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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
För planområdet kommer strandskydd inom 100 meter från strandkant att 
inträda när ny detaljplan ersätter den gamla. För att strandskyddet ska kunna 
upphävas behöver det finnas särskilda skäl enligt Miljöbalken (MB) 7 kap och 
att intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger 
tyngre än strandskyddsintresset. Detaljplanen var ute på samråd år 2018 och då 
ansåg länsstyrelsen att kommunens bedömning var alltför kortfattad och att 
kommunen behöver tydligare motivera det allmänna intresset för den föreslagna 
exploateringen som ska ske inom strandskyddat område samt visa att denna inte 
går att tillgodose utanför detta. Kommunen anser att det finns goda skäl för att 
upphäva det återinträdande strandskyddet. Detta dokument är därför ett 
underlag till varför kommunen anser att dessa skäl finns.  

Kommunfullmäktige antog fördjupad översiktsplan (FÖP) för Brännö år 2006 
med syfte att planen skall ge ett bättre underlag för att kunna behandla de 
övergripande frågorna om en utveckling som är långsiktigt hållbar både för 
naturen, invånarna på Brännö och för kommunens och samhällets ekonomi. 
Vidare var syftet att FÖP skall kunna utgöra ett handlingsprogram och 
förbereda en aktualisering av föråldrade gällande detaljplaner, samt ligga till 
grund för beslut som gäller den fortsatta planeringen på detaljnivå på ön. Målet 
blev att förslå en lämplig avvägning mellan måttlig bebyggelseutveckling för 
åretruntboende och bevarande av öns stora natur- och rekreationsvärden.  

Efter antagande av FÖP köpte kommunen fastigheterna inom aktuellt 
planområde år 2009, 2010 och 2011 för att säkerställa och genomföra 
intentionerna i FÖP genom ändring av gällande plan. År 2014 påbörjades 
planarbetet.  

I ett lokalt utvecklingsprogram, antaget år 2017 av stadsdelsnämnden Västra 
Göteborg, påpekas att det finns brist på och behov av andra typer av boende än 
friliggande villor på öarna och att det saknas mötesplatser och service.  

Utvecklingen av ett centrumområde på Brännö är strategisk viktig för öborna 
och är avgörande för att ha en levande kust och skärgård, vilket är anledningen 
till att denna fråga ingick i FÖP-arbetet. Avvägning mellan olika intressen 
gjordes i samband med framtagandet av FÖP för Brännö och lokaliseringen av 
centrumområde är väl undersökt. Länsstyrelsen påpekade i sitt samrådsyttrande 
till FÖP att förslaget i stort sett är väl genomtänkt med i första hand försiktig 
förtätning av befintlig bebyggelse och utveckling av verksamheter och service 
centralt, med hänsynstagande till de stora natur-, friluftslivs- och kulturvärden 
som finns. Kommunen anser att det inte finns en bättre lokalisering av 
centrumområdet på Brännö än det förslagna området i FÖP och det därför 
bedöms orimligt vidare utreda annan plats. En exploatering motsvarande den 
som föreslås bedöms inte kunna förläggas på annan plats utan att detta riskerar 
att påtagligt skada andra skyddsvärden i närområdet.  
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Planområdet idag är planlagt som kvartersmark för bostäder med möjligheten 
att bygga upp till 120 kvadratmeter stora friliggande hus och 30 kvadratmeter 
stora uthus på varje fastighet. Planområdet skulle kunna indelas till 5 olika 
fastigheter enligt detaljplanen.   

Föreliggande underlag är en komplettering av redan antagna strategiska 
dokument och planeringsunderlag med fokus på upphävande av strandskydd. 
Kommunen anser det enligt MB 7 kapitlet 18 c § finns tre skäl att upphäva 
strandskyddet i detta fall då marken: 

- redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften.  

- behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området. 

- behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse.  

1.2 Syfte 
Syftet med underlaget är att fördjupa frågan om upphävande av strandskyddet. 
Fördjupningen har gjorts med stöd av befintligt planeringsunderlag från bland 
annat FÖP för Brännö, lokalt utvecklingsprogram, platsens förutsättningar och 
indikatorer för en levande kust och skärgård.  

1.3 Metod 
Kommunen anser att FÖP för Brännö har utrett lokaliseringsfrågan avseende 
förslaget om placering av nytt centrumsområde och att det inom FÖP-arbetet 
gjordes adekvata avvägningar för att möjliggöra en utveckling av 
lokalsamhället. På Brännö finns olika riksintressen, nämligen kulturmiljövård 
och friluftsliv samt totalförsvar militär.  Utöver nämnda riksintressen finns 
andra intressen på Brännö, bland annat strandskydd, särskilda kulturvärden, 
särskilda naturvärden, bevarande av åkermark på Brännö gärde med mera, som 
begränsar möjligheterna för utveckling samt byggnation. Av denna anledning är 
det av stor vikt att avvägning mellan olika intressen görs i ett sammanhang likt 
FÖP och då en sådan tagits fram anser kommunen att det inte finns behov av en 
omfattande utredning avseende lokaliseringen i detaljplanen utan att en 
komplettering/fördjupning av kommunens strategiska dokument samt en 
beskrivning av befintlig situation räcker för att förtydliga skälen till upphävande 
av strandskyddet. Det vill säga en närmare undersökning av planområdets 
förutsättningar relaterade till strandskyddet och en vidare undersökning av 
andra möjliga placeringsalternativ som:  

- Följer riktlinjer och syfte i FÖP för Brännö, som i sin helhet skall 
möjliggöra en hållbar och genomförbar utveckling av 
skärgårdssamhället.  

- Kan tillgodose den ytan som behövs för att säkerställa en 
centrumbildning.  
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1.4 Avgränsningar  
1- Utredningen begränsas av geografiska skäl inom Brännö som avgränsas 

av vattnet.  
2- Närhet till färjeterminal Brännö Rödsten för hållbara godstransporter 

och leverans inom ett rimligt avstånd.  
3- Strategisk placering utmed huvudstråket Rödsten-Husvik som kan 

tolerera godstransporter till verksamheter samt besökare till centrumet. 
4- En tomt som kan tillgodose det behov av lokaler och utomhusytor som 

behövs för att driva en tillgänglig livsmedelsbutik, post och service 
samt att utgöra en mötesplats.   

5- Det nya läget för handelsetableringen ger ökad tillgängligheten till 
service för resande från andra öar, genom att handelns nya läge är 
närmare ett av färjelägena på Brännö, än nuvarande läge.  

Figur 1 Fördjupad översiktsplan för Brännö, antagen år 2006 av KF 
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1.5 Förutsättningar  

1.5.1 Utbyggnadsmöjligheter enligt gällande planer 
En viktig intention i FÖP var att förbereda aktualiseringen av den föråldrade 
gällande planen och möjliggöra en hållbar utveckling av skärgårdssamhället. 
Resultatet blev en FÖP som upprättades utifrån den befintliga 
samhällsstrukturen, som i sin tur byggdes ut inom byggnadsplanen från 1952. 
Fördelen med denna strategi var att de allmänna och gröna ytorna med 
tillhörande värde kunde bevaras i stor omfattning och på så vis möjliggöra en 
välavvägd utveckling av samhället samt en god balans mellan bebyggda och 
obebyggda områden. 

Aktuellt planområde är planlagt som kvartersmark bostäder. Allmän platsmark 
park och natur finns i den östra delen av planområdet. Den allmänna 
platsmarken sträcker sig i en fyra meter bred remsa genom den norra delen av 
planområdet och ansluter till allmän platsmark väg, Rödstensvägen, väster om 
planområdet.  

 

Figur 2 Visar allmänna platser i grön färg kontra kvartersmark i 
orange färg enligt gällande planer, huvudstråket Rödsten-Husvik 
markerat med röd prick  

Planområ

Rödsten 

Husvik 
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1.5.2 Markförhållanden och utvecklingsmöjligheter 
Hela Brännö är till stora delar privatägd med undantag för några kommunalt 
ägda fastigheter. De bebyggda fastigheterna har olika användning idag 
nämligen skola, äldreboende och allmänplats. Aktuellt planområde köptes in av 
kommunen efter FÖP antagits för att tillgodose servicecentrumets behov på ön. 
Markägoförhållandet begränsar kommunens möjligheter att välja annan 
placering av servicecentrumet.  

 

 

 

 

 

 

Rödsten 

Husvik 

Samhällsfunktion 
, köp 1992 

Boende +65 
, köp 1996 

Skolan 
, köp 1997 

Allmänplats 
, köp 1984 

Planområde 
, köp 2009–2010 

Figur 3 Visar kommunal mark på Brännö med röd färg  
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1.5.3 Strandskydd idag 
Hela det område som idag inte omfattas av strandskydd motsvarar gällande 
detaljplan från 1952. Planområdet kan således bebyggas enligt gällande plan. 
Planområdes närmaste avstånd till strandlinjen är cirka 45 meter. 

Planområde 

Rödsten 

Husvik 

Figur 4 Visar området där strandskydd gäller i dagens lagstiftning 
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1.5.4 Allmänhetensflöde till stranden idag 
Idag når allmänheten strandområdet från huvudstråket Rödstensvägen endast 
via stråk A och B utmed sträckan mellan punkt 1 och korsningen 
Rödstensvägen-Långejorden (se karta nedan). Stråk A är planlagt som 
allmänplats och knyter ihop huvudstråket Rödstensvägen till den allmänna 
platsmarken mellan varvet och planområdet. Stråk B inom planområdet har inte 
planstöd i gällande plan och är planlagt som kvartersmark. Resten av 
planområdet tillsammans med marken söder om planområdet är idag inhägnat 
och är inte allemansrättsligt tillgängligt.  

 

Figur 5 Visar allmänhetensflöde till strandområde i dagsläget 
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1.5.5 Särskilda kulturvärden  
På Brännö finns två områden som utpekats som särskild värdefulla i bevarande 
program för Göteborg. Brännö gärde ingår i detta och ska inte bebyggas. 
Huvudstråket Rödsten-Husvik och dess bebyggelse inom bykärnan är värdefullt 
på grund av att det kan upplevas som ett sammanhängande bebyggelseområde.    

  

Planområde 

Rödsten 

Husvik 

Sammanhängande 
bebyggelse 

Figur 6 Visar de två utpekade områdena i bevarande program för Göteborg med 
brun färg. Två sammanhängande bebyggelseområden som är särskild värdefulla 
enligt programmet visas med blåa ringar. 
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1.5.6 Godstransport  
Placeringen av centrumet ska ske utmed huvudstråket Rödstensvägen-Husvik 
och i närheten av färjeterminal Rödsten (max 500 meter) för att möjliggöra god 
och hållbara godstransporter. Lokaliseringen vid färjeläget ger också god 
tillgänglighet till service för tillresande från andra öar. 

 

 

 

 

 

 

2 Bedömningar 
Kommunen anser att oavsett vilken placering den föreslagna 
centrumetableringen skulle ha, behöver den utvecklas för att tillgodose det stora 
allmänna behovet av bland annat tillgänglig service, butik och mötesplatser på 
Brännö och södra skärgården som finns idag. Utvecklingen av 
centrumfunktionen är också nödvändig för att kunna möjliggöra en god och 
hållbar utveckling av samhället på ön för att kunna tillgodose det allmänna 
behovet av bostadsförsörjning över tid genom tillkommande bebyggelse enligt 
FÖP. I framtagen FÖP fanns ett helhetsperspektiv och rekommendationerna i 
FÖP syftade till att möjliggöra en balans mellan bebyggda och obebyggda 
områden samt en ekologiskt och samhällsekonomiskt hållbar utveckling av 

500 meter  Rödsten 

Husvik 

Figur 7 Visar huvudstråket Rödsten-Husvik med röd prickad markering och 
ett rimligt avstånd av 500 meter avstånd från färjeterminal Rödsten med blå 
markerad cirkel 
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området. Servicecentrumets behov är en viktig faktor för att nå den hållbara och 
goda utvecklingen på ön. 

2.1 Redan har tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften 
Kommunen anser att den delen av planen där strandskyddet avses upphävas, 
gulfärgade ytor i figur 8, är idag inhägnat och är inte allemansrättsligt 
tillgängligt, se bilder i figur 9. Privatisering anses ha skett på ett lagligt sätt på 
grund av att den gällande planen medger kvartersmark bostäder.  

Rådande privatisering av planområdet gör att allmänheten måste gå genom två 
passager för att nå strandområdet från huvudstråket väster om planområdet, en 
genom planområdet och ett norr om planområdet utanför plangräns, 
gulmarkerade linjer i figur 5 under avsnitt 1.5.4.    

    

Figur 8 Aktuellt planområde markerat med grön färgad linje. Återinträde av strandskydd markerat med 
gulfärgade yta. 100 meters avstånd från strandlinje visas med tunn röd linje. Inhägnat område som är 
inte allemansrättsligt tillgängligt markerat med orangefärgade ytor.  
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Detta ianspråktagande hindrar allmänhetens tillgång till strandområdet på ett 
lagligt sätt och saknar därför betydelse för strandskyddets syfte. Planområdet 
har ingen särskilda naturvärden.  

2.2 Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området  
Brännö är avgränsat av vattnet. Godstransport sker via färja till Rödsten och 
därifrån till butik. Då det endast finns en livsmedelsbutik på ön, som bland 

Figur 9 Visar bilder av planområdet och befintliga stängsel uppförda av verksamhetsutövare 
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annat erbjuder postservice med postboxar för samtliga boende på ön, är butiken 
en viktig funktion på Brännö. I det av stadsdelsnämnden antagna 
utvecklingsprogrammet (2017) påpekas att det råder brist på mötesplatser och 
service på ön. Längs huvudstråket Rödsten-Husvik, med ett avstånd av 1,5 
kilometer, finns ingen allmän plats som kan fungera som en mötesplats utan allt 
är planlagt för kvartersmarksändamål. Kommunen avser att en centrumbildning 
med tillhörande bebyggelse och utemiljö samt torgyta, som erbjuder boende 
utmed huvudstråket en mötesplats för vardagslivet och bidrar till social 
integration, är en angelägenhet för ön. Regleringen av bostadsändamålet i 
föreslagen detaljplan möjliggör annan bebyggelseform än friliggande villor, 
vilket också är angeläget för lokalsamhället för att minska segregationen och att 
bidra till bostadsförsörjningen. Kommunen anser att en annan placering än den 
förslagna centrumbildningen är inte rimlig och är omöjlig med anledning av de 
begränsningar och förutsättningar som nämnts i tidigare avsnitt och 
sammanställs i figuren nedan. Möjliga alternativa lokaliseringar utanför 
strandskyddat området är tomt A, B och C, se figur 8.  

Tomt A är privatägd och är enligt FÖP för Brännö reserverad för samma 
användning som aktuellt planområde. Kommunen anser att planläggning av en 
privat tomt utan medgivande från ägare som inte har avsikt att planlägga sin 
tomt enligt förslag i FÖP inte är möjligt då det skulle innebära att genomföra en 
detaljplan mot fastighetsägarens vilja. Kommunen som fastighetsägare är mån 
om att förslaget ska förverkligas. Även om den privata ägaren skulle ha för 
avsikt att planlägga sin tomt enligt FÖP betyder detta inte att kommunen inte 
vill planlägga aktuellt planområde, utan att kommunen ser detta som en 
möjlighet att genomföra intentionerna i FÖP på ett förtjänstfullt sätt. Utpekade 
områden i FÖP behöver planläggas och genomföras på ett sådant sätt att en väl 
avvägd bebyggelseutveckling för åretruntboende skapas, så att också 
kommande generationers brännöbor kan få bygga och bo på en ö där det råder 
balans mellan bebyggda och obebyggda områden, det vill säga ett levande kust- 
och skärgårdssamhälle. Detta blir i framtiden viktigare och mer angeläget 
jämfört med tidigare, med hänsyn till de begränsningar som följer av 
Försvarsmaktens aktivitet, som omöjliggör de förslagna utvecklingsområdena 
på västra sidan av ön i FÖP. Detta ökar behovet av förtätning på östra sidan av 
ön, som har en bättre situation avseende bullerpåverkan från skottfältet. Vidare 
placeras tomt A närmare det sammanhängande bebyggelseområdet. En 
byggnadsvolym motsvarande den som är förslagen i aktuell plan riskerar med 
en annan placering medföra mer negativ påverkan på kulturmiljön jämfört med 
den förslagna placeringen inom planområdet.  

Alternativ B utgörs av en tomt som inte är bebyggd i dagsläget. Denna tomt 
kommer att bebyggas i närtid med bostäder i form av flerbostadshus, ett 
generellt angeläget intresse på ön. Tomt B följer FÖP och planlades 2008. En 
bygglovsansökan har lämnats in och är under handläggning.  

Alternativ C utgörs av en privatägd tomt som inte är bebyggd i dagsläget. 
Denna tomt har en brant sluttning och en lokal med den storlek som föreslås i 
aktuell detaljplan bedöms inte få plats. Tomt C har dessutom ett avstånd mer än 
500 meter från färjeterminalen.  
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Brännös bykärna har ett avstånd på mer än 500 meter från färjeterminalen och 
därför bedömer kommunen att denna lokalisering inte är rimlig. Dessutom finns 
ingen obebyggd tomt inom bykärnan. Brännös bykärnan utgörs av en 
sammanhängande bebyggelse med stora kulturvärden. En byggnadsvolym som 
motsvarar planens förslag kan medföra påtagligt skada på dessa värden.  

Kommunen anser att en byggnation enligt nuvarande planförslag, som 
väsentligt följer intentionerna i FÖP, medför fördelar för ön så att målsättningen 
i FÖP, en hållbar och normalt utveckling av öns samhälle, kan uppfyllas.  

 

 

Figur 10 Visar möjliga obebyggda tomter utanför strandskyddat område, tomt A, B och C. 
Huvudstråket visas med prickad linje i vit färg som är uppdelad i två segment som visar den 
del av stråket som ligger inom 500 meters avstånd från färjeterminalen (täta prickar) och 
den del av stråket som ligger på ett avstånd om mer än 500 meter från färjeterminalen. 
Särskilda värdefulla bebyggelseområden visas med brun färg.  
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Detaljplan för handel på Brännö inom stadsdelen Styrsö, Dnr 0690/13  
Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2021-03-01 

2.3 Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
annat mycket angeläget intresse 
Fördjupad översiktsplan för Brännö antogs år 2006. Redan då uppdagades 
behovet av en större och tillgänglighetsanpassad livsmedelsbutik med 
postservice. Det vill säga att redan år 2006 ansågs Brännö ha brist på lokaler för 
handel och service. Detta undersöktes i FÖP och lämplig lokalisering valdes. År 
2014 påbörjades aktuellt planarbete, Mellan 2014 och 2019 växte Brännös 
befolkning från 905 till 965 invånare. Detta har ytterligare aktualiserat behovet 
av en större livsmedelsbutik med postservice, en diskussion som påbörjades år 
2000 när Brännö hade en befolkning av 722 personer.  

Kommunen anser att behovet av större lokaler för handel och service har funnits 
under en tidsperiod av 20 år och att handel som kräver service i form av 
paketutlämnande har ökat och inte förväntas minskas i framtiden gör att 
innehållet i aktuell detaljplanen betraktas som ett mycket angeläget intresse.  

3 Slutsatser  
Kommunen anser att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet 
enligt ovan. Aktuellt detaljplaneförslag är en pusselbit i arbetet med att 
genomföra den antagna fördjupade översiktsplanen för Brännö, som syftar till 
att möjliggöra en välavvägd bebyggelseutveckling för åretruntboende så att 
också kommande generationers brännöbor kan få bygga och bo på en ö där det 
råder balans mellan bebyggda och obebyggda områden. Kommunen menar att 
de avvägningar som gjorts i gällande FÖP är relevanta för frågan om 
upphävandet av strandskydd i detaljplanen. Målsättningen i FÖP var att 
utvecklingen skall ske på ett ekologiskt och samhällsekonomiskt hållbart sätt 
som motsvarar vad naturen, invånarna på Brännö och den kommunala 
ekonomin ”tål” och så att de värden som gör ön attraktiv som plats att bo på 
bibehålls och förstärks. En utgångspunkt i FÖP var att knyta ny bebyggelse till 
det befintliga bebyggelsemönstret på ön.  

Efter att FÖP antagits har stadsdelsnämnden västra Göteborg gjort ett 
omfattande arbete, ett lokalt utvecklingsprogram, som grundat sig på dialog 
inom ramen för jämlik stad. Behovet av andra typer av bostäder än friliggande 
villor är stort för att minska segregationen på öarna samt behovet av 
mötesplatser är stort för att öka sociala integration. Med avseende på de 
begräsningar som finns för den västra hälften av Brännö på grund av 
bullerpåverkan från försvarets skjutövningar är det angeläget att förtätning 
lokaliseras till den östra sidan av ön.  

Kommunen anser att innehållet av detaljplanen har långsiktiga och hållbara 
fördelar för ön.  
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