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Detaljplan för Bostäder vid Östra Björredsvägen 
inom stadsdelen Olofstorp i Göteborg 

 

Utställningsutlåtande  

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 10 juni 2014 att låta ställa ut detaljplaneförslaget. Försla-

get har sänts för granskning enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1, under tiden 

13 augusti – 9 september 2014. 

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret under tiden 13 augusti – 9 sep-

tember 2014. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt/. 

Sammanfattning 
Inkomna yttranden som berör det föreslagna BmSS-boendet handlar i huvudsak om att 

grannarna tycker att huset är för stort, för högt och skuggar deras tomt. De oroar sig 

över att de boende kan ha olika problem som inte är lämpligt i ett bostadsområde. De är 

även bekymrade över att bostäder kommer närmre deras fastighet vilket kan påverka 

placeringen av befintlig gödselplatta på fastigheten. Björreds Östra Samfällighetsföre-

ning har önskemål om att bostäderna ska ha en samlad tillfart från Östra Björredsvägen, 

att tomterna inte ska placeras i direkt anslutning till gatan, att det endast ska planeras för 

friliggande småhus och att det avsätts mark och byggs en lekplats. Föreningen har även 

synpunkter på hur BmSS-fastigheten ska trafikeras. Lantmäteriet påpekar att ett under-

jordiskt ledningsområde ska läggas till plankartan. 

Plankartan har reviderats och en planbestämmelse har införts om underjordiskt led-

ningsområde och utartsförbud läggs till det norra bostadskvarteret, där Östra Björreds-

vägen går i en kurva. Byggherren för BmSS-boendet, vilket är kommunens Lokalför-

valtning, har informerats om samfällighetsföreningens önskemål om hur trafiken ska 

ske till och från fastigheten. I övrigt kvarstår erinringarna från grannar och samfällig-

hetsföreningen. 
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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 

Förslaget till detaljplan för bostäder vid Östra Björredsvägen inom stadsdelen Olofstorp 

tillstyrks. 

Kommentar: Noteras. 

2. Göteborg Energi AB 

Göteborg Energi har inget att erinra mot detaljplanen. 

Kommentar: Noteras. 

3. Göteborg Energi Nät AB 

Inom planområdet har Göteborg Energi Nät AB idag 1 st 0,4 kV ledning samt kanalisa-

tion som berör nordöstra delen av fastigheten Björred 1:156.  

 

Ny bebyggelse ansluts via lågspänningsnätet till transformatorstation 2716 Björsaråsvä-

gen belägen ca 160 söder om planområdet. Beroende på val av uppvärmningsform kan 

förstärkning från transformatorstationen förläggas via befintlig kanalisation.  

 

Anslutning sker enligt gällande standard och prissättning. Göteborg Energi Nät AB 

önskar delta vid detaljplanens slutarbete genom deltagande vid slutmöte eller liknande. 

Kommentar: Plankartan kompletteras med ett underjordiskt ledningsområde, sk. u-

område. Övriga uppgifter läggs till plan- och genomförandebeskrivningen. Göteborgs 

Energi Nät AB blir kallade till projekteringsmöte inför genomförandet av detaljplanen.   

4. Kretslopp och vatten 

Då den genomgående lokalgatan mellan Östra Björredsvägen och Björredsvägen tagits 

bort efter samråd är det bra att en alternativ lösning är möjlig så att hämtningen av avfall 

kan lösas på ett säkert sätt för BmSS-boendet. 

En dagvattenutredning är gjord och för området gäller lokalt omhändertagande av dag-

vatten vilket har inarbetats i detaljplanen.  

Plankartan skall kompletteras med följande bestämmelser:  

För avloppsanslutning med självfall ska lägsta nivå på färdigt golv vara minst 0,3 meter 

över marknivå i respektive förbindelsepunkt. De byggnader som inte kan uppfylla krets-

lopp och vattens krav på färdigt golv kan inte får självfallsanslutning till det allmänna 

avloppssystemet. Avledning får då göras genom tryckavlopp från varje enskild fastighet 

d.v.s. pumpning av spillvattnet får ske från utrymmen lägre än kravnivåer med pumpan-

ordning som fastighetsägaren själv bekostar. 

Kommentar: 

En planbestämmelse finns redan som reglerar detta. Kraven förtydligas i planbeskriv-

ningen.  
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5. Lokalnämnden 

Har inget att erinra mot rubricerade detaljplan. Dock ifrågasätter lokalförvaltningen om 

det är lagenligt att flytta stengärdsgårdar som föreslås i samrådsredogörelsen daterad  

20 14-06-10. 
 

Kommentar: 

Stenmuren är inte biotopsskyddad och därmed inte olaglig att flytta. 

6. Miljönämnden 

Har inget att erinra. Till utställningsskedet har kvartersmarken minskats i det norra om-

rådet, vilket innebär att arealen jordbruksmark som tas i anspråk blir mindre. Vår tidiga-

re synpunkt kvartstår kring att det generellt är olämpligt att bebygga jordbruksmark som 

är utpekad i förslag till tillägg till översiktsplanen. Dock är marken utpekad i översikts-

planen som utredningsområde för framtida bebyggelse eftersom det saknar större värden 

för produktion samt att natur- och kulturvård bedömer att intrånget i jordbruksmarken är 

godtagbar.  

Kommentar: Synpunkterna noteras. 

7. Park och naturnämnden 

Förvaltningens tidigare synpunkter har handlat om att större träd som tas ned bör place-

ras i det angränsande skogsområdet samt att stenar i befintlig stengärdesgård bör återan-

vändas inom området i form av nya stengärdesgårdar eller rösen. Förvaltningens tidiga-

re synpunkter har förts vidare till exploatören och fastighetsägaren. 

 
Barnperspektivet 

Utbyggnad enligt planförslaget innebär att en befintlig liten bollplan på mark förvaltad 

av fastighetsnämnden försvinner. Avståndet till närmaste kvarvarande bollplan vid 

Björsaredsskolan är drygt 800 m. Vid Björsaredskolan finns också lekplats på skolgår-

den. Närmaste allmänna lekplats ligger i Olofstorp, 1 km från planområdet, där det ock-

så finns bollplaner. Lekmiljöer för små barn ska enligt park- och naturförvaltningens 

Policy för lekplatser anordnas på kvartersmark. Om denna policy följs har utbyggnaden 

förutsättning att bli en god livsmiljö för barn. 

 

Jämställdhetsperspektivet 

Inga särskilda aspekter på frågan har funnits utifrån detta perspektiv. 

 

Mångfaldsperspektivet 

Behovet av mark för bostäder med särskild service är stort i Göteborg. Det är stadens 

önskan att bostäder med särskild service ska integreras i befintliga bebyggelsestrukturer. 

Planförslaget bidrar således till en ökad mångfald inom stadsdelen. 

 

Miljöperspektivet 

Miljöperspektivet är till viss del belyst i förvaltningens tidigare ställningstaganden gäl-

lande befintliga stora träd och stengärdesgårdar. 

 

Omvärldsperspektivet 

Inga särskilda aspekter på frågan har funnits utifrån detta perspektiv. 
 

Kommentar: Synpunkterna noteras. 
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8. Räddningstjänsten Storgöteborg 

Har inget att erinra mot föreslagen detaljplan. 
 

Kommentar: Noteras. 

 

9. Stadsdelsnämnd i Angered 

Har inget att erinra mot föreslagen detaljplan. 
 

Kommentar: Noteras. 

 

10. Trafiknämnden 

Har inget att erinra mot föreslagen detaljplan. Detaljplanen medger några få hus och ett 

BmSS-boende i ett redan etablerat område. Trafiknämnden hade troligtvis yttrat sig ne-

gativt – eller förordat relativt dyrbara infrastrukturinvesteringar – om det rört sig om 

många nya bostäder eftersom området har dålig tillgänglighet (lutningsmässigt) och 

skolvägen är mindre bra. Trottoaren som finns utmed väg 190 (Gråbovägen) mellan 

Björsaredsskolan och det planerade området har dålig standard och det saknas cykelba-

na på rätt sida av vägen. Trafikverket har framtida planer som kommer att lösa proble-

met med det kan ta många år innan dessa genomförs. 
 

Kommentar: Noteras.  

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

11. Lantmäterimyndigheten 

Har följande synpunkter: 

Genomförandebeskrivning 

Fastighetsbildning 

Var ska ev. servitut för passage till skogsförvaltning vara? Kriteriet för servitut är att det 

är väsentlig betydelse för fastigheten. 

 

Gång- och cykelvägens område skulle behöva breddas för att få plats med belysning och 

stödslänt.  Björred 1:141 är i och med att stödslänten behövs direkt berörd av detaljpla-

nen. Behov av släntservitut bör anges på plankartan om det står omnämnt i genomfö-

randebeskrivningen.  

 

Ledningsrätt 

Det finns en befintlig ledningsrätt (1480K-2005F395.2) för starkström inom kvarteret.   

 

Plankartan 

Ovan nämnda ledningsrättsområde markeras med u-område och prickmark. 

 

Se över texterna för utnyttjandegrad och placering/utformning så att det stämmer i de 

olika fallen av bebyggelse. Det har inverkan på hur fastighetsbildningen kan genomfö-

ras. 

 

Lantmäterimyndigheten har för övrigt inget att erinra. 
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Kommentar: Ett u-område för ledningsrätten läggs till plankartan. Bestämmelsen om 

placering och fasadlängd mot gatan har förtydligats. Yta finns inte för att bredda gång- 

och cykelvägen. Belysning placeras på kvartersmark för BmSS-boendet och rättighet 

skapas för detta ändamål. Rättighet för stödslänt på fastigheten Björred 1:141 tillskapas 

i samma förrättning.  

12. Länsstyrelsen 

Har följande synpunkter: 

Bedömning enligt 11 kap 10§ PBL  
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 enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att 

skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt 

miljöbalken inte följs, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med 

gällande bestämmelser eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors 

hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Länsstyrelsens yttrande har bilagts, se bilaga 1. 

Kommentar: Synpunkterna noteras. 

13. Västtrafik 

Har inga ytterligare kommentarer i ärendet än vad som tidigare skickats till Stadsbygg-

nadskontoret.  

Kommentar: Noteras. 

Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har 

inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att samrådsredogö-

relsen publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade 

till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

14. Björreds östra samfällighetsförening  

Björreds Östra Samfällighetsförening vilka förvaltar Björred ga:9 (väg) har följande 

kompletterande synpunkter. Synpunkter har lämnats in, innan ett planerat möte med 

Stadsbyggndskontoret, Trafikkontoret och Fastighetskontoret, skett.  

 

I väntan på att det planerade mötet mellan vägföreningen genomförs framför vi våra 

synpunkter innan tidsfristen går ut. Vi vill också förbehålla oss rätten för kompletteran-

de åsikter efter samrådsmötet som skall ske. Detta även om mötet sker efter 9/9. 

 

A. Samfällighetsföreningen är positiv till att skapa en gång- och cykelbana i anslutning 

till 1:141 för att ta sig mellan Östra Björredsvägen och Björredsvägen . Kvarstår att dis-

kutera detaljerna kring utformning, placering, belysning, ytskikt m.m. 

 

B. Vi anser att huvudtillfartsväg till BmSS-boendet bör vara från Björredsvägen efter-

som det är betydligt färre anslutande fastigheter med enskild utfart längs denna väg som 

kommer att påverkas. 
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C. Vi anser inte att någon genomfart skall vara möjlig över/genom den tänkta skapade 

fastigheten för BmSS-boende. Om det på den enskilda nya fastigheten skapas möjlighe-

ter till rundkörning bör detta begränsas genom låst grind eller motsvarande för tillfällig 

och specifik användning som t.ex. sophämtning. Detta för att förhindra olovlig trafik 

och rundkörning över fastigheten med ökad trafik i området som följd framförallt längs 

den tätbebyggda Östra Björredsvägen. 

 

D. Med den ökande trafiken på Björredsvägen till den nya fastigheten för BmSS-boende 

anser vi att denna väg bör uppgraderas till asfalt och kompletterande belysning i sam-

band med detaljplanen. Detta eftersom vägen har specifikt utsatt läge med dagvatten 

rinnande från den kraftiga bergskanten samt bäcken som rinner i anslutning till vägen. 

Att behålla en över tid jämn kvalité på denna väg med ökad trafik med grusytskikt är 

svårt och asfalt är att föredra. 

 

E. Vi anser inte att direkta utfarter från de enskilda kommande fastigheterna längs Östra 

Björredsvägen är lämpligt. Inte heller att fastigheterna (tomter) placeras i direkt anslut-

ning till vägen. En "tätare bebyggelse" kommer av vår erfarenhet inte att begränsa 

genomfartshastigheten i området, istället kommer chansen för trafikolyckor att öka. 

Framförallt med tanke på den höga andelen barnfamiljer som bor och vistas i området är 

detta olämpligt. Vi ser hellre att; * Det skapas en gemensamhetsyta längs med vägen 

mitt emot den nuvarande fastigheten 1:141 och 1:114. Framförallt är det väsentligt att 

skapa fri sikt i den kraftiga kurvan, korsningen i anslutning till gården 1:114 samt i 

korsningen vid 1:14/1:144. * Samtliga nya fastigheter bör ha gemensam anslutningsväg 

till befintliga Östra Björredsvägen. 

 

F. I området bor och verkar en mycket stor andel barnfamiljer. Att hänvisa mindre barn 

till lekplats i anslutning till Saras väg är otillräckligt när de befintliga grönytorna tas 

bort. Avståndet är för långt och det krävs korsning av 3 vältrafikerade lokalvägar för att 

komma dit. Vi vill att det i anslutning till de nya fastigheterna avsätts och byggs en lek-

plats avsedd för barn minst 0-10 år och att det inte lämnas upp till eventuell byggherre 

att tillse att det byggs. 

 

G. Det skall ingå uppgradering med belysning av hela Östra Björredsvägen i samband 

med den nya detaljplanen. Området används redan idag flitigt för promenader och ute-

vistelse av både boende i och i direkt anslutning men också från både Olofstorp och 

Björsared. Detta tack vare möjligheten till att promenera en "runda" men också upple-

velse av hästar och de unika öppna orörda områdena. För att öka tryggheten och viljan 

av utevistelse under höst och vintertid anser vi att det i samband med detaljplanen borde 

ingå att sätta belysning längs hela Östra Björredsvägen även om detta inte ligger i direkt 

anslutning till de planerade fastigheterna. Vägföreningen anser sig idag eller under 

överskådlig framtid inte ha råd att själv genomföra en sådan investering men anser lik-

väl att det är av vikt för de nuvarande och eventuellt tillkommande boende. 

 

Som separat punkt anser vi att det endast bör tillåtas byggnation av enkilda hus, d.v.s. 

inte parhus, radhus eller liknande. Detta för att förstärka karaktären av området som 

lantligt med tanke på den redan allt för tätbebyggda 1:141 som står i stark kontrast till 

övriga bebyggelsen.  
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Kommentar: 

A. Utformningen diskuterades på mötet mellan Björreds östra samfällighetsföre-

ning, trafikkontoret, fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret 2014-09-24. 

Inför genomförande kommer ytterligare kontakter tas med samfällighetsföre-

ningen. 

B. Bostäder finns utmed båda vägalternativen och Östra Björredsvägen har en hög-

re standard. Bedömningen har därför gjorts att det är en fördel om fastigheten 

kan angöras från båda vägarna för att sprida trafiken och belasta vägarna ungefär 

lika. Samfällighetens önskemål kommer framföras till byggherren inför plane-

ring och utformning av tomten.  

C. Eftersom det är tillfarter till en bostadstomt är allmän genomfartstrafik inte tillå-

ten enligt detaljplanen. De som kan nyttja tillfarterna är boende, besökare och 

nyttotrafik till fastigheten. Om det skulle bli ett problem är det upp till den en-

skilde fastighetsägaren att t.ex. sätta upp grindar för att begränsa eventuell trafik. 

Önskemålet framförs till både fastighetsägaren och byggherren.  

D. En bedömning har gjorts av Trafikkontoret om vilka åtgärder som anses nöd-

vändiga för att möjliggöra den nya bebyggelsen. Trafikökningen kommer t.ex. 

inte bli så stor på Björredsvägen östra del att det föranleder en upprustning utan 

det är en standardhöjning av den västra delen av Björredsvägen, med mötesplats 

och belysning som föreslås i planhandlingarna. Om samfällighetsföreningen 

tycker att det är viktigare att förbättra standarden på resterande del av Björred-

vägen istället så kan det diskuteras, t.ex. skulle kostnaden för mötesplatsen kun-

na användas som en delfinansiering till upprustning av den östra delen av vägen. 

En diskussion om vad som är lämpligast får ske mellan föreningen, trafikkonto-

ret och fastighetskontoret.  

E. Utfartsförbud läggs till plankartan utmed kurvan på Östra Björredsvägen och 

siktförhållandena har tagits hänsyn till i planförslaget. Synpunkterna framförs till 

Fastighetskontoret angående gemensamma utfarter från fastigheterna. Plankartan 

är flexibel gällande utformningen, utfarterna kan antingen vara enskilda eller en 

gemensam. Ur trafiksäkerhetssynpunkt anser Stadsbyggnadskontoret inte att det 

finns skäl att reglera exakta lägen för utfarter i planen, förutom det utfartsförbud 

som införs i kurvan. Trafikkontoret menar att det är acceptabelt med separata 

tillfarter i ett villaområde.  

På plankartan regleras vad som är allmän plats (vägområde i detta fall) och vad 

som är kvartersmark (yta för bostadstomter i detta fall). Dessa ytor skiljs åt av en 

gräns som kan bli en framtida fastighetsgräns. Det är inte möjligt att ange någon 

övergångszon mellan ytorna men i praktiken kommer inte tomtgränsen ligga di-

rekt i vägkant, eftersom vägområdet är bredare än körbana, det innefattar bl.a. 

sidoytor och dike. Garage får heller inte placeras närmre än 6 meter från fastig-

hetsgräns. 

F. Park- och naturförvaltningen har bedömt att det inte finns behov att anlägga en 

allmän lekplats inom eller i anslutning till planområdet. Norr om de planerade 

bostadstomterna finns ett grönområde och Fastighetskontoret kan erbjuda en 

nyttjanderätt för en gemensam lekplats eller bollplan, motsvaranden den gemen-

samhetsytan som används idag. Den skulle i så fall kunna förvaltas av Östra 

Björreds samfällighetsförening om så önskas, men kommunen kommer inte stå 

för utbyggnaden av en lekplats.  

G. Kommunen har gjort en bedömning och redovisat vilken standardhöjning som 

krävs för att möjliggöra de nya bostadstomterna. Åtagande utöver detta i ett stör-
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re område kan inte läggas på den tillkommande exploateringen. De nya fastighe-

terna som bildas kommer att ingå och betala för sin andel i samfällighetsföre-

ningen.  

H. Önskemålet om friliggande bostadshus framförs till Fastighetskontoret. Tomter 

till den kommunala bostadskön har varit en uttalad intention tidigt i framtagan-

det av planen. Fastighetsnämnden vill dock ha en flexibel plan eftersom det hu-

vudsakliga syftet är att möjliggöra fler bostäder i kommunen.  

 

15. Fastighetsägare, Björred 1:114 

Anser att planförslaget om det tilltänkta BmSS-boendet påverkas oss mycket negativt. 

Vi anser att byggnaden är för stor och för hög. Den skymmer vår utsikt, skymmer solen 

de dagar som solen inte står lika högt som den 19/6 (då solstudien gjordes) och kommer 

att förändra karaktären på hela närområdet. De murar som förlöper längs tomten samt 

rester av äldre byggnader/gärdesgårdar förstörs. De vårdtagare som är i behov av sär-

skild service kan ha olika problem och vår oro är att det ska bli ett boende för individer 

som är/har varit kriminella och dömts till rättspsykiatriskt vård och nu ska slussas ut i 

samhället eller utslussningsboende för f.d. missbrukare med psykiatriska funktionsned-

sättningar eller dylikt. Ett sådant boende anser vi skulle vara direkt olämpligt i vårt bo-

stadsområde där det bor mycket barn, det utgör också en stor risk för värdeminskningar 

på våra fastigheter, i synnerhet vår som angränsar till det tänkta boendet. Byggnationen 

på ängarna framför vår fastighet som är tilltänkta för privatpersonen, kommer att ligga 

nära oss och då vi har vår gödselplatta (godkänd av kommunen) på denna sida är vi oro-

liga för at de kommer bli problem för oss med vår hästhållning.  

Kommentar: Bostad med särskild service (BmSS) är en insats enligt lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt socialtjänstlagen. De personer 

som är i behov av BmSS kan ha autism, intellektuella funktionsnedsättningar, förvärvad 

hjärnskada p.g.a. t.ex. stroke eller olycka, neurologiska funktionsnedsättningar eller 

varaktig psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Målgruppen för detta boende har 

ännu inte bestämts. Bedömningen görs utifrån boendets läge samt typ av byggnad. Bo-

städer med särskild service ska smälta in i en normal bostadsmiljö och ska alltså inte ha 

för stort antal hyresgäster eller en institutionell karaktär sett till fysisk utformning eller 

placering. Generellt sett är bostäder med särskild service helt enkelt vanliga, fullvärdiga 

smålägenheter, som ligger samlade. Skillnaden är att hyresgästerna har tillgång till per-

sonal, som kan hjälpa till med dagligt stöd och omvårdnad. Eftersom hyresgästerna i en 

BmSS har ett omfattande behov av stöd och omvårdnad finns det en fast personalgrupp 

som tillgodoser deras behov. Stöd finns tillgängligt dygnet runt. BmSS vid Östra Björ-

redsvägen planeras att omfatta 8 lägenheter samt personal- och gemensamhetsutrymme.  

I detta fall är olyckligt hur fastighetsgränserna ligger i förhållande till befintlig bebyg-

gelse. Fastighetskontoret kommer erbjuda er att köpa till mark så att bl.a. befintliga 

stenmurar och staket ligger på er fastighet. Den tillkommande byggrätten för BmSS-

boendet har anpassats både efter grannhusens placering samt de ytor som ett boende 

med denna typ av service behöver. Byggnadsvolymen är anpassad för att passa in i 

småhusområden och för att utgöra en bra boendemiljö. Likande byggnader finns i ett 

flertal villaområden i Göteborg. Synpunkterna om dess karaktär har framförts till bygg-

herren. Plankartan reglerar att byggnaden ska ha träfasader.  

Gällande detaljplan medger byggrätt för bostadshus, och dess genomförandetid har gått 

ut och möjlighet finns då att ersätta gällande plan med en ny. En avgränsning av 

byggrätten har gjorts med tanke på befintliga bostadshus, planerat hus och platsens to-

pografi. Föreslagen byggrätt bedöms inte medföra någon olägenhet för omkringliggande 

fastigheter.  
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Solstudier görs vanligtvis vid sommarsolståndet samt vår- och höstdagjämning för att 

skapa en bra helhetsbild över de ljusa månaderna. Den visar att delar av uteplatsen 

skuggas kvällstid sommartid. Övervägning har gjorts av byggrättens placering, den har 

anpassats till angränsande befintlig bebyggelse. En placering längre söderut på den ku-

perade tomten skulle innebära skugga på intilliggande hus.   

Tätortsutveckling innebär ofta att den urbana staden möter det agrara landskapet. Små, 

avstyckade gårdar nyttjas för hästhållning samtidigt som stadsdelen kompletteras med 

fler bostäder.  Närheten mellan bostäder och hästar är en konflikt som då kan uppkom-

ma i detta gränsland. Det behövs inga tillstånd eller anmälan för små djurenheter, vilket 

nu är fallet. Miljökontoret kontrollerar dock att det finns täta gödselplattor. Att bostäder 

tillkommer närmare fastigheten jämfört med idag kommer inte innebära att nya krav 

kommer ställas på hästhållningen, om inte klagomål inkommer. Klagomål kan inkomma 

även från närliggande bostäder idag. Två hästar innebär lite gödsel och gödselplattan 

luktar inte, förutom vid tömning, men kan innebära flugor. Statistik från vindriktningen 

visar att den ca 10 % av tiden per år är från gården, där gödselplattan är placerad, mot 

planerade bostäder i väster och ca 20 % av tiden mot BmSS-boendet. Vanligtvis innebär 

inte mindre djurenheter något problem. I de fall klagomål har inkommit i Göteborg har 

det varit om hästarna utfodras på plats och är ute under hela dygnet.  

16. Fastighetsägare, Björred 1:14 

Vi vill börja med att hänvisa till det första stycket i vår skrivelse den 22 april 2013, som 

vi ännu inte fått någon respons på. Det är både skamligt och tragiskt att kommunen låter 

ett bostadsområde se ut på detta sätt!  

 

Angående detaljplanen på Östra Björredsvägen anser vi, som grannfastighet, att försla-

get med fyra villor är det som vi kan acceptera. Här finns redan bostads- och hyresrätter 

vilket ger många människor på en liten yta. Det känns inte rimligt att vår lilla väg också 

ska inrymma parhus eller radhus! Observera att här absolut inte finns någon form av 

”service” som för andra områden är självklara. Exempelvis papperskorgar, hundlatriner, 

lekplats och planteringar.  

 

Det är också viktigt att de hus som byggs passar in med övriga villor vad gäller materi-

alval och färg. Vi är mycket rädda för att vår tomt/vårt hus ska falla i skugga om det 

byggs nya villor bredvid oss. Vi föreslår därför att, åtminstone, det närmsta huset endast 

byggs i ett plan och givetvis i plan med vägen. 

Kommentar: Angående förra skrivelsen så är det mycket olyckligt att byggnationen i 

kvarteret Björred Äng inte har färdigställts. Synpunkterna har framförts till bygglovav-

delningen som startat ett tillsynsärende. Förslaget till detaljplanen medger att en bo-

stadstomt får som mest bebyggas 25 % av fastighetens storlek, vilket motsvarar täthe-

ten/exploateringsgraden för omkringliggande småhus i stadsdelen. Kommunen är inte 

huvudman för de allmänna ytorna i det här området utan det är så kallat enskilt huvud-

mannaskap. Enskilt huvudmannaskap innebär att de boende ansvarar för utbyggnad, 

drift och underhåll av allmänna platser angivna i detaljplanen. Östra Björredsvägen och 

Björredsvägen ingår i Björred ga:9 som förvaltas av Björreds Östra samfällighetsföre-

ning. Önskemål om ökad service bör framföras till samfällighetsföreningen. Detaljpla-

nen reglerar att fasader ska vara av träd och i samband med bygglov kommer färgsätt-

ning och utformningen diskuteras mer detaljerat. 
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Berörda bostadsrättsinnehavare och hyresgäster 

17. Boende på Östra Björredsvägen 7 och ordförande i vägföreningen 

Anser att det är konstigt att ni lägger ut detta utan att kalla till ett möte med berörda par-

ter. Vi hade ett möte med er och då skulle ni kalla till ett nytt möte. Jag är ordförande i 

vägföreningen och ni byggde ny väg när de första husen kom upp. Nu vill ni inte ta an-

svar för den vägen för det är ett fuskbygge. Vägen undermineras och det kostar vår fö-

rening 100 000 kr att fixa till det. Tycker ni det är rimligt att vi skall betala detta? Jag 

vill att ni kontaktar mig om hur vi skall göra med vägen som ni byggde för 10 år sedan. 

Det är inte rimligt att ni bygger här uppe då vi inte har vägar som håller. 

Kommentar: Möte har ägt rum mellan Björreds östra samfällighetsförening, trafikkon-

toret, fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret 2014-09-24. Synpunkterna om vä-

gen som byggdes för 10 år sedan rör inte aktuell detaljplan utan är ett juridiskt ärende 

som föreningen får driva mot Trafikkontoret. Ett skriftligt klagomål med en mer detalje-

rad beskrivning av vad föreningen är missnöjd med och vad det s.k. fuskbygget innebär 

bör skickas till trafikkontoret för att detta ska kunna lösas. 

Revideringar 
Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att ett område för underjordisk led-

ning tillförs plankartan samt utfartsförbud mot kurvan på Östra Björredsvägen. Planbe-

stämmelsen om huvudbyggnadens placering på tomten samt längsta fasad har justerats 

på så vis att dess innebörd har förtydligats i text. Berörda fastighetsägare har informe-

rats om revideringen. Eftersom revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av 

förslaget erfordras inte någon ny utställning. 

 

 

 

Gunnel Jonsson  

Planchef 

Sirpa Antti-Hilli 

Konsultsamordnare
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