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Detaljplan för bostäder vid Flogenvägen 
inom stadsdelen Styrsö i Göteborg 

 

Utställningsutlåtande 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 8 mars 2011 att låta ställa ut detaljplaneförslaget. Detalj-
planeförslaget har varit utställt för granskning på stadsbyggnadskontoret, stadsdelsför-
valtningen Västra Göteborg och på Brännö skola under tiden 23 mars 2011 – 19 april 
2011. Planförslaget har under samma tid sänts till berörda nämnder, styrelser och före-
ningar enligt bifogade lista över samrådskrets.  

Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg samt fastighetsägare till Brännö 2:72 har efter 
förfrågan fått tillåtelse att inkomma med sitt yttrande efter den 19 april. 

Sammanfattning 
Miljö- och klimatnämnden avstyrker fortsatt planarbete till dess osäkerheten avseende 
uppfyllande av bullerriktvärden klargjorts. Fastighetsägaren till Brännö 2:72, väster om 
den norra av de två tomterna som ingår i planområdet, har synpunkter kring stigen intill 
planområdet, salamandrar inom planområdet, att en miljökonsekvensbeskrivning saknas 
samt att det föreslagna huset blir stort och kan placeras högt på berget vilket leder till 
ökad skuggning och besvärande insyn. Fastighetsägaren ställer sig frågande till att en 
detaljplan görs för ett så här pass begränsat område då en översyn över hela Brännö är 
på gång. Fastighetsägaren motsätter sig en avstyckning av den norra tomten.  

Ett platsbesök gjordes efter samrådet av handläggare från Miljö- samt Park- och natur-
förvaltningen med anledning av den påtalade förekomsten av vattensalamandrar. De 
bedömde att platsen kan bebyggas baserat på befintlig kunskap om arten, kvalitén på 
dammarna på Brännö 2:3 och att arten saknar känd förekomst på Brännö.  

Kvarstående erinringar finns från Miljö- och klimatnämnden samt fastighetsägaren till 
Brännö 2:72. Kontoret bedömer att planen kan antas. 
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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 

Fastighetsnämnden tillstyrker det utställda förslaget till detaljplan. 

Kommentar: Noteras 

 
Göteborg Energi Fjärrvärme har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras 

 
Göteborg Energi GothNet har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras 

 

Miljö- och klimatnämnden avstyrker fortsatt planarbete till dess osäkerheten avseende 
uppfyllande av bullerriktvärden klargjorts. Nämnden kan ta ny ställning då Byggnads-
nämnden kan visa om riktvärdena uppfylls eller i vilken omfattning de överskrids.  

Kommentar: Stadsbyggnadskontorets bedömning är att utvecklingen i skärgården inte 
ska förhindras pga att en prövning av Försvarsmaktens skjutverksamhet pågår. Aktuellt 
planområde finns upptaget i Översiktsplan för Göteborg fördjupad för Brännö.  

 
Nämnden för Göteborg Vatten anser att planbeskrivningen och genomförandebeskriv-
ningen bör kompletteras med information om att den norra fastigheten har möjlighet, 
om så önskas, att få förbindelsepunkt för dricksvatten och spillvatten vid fastighetens 
norra tomtgräns mot Flogenvägen. Göteborg Vatten får med det alternativet kostnader 
på ca 250 kkr.  

Kommentar: Planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen kompletteras med 
informationen gällande anslutning till ledningar för dricksvatten och spillvatten. 

 
Räddningstjänsten Storgöteborg anser att både brandvattenförsörjning och tillgänglig-
het för utryckningsfordon beaktas utifrån de förutsättningar som finns på Brännö och 
har inget att erinra i utställningsskedet. 

Kommentar: Noteras 

 
Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg tillstyrker förslaget till bostäder vid Flogenvä-
gen. Förvaltningen vill peka på vikten av att uppvärmningen av byggnaderna bör ske 
med förnybara energikällor. 

Stadsdelsförvaltningen delar stadsbyggnadskontorets uppfattning att parkeringssituatio-
nen vid Saltholmen kan förbättras genom ökat kollektivtrafikresande, bilpoolslösningar 
och delade parkeringsplatser. De vill även peka på vikten av att parkeringssituationen 
får en hållbar lösning så att ytterligare byggnation möjliggörs i Södra Skärgården. 

Kommentar: Noteras 
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Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas. Länsstyrelsen anser att revideringar som har skett på plan-
kartan och planbeskrivningen kan anses vara lämpliga och har därför inget att erinra 
mot ändringarna i detaljplanen. 

Länsstyrelsens yttrande har bilagts, se bilaga. 

Kommentar: Noteras 

 
Fortum har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras 

 
Svenska Kraftnät har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras 

 

Sakägare 

Fastighetsägaren till Brännö 2:72 framhåller i sitt yttrande att fastighetsägaren i sam-
rådsskedet var mer positiv till ambitionerna och ville vara med i detaljplanearbetet med 
sin egen fastighet. Nu har dock optimismen förbytts i en mycket stor besvikelse. 

Fastighetsägaren anser att det saknas goda skäl att göra en isolerad detaljplan över ett 
litet område när en större detaljplan är planerad att starta inom kort. Planens storlek gör 
att den inte i tillräckligt hög grad tar hänsyn till dess omgivning. Fastighetsägaren vill 
inte att planen genomförs, alternativt att planen inkorporeras i den större detaljplan som 
planeras påbörjas inom kort. Fastighetsägaren anför vidare att även sommargäster borde 
informeras bättre om planeringen som har pågått från och med den fördjupade över-
siktsplanen och hänvisar till att man tidigare skickat ut flygblad vilket endast når de 
åretruntboende.  

Fastighetsägaren menar att den norra tomten inom planområdet är exempel på karaktä-
ristika som står i strid med den fördjupade översiktplan som finns för Brännö; byggna-
den påverkar bergets gestaltning samt ges en dominerande roll i relation till berget och 
övrig bebyggelse i dalen. Varför tomten tagits med i den fördjupade översiktplanen som 
lämplig att avstycka är ett mysterium. Fastighetsägaren menar att grannbyggnadernas 
storlek har överdrivits i handlingarna, sannolikt för att föreslagna byggnader ska fram-
ställas fördelaktigt. En bild har bilagts som visar hur byggnaden kommer att te sig i rela-
tion till berget.  

Berget skuggar vintertid Brännö 2:72. Byggnaden på den norra tomten kommer att för-
länga denna skuggningsperiod under vinterhalvårets förmiddagar. Byggnaden kommer 
att te sig överväldigande och påträngande, sett från uteplats inom Brännö 2:72. Fastig-
hetsägarens tomt kommer också att bli utsatt för besvärande insyn och utsikten mot ha-
vet påverkas av nybyggnation. Fastighetsägaren befarar att avstyckningen för den norra 
tomten kommer att leda till konflikter grannarna emellan. 
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Den södra tomten är mindre än vad kriterierna anger i den fördjupade översiktsplanen 
för Brännö, men tillåts ändå få öns näst största hus. 

Den promenadslinga som idag utgörs av Stämmestigen, Flogenvägen och Haggårdsvä-
gen kommer att försämras. Den föreslagna nya sträckningen kommer inte att vara till-
räckligt tillgänglig för personer med lättare rörelsehinder eller den som vill dra en kärra. 
Med den nya byggnaden och tillhörande vändplan kommer allmänheten att uppfatta 
Stämmestigen som en återvändsgata och stigen kan upplevas som privat. Den nya 
sträckning som föreslås i handlingarna är så otydlig att man inte kan förstå vad som 
avses. Stigens sträckning måste tydliggöras. Vidare kommer tomten att blockera all-
mänhetens tillträde till berget.  

Fastighetsägaren framför att det finns salamandrar i dammen. Senast i april i år konsta-
terade fastighetsägaren reproduktionsrelaterad aktivitet mellan salamandrar. Salaman-
derfrågan är otillfredsställande hanterad i planarbetet och en ordentlig inventering och 
miljökonsekvensbeskrivning bör göras. Ett besök i oktober på plats räcker inte, för då 
finns där inga salamandrar. Fastighetsägaren motsätter sig även igenfyllning respektive 
sprängning som påverkar dammen och vill ha stöd för att återställa dammen så som den 
var innan fastighetsägaren inom Brännö 2:72 fyllde igen den 1979.  

Sankmarken på stranden norr om den norra tomten riskerar att fyllas igen av sprängsten, 
vilket hotar dräneringen av 2:72. Frågan är inte löst i detaljplanen. 

Till yttrandet finns tre brev bilagda. Ett från Stadsbyggnadskontoret daterat 2010-10-04 
med besked att inte hantera fastigheten Brännö 2:72 i ett enskilt planärende. Bilaga två 
från Naturvårdsverket, daterat 2011-05-05, berör inventering av vattensalamandrar med 
beskedet att man inte kan avfärda frågan efter att ha inventerat vid fel årstid. Det konsta-
teras även att det skulle kunna handla om mindre vattensalamander, vilken inte har lika 
starkt skydd som den större. Det tredje brevet, från Stadsbyggnadskontoret 2011-04-26, 
är ett medgivande till att fastighetsägaren till Brännö 2:72 får förlängd tid att inkomma 
med synpunkter i detaljplaneutställningen. 

Kommentar: Beslutet att pröva aktuellt planområde i detaljplan togs den 14 september 
2006 av kommunfullmäktige då Översiktsplan för Göteborg fördjupad för Brännö an-
togs. I samband med att man efter samrådet av den fördjupade översiktsplanen tog med 
den strandnära tomten i den fördjupade översiktsplanen slogs det fast att hänsyn måste 
tas till landskapsbilden och fortsatt tillgänglighet till stranden. Det område som i kartan 
hörande till den fördjupade översiktsplanen anges som ”viktiga landskapsele-
ment/avsnitt som i huvudsak bör undantas bebyggelse” är i planförslaget angivet som 
”prickad mark” – mark som inte får bebyggas. Byggrätten på tomten är placerad med 
hänsyn till landskapsbilden samt så att fortsatt tillgänglighet till stranden för allmänhe-
ten är möjlig.  

2009-10-27 beslutade byggnadsnämnden Södra Skärgården att byggnadsplanen för 
Brännö ska ändras med avsikten att öka byggnadsarean till 150 kvm. Att detaljplanen 
för nu aktuellt planområde ska ändras var beslutat redan i den fördjupade översiktspla-
nen 2006. Byggnadsnämnden Södra Skärgården uppdrog den 16 december 2008 åt kon-
toret att genomföra samråd över planförslaget.  

Angiven storlek för grannbyggnaderna ses över och revideras i planbeskrivningen. 

Enligt PBL (1987:10) 5 kap 20 § gäller att: ”När program utarbetas och när förslag till 
detaljplan upprättas, skall kommunen samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndighe-
ten och kommuner som berörs av programmet eller förslaget. Sakägare och de bostads-
rättsinnehavare, hyresgäster och boende som berörs av programmet eller förslaget 
samt de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt 
intresse av programmet eller förslaget skall beredas tillfälle till samråd. Lag 
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(1995:1415).” Samråd har skett enligt denna paragraf, genom utskick till berörda, ut-
ställning av handlingar på flera utställningsplatser, annonsering på Göteborgs stads 
hemsida samt annons i Göteborgs-Posten. Stadsbyggnadskontoret gjorde inför samrå-
det bedömningen att något särskilt samrådsmöte kring planen inte behövdes. När beho-
vet sedan påtalades av fastighetsägaren till Brännö 2:72 anordnades att särskilt sam-
rådsmöte för denne där även fastighetsägaren till Brännö 2:3 deltog för att svara på 
frågor. Förlängd yttrandetid har beviljats av stadsbyggnadskontoret i såväl samrådet 
som utställningen av planen då fastighetsägaren till Brännö 2:72 framfört önskemål om 
detta.  

I planarbetet har bedömts att för aktuella tomter är en byggnadsarea om 130 kvm lämp-
lig, det vill säga något mindre än de generella 150 kvm som slogs fast som riktlinjer i 
stadsdelsnämndens beslut 2009. 

Även fortsättningsvis ska det vara möjligt för allmänheten att ta sig förbi föreslagen 
tomt, mellan Stämmestigen och viken. Läget för stigen kan komma att justeras i sam-
band med förrättningen. Om stigen är placerad inom kvartersmark ska den flyttas utan-
för kvartersmarken till allmän platsmark där stigen ska vara enligt servitutet. Vid flytt 
ansvarar servitutsinnehavaren för att stigen iordningsställs inom servitutsområdet. Ser-
vitutsområdet skall hållas tillgänglig för allmänheten dvs man får inte inhägna eller 
förbjuda allmänheten att gå där på grund av att det är allmän platsmark. Vid servituts-
områdets slut och ner mot viken kommer stigen att vara av karaktären naturstig som 
den är idag. Plangränsen intill den norra tomten justeras i nordost, mot stigen, för att 
förenkla framkomligheten. 

Berget kommer fortsatt att vara tillgängligt från söder via allmän platsmark. 

Byggrätten har efter samrådet justerats för att även möjliggöra en placering längre 
söderut på tomten. Planen är därmed något mer flexibel gällande placering av framtida 
byggnad. I och med möjliggörandet av en placering längre in på tomten så kan utsikten 
mot havet komma att skymmas mindre från huset på Brännö 2:72. Det mer tillbaka-
dragna byggnadsläget på tomten kan innebära att stigen upplevs mer allmän i och med 
att huset placeras längre ifrån den. Påverkan gällande skuggning bedöms som liten. 

Stadsbyggnadskontoret står fast vid den bedömning angående salamandrar som har 
gjorts av experter från Miljöförvaltningen och Park- och naturförvaltningen. Enligt 
slutsatsen i den bedömning som har gjorts skulle en igenfyllnad av dammen inte påver-
ka artens förutsättningar till fortlevnad på ön.  

Hantering av sprängsten är ingen planfråga. När bygglov har prövats och beviljats 
hålls ett tekniskt samråd mellan fastighetsägaren och stadsbyggnadskontoret. Det ålig-
ger fastighetsägaren att i första hand ta omhand eventuell sprängsten inom den egna 
fastigheten. Om detta inte är möjligt så är det fastighetsägarens ansvar att redovisa 
alternativ placering/lösning. Detta gås igenom och hanteras vid det tekniska samrådet. 
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Revideringar 
Planförslaget har reviderats enligt nedan. Berörda fastighetsägare har informerats om 
revideringen. Eftersom revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget 
erfordras inte någon ny utställning. 

 
Utöver mindre justeringar föreslås följande med hänsyn till inkomna yttranden: 

• Planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen kompletteras med informatio-
nen gällande anslutning till ledningar för dricksvatten och spillvatten. 

• Angiven storlek för byggnader på grannfastigheterna ses över och revideras i plan-
beskrivningen. 

• Plangränsen vid den norra tomten justeras i nordost 

 
Övriga ändringar i planhandlingarna: 

• Bestämmelsen b1 skrivs som en upplysning istället för en planbestämmelse. 

• Bestämmelsen b2 utgår. 

• Den generella bestämmelsen gällande markens anordnande omformuleras för att 
förtydligas. 

 

 

 

Birgitta Lööf 
Planchef 

Sirpa Antti-Hilli 
Konsultsamordnare
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