helårsboende i naturnära lägen i den södra skärgården.  

Det är viktigt för de ekologiska målen att minimera påverkan på omgivande 

naturmark. För att de angränsande naturmarken ska upplevas som allmän 

tillgänglig behöver gränserna mellan fastighet och omgivande natur bevaras vid 

ett genomförande av detaljplanen. 
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Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten.   

6. Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 

Har inget att erinra mot detaljplaneförslaget. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten.  

7. Stadsledningskontoret (SLK)  

Har inget att erinra mot detaljplaneförslaget utöver det som stadsledningskontoret 

redan har yttrat sig om under samrådet. Den aktuella detaljplanen påverkar 

marginellt behovet av kommunal service.  

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten.  

8. Trafiknämnden 

Tillstyrker planförslaget utan ytterligare synpunkter än vad som tidigare har 

redovisats i yttrandet under samrådet.  

Har uppmärksammat att på sidan 24 i planbeskrivningen står det, ”Angöring till 

fastigheterna kan anordnas från Hästesprånget enskilda väg 

(gemensamhetsanläggning Brännö GA8:1) löper parallellt med fastigheten i 

söder.” Det ska troligen stå GA:18. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten.   

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

9. Försvarsmakten Högkvarteret, HKV Länsstyrelsen 

Försvarsmakten har ingen erinran avseende riksintresse för totalförsvarets militära 

del.  

Den geografiska utbredningen av påverkansområde för buller eller annan risk för 

riksintresset Göteborgs skärgårdsskjutfält gäller enligt det beslutade 

riksintresseanspråket 2019-12-18. Texten på sidan 10 i planbeskrivningen bör 

därmed korrigeras. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar Försvarsmaktens yttrande och förtydligar 

planbeskrivningen avseende riksintresseanspråket.  

10. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen anser att med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 

och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att 

prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar Länsstyrelsens yttrande.  
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Övriga 

11. Boende på Hästesprånget 5 

Boende har kritiska synpunkter gällande planförslaget. Hen anser att inga 

sprängningar ska genomföras i berget. Påpekar att inga 

grundvattenundersökningar har utförts och efterfrågar utförande för vatten och 

avlopp och grundläggning av dem samt konsekvenserna det kan medföra för 

grannarna.  

Den befintliga vägen (Hästesprånget) är bitvis inte asfalterad och man befarar att 

att nybyggnationen kommer att öka trycket på vägen och skada den.  

Anser att berglandskapssiluetten som i dagsläget är karaktäristisk för 

Hästesprånget riskerar att förstöras. Samt att vegetationen i anslutning till 

naturstigen mot Galterö anses påverkas negativt av att bostäder byggs.  

Kommentar: 

För att minimera skadan på naturmiljön så är ytan för byggnation avgränsad till 

den lägre delen av berghällen. Påverkan på naturvärden begränsas även genom en 

byggnadsarea (byggnadens fotavtryck på marken). Utförandet ska genomföras 

med begränsad sprängning och exploateringen ska anpassas till terrängen vid 

grundläggning. 

VA-anslutning kan ske vid korsningen Vassdalsgatan/Hästesprånget via 

gemensamhetsanläggningen (GA:35). Kapaciteten på befintligt ledningsnät 

bedöms vara tillräcklig för att kunna ansluta fastigheten till ledningsnätet. 

Vägen kommer att rustas upp och bekostas av exploatör. 

12. Fastighetsägare, Brännö 3:88  

Instämmer med synpunkt nummer 11.  

Anser att området har kraftigt förändrats då det gamla militärområdet revs och 

lämnade plats åt flera radhuslängor. Det finns en oro att skärgårdsmiljön tar skada.  

Påpekar även att vattenledningarna till deras fastighet (5 hushåll) är hårt belastade 

och kan inte ta in fler. 

Fastighetsägare beskriver att vägen Hästesprånget belastas av en strid ström av 

fotgängare och även flakmoppar. Vägen är mycket sliten, kräver ständig tillsyn ch 

bedömer att den tål inte större slitage.  

Undrar hur sophämtningen har planerats. Vid radhusområdet (vid korsningen 

Vassdalsgatan/Hästesprånget) liksom de närmaste fastigheterna, har sina sopkärl 

vid början av Hästesprånget. Placeringen för sopkärl anses vara en lång gångväg. 

Sopbilen lär inte kunna köra på Hästesprånget enligt fastighetsägaren. 

Kommentar: 

Sopkärl kan vara placerade vid korsningen Hästesprånget/Vassdalsvägen för att 

hämtning av avfall ska kunna ske. Utrymme finns, lösningen är avstämt med 

Brännö Vägföreningen. 

Synpunkter avseende VA-anslutning, vägen och påverkan på naturmiljön, se 

kommentar under synpunkt nummer 11. 
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13. Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen i Göteborg ställer sig kritisk till föreslagen bebyggelse 

och detaljplan. Föreningen pekar på ett antal positiva aspekter som skett inom 

planprocessen. Att inte bebygga marken norr om fastigheten Brännö 4:55, då det 

har påträffats mindre vattensalamandrar, uppskattas mycket och är ett bra steg mot 

en mer hållbar stadsutveckling.  

Föreningen framhåller Göteborgs Stads översiktsplan (2009) riskerar att inte vara 

uppdaterad inom nödvändiga miljöutredningar på ön. 

Naturskyddsföreningen förespråkar att inte exploatera på fastigheterna med 

grunden att det skulle minska den biologiska mångfalden, om än på en liten skala. 

Det är också möjligt att de ackumulerade konsekvenserna på sikt kan ha 

betydande negativ påverkan på biologisk mångfald.  

Man betonar att på stadens egna Miljö- och klimatprogram 2021-2030 ska 

Göteborg bidra till den biologiska mångfalden regionalt, nationellt och globalt. 

Alltså öka den biologiska mångfalden snarare än att bibehålla eller minska, vilket 

detaljplanen skulle leda till. Även att risk för att kompensationsåtgärder för 

området uteblir då de är frivilliga. Därmed finns också risk till minskadet av den 

biologiska mångfalden.  

Naturskyddsföreningen konstaterar att detaljplanens avgränsning är litet, området 

har liten betydelse på en större skala och att hela utlåtandet kan verka för laddat. 

Men föreningen anser av vikt att agera nu för att motverka förlusten av den 

biologiska mångfalden genom att bespara naturresurser.  

Kommentar: 

Naturskyddsföreningens synpunkter pekar på viktiga aspekter vid avvägning om 

markens lämplighet avseende påverkan på naturvärdena och miljön och att beakta 

de ackumulerade effekter av mindre exploateringar.  

Det är därför viktigt att intresseorgan som berörs direkt av knäckfrågorna kommer 

tidigt in med sina synpunkter för att göra möjligt att etablera en tidig dialog. 

Möjlighet att komma med ett yttrande fanns även vid utställning om samråd.  

Kontoret bedömer att naturvärdena har beaktats och avvägts väl. (Se även 

Länsstyrelsen utlåtande och yttrande) Staden genomförde en översiktlig 

naturvärdesinventering med fördjupad undersökning för groddjur. Det resulterade 

att planområdet vid Vassdalen uteslöts som olämpligt för bebyggelse bland annat 

för att man fann fridlyst art. Kontoret bedömer att avvägningarna om 

utbyggnadsområdena lämplighet för exploatering har gjorts på aktuella grunder. 

Inom planarbetet har kontinuerliga avvägningar gjorts avseende att minimera 

påverkan av den biologiska mångfalden. För att minimera skadan på naturmiljön i 

planområdet vid Hästesprånget har en skyddszon mot berghällarna gjorts och 

byggnation är avgränsad till den lägre delen även genom att byggnadens 

fotavtryck på marken har reglerats. Utförandet ska genomföras med begränsad 

sprängning och exploateringen ska anpassas till terrängen vid grundläggning. 

 

Synpunkter från extra samrådsmötet  

Inga synpunkter inkom inom ramen för det riktade samrådet.  
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Revideringar 

Planförslaget har reviderats under granskningstiden. Revideringen innebär mindre 

utökning av byggrätten genom minskad prickad mark med 1 meter mot gränserna 

i öster. Gränsen mot hällmarken i norr har inte berörts.  Förtydliganden i 

planbeskrivningen har gjorts avseende det avgränsade utökningen av planområdet. 

Mindre ändringar i text avseende avfall och VA-anslutning. 

Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen 

inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny 

granskning. 

  

 

Mari Tastare    Silvia Orrego Briceño 

Planchef    Planarkitekt/projektledare  

 

Bilagor 

• Lista över samrådskrets   

• Länsstyrelsens yttrande med dess bilagor. 
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Lista över samrådskrets 

    

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetskontorets tillgänglighetsavdelning 

Fastighetsnämnden/kontoret 

Förskoleförvaltningen 

Grundskoleförvaltningen 

Kretslopp och Vatten 

Kulturnämnden/förvaltningen 

Lokalsekretariatet 

Miljö- och klimatnämnden/Miljöförvaltningen 

Park- och naturnämnden/förvaltningen 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Stadsdelsnämnden/förvaltning i Västra Göteborg 

Trafiknämnden/kontoret 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Försvarsmakten Högkvarteret, HKV 

Lantmäterimyndigheten 

Länsstyrelsen  

Skanova Nätplanering D3N 

Västtrafik AB 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Övriga 

Ellevio 

Naturskyddsfören.i Gbg   

 

 



Yttrande
 

Diarienummer Sida

2021-05-28
 

402-24200-2021
 

1(1)

Maria Freiholtz
Planhandläggare

010-2244797

Göteborgs kommun
Box 2554
403 17 Göteborg

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Granskningsyttrande över detaljplan för bostäder vid 
Hästesprånget inom stadsdelen Styrsö, i Göteborgs kommun, 
Västra Götalands län
Handlingar daterade 2021-04-21 för samråd enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
 Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med 

hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av planhandläggare Maria Freiholtz. 

Maria Freiholtz
                                                         

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till:
Funktionschef Plan och bygg / Nina Kiani Janson

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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(LFI)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Högkvarteret 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se/hkv 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Göteborgs stad 

2021-05-26 0777/19 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA Fysplan 

Lina Fihlén, 08-788 71 27, fysplan@mil.se 

2020-12-17 FM2020-25617 

Yttrande avseende remiss om granskning detaljplan för 

Bostäder vid Hästesprånget på Brännö inom stadsdelen 

Styrsö, Göteborgs stad, Västra Götalands län 
      

          

         

Försvarsmakten har inga synpunkter på detaljplanen utifrån risk för påtaglig 

skada på riksintresse för totalförsvarets militära del, men lämnar upplysningar och 

synpunkter enligt nedan. 

Bakgrund 

Aktuellt planområde ligger inom påverkansområde för buller eller annan risk för 

Göteborgs skärgårdsskjutfält, vilket är ett utpekat område av riksintresse för 

totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken. Av 3 kap 9 § 

miljöbalken följer att mark- och vattenområden som är av riksintresse på grund av att 

de behövs för totalförsvarets anläggningar ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 

kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.  

Mer information om riksintressen för totalförsvarets militära del, de utpekade 

områdena och beskrivningar av dess värden finns att läsa i riksintressekatalogen på 

Försvarsmaktens hemsida: www.forsvarsmakten.se/riksintressen 

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har över tid 

försämrats. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Mot bakgrund av detta 

har regeringen i propositionen Totalförsvaret 2021–2025 (prop 2020/21:30, 2020-10-

14) lämnat förslag till riksdagen om mål och inriktning för det svenska försvaret. 

Riksdagen godkände den 15 december 2020 regeringens förslag till ett övergripande 

mål för totalförsvaret, nya mål för det militära och civila försvaret, inriktningen för 

Försvarsmaktens krigsorganisation samt förändringar i Försvarsmaktens 

grundorganisation vilket bl.a. innebär att ett antal nya regementen återinrättas (bet. 

http://www.forsvarsmakten.se/riksintressen
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2020/21:FöU4, rsk. 2020/21:135, rsk. 2020/21:136). Regeringen har därefter beslutat 

om inriktning för Försvarsmakten 2021–2025 (dnr. Fö2018/01425, 2020-12-17).  

För Försvarsmakten innebär detta att antalet krigsförband i krigsorganisationen 

successivt utökas under perioden 2021-2030 vilket i förlängningen betyder att 

organisationen förstärks med både personal och materiel. Regeringens inriktning 

innebär även att fem regementen och en flygflottilj återinrättas i Arvidsjaur, 

Göteborg, Kristinehamn, Uppsala, Falun och Sollefteå med utbildningsdetachement i 

Östersund, av geografiska-, beredskaps- och utbildningsskäl. För att bidra till att 

försvara och skydda de viktiga västliga förbindelserna organiseras ytterligare en 

amfibiebataljon som lokaliseras till Göteborg som en del av det återinrättade 

Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) i Göteborg. Detta tillsammans med 

förstärkningarna av krigsorganisationen leder till ett ökat behov av investeringar i 

infrastruktur. Därutöver är tillgång till övnings- och skjutfält av avgörande betydelse 

för Försvarsmaktens möjlighet att nå de politiskt uppsatta målen, där exempelvis 

Göteborgs skärgårdsskjutfält är det enda kvarvarande skärgårdsskjutfältet på 

västkusten. Regeringen tog den 28 januari 2021 slutligt beslut om tillstånd enligt 

miljöbalken till verksamheten inom Göteborgs skärgårdsskjutfält. 

Försvarsmaktens synpunkter 

Planområdet utsätts för visst buller från skärgårdsskjutfältet. Försvarsmakten finner 

vid en samlad bedömning att genomförandet av planförslaget inte riskerar påtaglig 

skada på riksintresset Göteborgs skärgårdsskjutfält. Detta utifrån planområdets läge i 

relation till skjutfältet samt att planförslaget innebär en mindre förtätning inom redan 

befintlig bebyggelse. 

Försvarsmakten vill klargöra att det förtydligande av riksintresseanspråket som 

redogörs i planbeskrivningen inte är en del i tillståndsansökan eller 

riksintressebeslutet utan ett förtydligande som Försvarsmakten gjort till Göteborgs 

stad inom ramen för pågående översiktsplan. Den geografiska utbredningen av 

påverkansområde för buller eller annan risk för riksintresset Göteborgs 

skärgårdsskjutfält gäller enligt det beslutade riksintresseanspråket 2019-12-18. 

Texten på sidan 10 i planbeskrivningen bör därmed korrigeras. 

Försvarsmakten vill slutligen fortsatt uppmuntra till tidigt samråd vid eventuell 

kommande bebyggelseplanering på Brännö, Styrsö och Donsö, med syfte att undvika 

arbete med förslag som inte är förenliga med riksintressen för totalförsvarets militära 

del. Detta är framför allt av vikt då Försvarsmakten, för att uppnå målen i 

försvarsbeslutet, nu står inför en tillväxt i Göteborgsområdet. 

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

Gustafsson, Ulrika 

Tf Chef sektionen för fysisk planering, Infrastrukturavdelningen 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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Sändlista 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Göteborgs stad  sbk@stadsbyggnad.goteborg.se 

 

För kännedom 

Fortifikationsverket 
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