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Detaljplan för bostäder vid Flogenvägen 
inom stadsdelen Styrsö i Göteborg 
 

Genomförandebeskrivning 

Inledning 
 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter 
framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen 
förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

Organisatoriska frågor 

Tidsplan 
För detaljplanen gäller följande tidsplan: 

Samråd 
Utställning 
Antagande 
Laga kraft 

2 kv. 2010 
1-2 kv. 2011 
3 kv. 2011 
3-4 kv. 2011

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet 
med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 
byggrätt). 
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Markägoförhållanden m.m. 
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen.  

Kommunen äger ingen mark inom planområdet.  

Planområdet omfattar del av den privatägda fastigheten Brännö 2:3. 

Huvudmannaskap, allmän plats 
Ingen allmän platsmark ingår inom planområdet.  

Intilliggande allmän platsmark föreskriver så kallat enskilt huvudmannaskap. För den 
södra tomten är Brännö Vägförening ansvarig för utbyggnad och framtida drift och 
underhåll av intilliggande allmän platsmark, väg. För den norra tomten är det 
fastighetsägarna inom planområdet som är ansvariga för utbyggnad och framtida drift 
och underhåll av intilliggande allmän platsmark, väg. Omfattning av erforderliga 
gemensamhetsanläggningar framgår av avsnittet om fastighetsrättsliga frågor nedan. 

Anläggningar inom kvartersmark 
Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av 
anläggningar inom kvartersmark. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
Planen ger möjlighet att bilda två fastigheter för bostadsändamål genom avstyckning.  

Erforderliga fastighetsbildningar inkl anslutning till gemensamhetsanläggningar, skall 
vara genomförda innan bygglov beviljas för planerad nybebyggelse. 

Gemensamhetsanläggningar 
Fastigheter som bildas inom planområdet skall anslutas till Brännö GA:18 som förvaltas 
av Brännö Vägförening med ändamål kör- och gångvägar samt allmän plats. Anslutning 
sker vid förrättning. 

Anslutning ska ske för den fastighet som bildas i norr till gemensamhetsanläggning för 
utfartsväg, Brännö GA:51. Vägen har inte blivit utbyggd enligt anläggningsbeslut och 
anläggningsbeslutet har därmed förfallit. Ny ansökan har inkommit om inrättande av 
gemensamhetsanläggning för väg. 

Möjlighet finns till två alternativ för rättighet för vatten- och avloppsledningar fram till 
kommunalt va-nät. Finns det kapacitet att ansluta ytterligare en fastighet på befintliga 
ledningar som omfattas av Brännö GA:52 så kan den nybildade fastigheten i norr ingå i 
Brännö GA:52. Anslutning sker vid förrättning. Är kapaciteten inte godtagbar så kan 
servitut bildas för vatten- och avloppsledningar. 

Servitut 
Servitut skall bildas för vatten- och avloppsledningar till förmån för den nybildade 
fastigheten i norr och belasta fastigheten Brännö 4:20 om kapaciteten inte är godtagbar 
på befintliga ledningar för vatten och avlopp som ingår i Brännö GA:52. 
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Servitut finns gällande rätt till gångstig fram till Brännö S:82. Beslutat servitutsområde 
är placerat utanför planområdet längs med planområdets östra del. Om gångvägen är 
placerad inom planområdet och behöver flyttas till följd av planens genomförande så 
ändras servitutets omfattning i samband med avstyckning. Flyttkostnad för gångstigen 
ska bekostas av servitutsinnehavarna för det fall att gångstigen är inom kvartersmark. 

Avtalsservitut skall tecknas innan antagandet av detaljplanen mellan fastighetsägaren, 
Brännö GA:18 och fastighetsägaren till Brännö S:4 samt Brännö S:52. Servitutet skall 
reglera rättighet för, kostnader och utförande av dagvattenavledning från den södra 
tomten till diket på södra sidan av Haggårdsvägen samt eventuell omvandling till 
officialservitut vid framtida lantmäteriförrättning. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Fastighetsägaren ansöker om och bekostar erforderlig lantmäteriförrättning. 

Tekniska frågor 

Trafik 
Tillfart till planområdet anordnas från Flogenvägen för den södra tomten och den norra 
tomten anordnas söderut mot Haggårdsvägen.  

Parkering 
Ingen privatbilism förekommer på Brännö, en del dispensfordon förekommer dock. 
Parkering sker på fastlandet. En parkeringskö är upprättad för de parkeringsplatser som 
är belägna på Saltholmen som finns till för de boende på Skärgårdsöarna. Anmälning 
sker till Göteborgs Stads Parkerings AB (P-bolaget).   

Kollektivtrafik 
Färjetrafik ombesörjer transporter till och från Brännö. Båtarna utgår från Saltholmen, 
varifrån kollektivtrafikförbindelserna in till centrala Göteborg anses som goda.     

Vatten- och avlopp 
Inför byggnation ska berörd byggherre kontakta Göteborg Vatten för information om de 
tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen. 

Den sydvästra fastigheten kan anslutas till allmän dricks- och spillvattenledning i 
Flogenvägen. Den norra fastigheten ges förbindelsepunkt i Haggårdsvägen. Om den 
norra fastigheten inte ingår i gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp får 
fastigheten egna serviser för dricks- och spillvatten ifrån Haggårdsvägen. 
Fastighetsägaren anlägger och bekostar långserviser fram till fastighetsgräns.  

Om fastigheten ingår i gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp anläggs endast 
dricksvattenservis som långservis fram till fastighetsgräns. Detta bekostas och utförs av 
fastighetsägaren. 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten 
motsvarande områdestyp A1;VAV publikation P83. 
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Dagvatten 
En dagvattenutredning har utförts av Norconsult AB daterad 2011-01-14 för att redovisa 
hur dagvattnet skall hanteras. Det är viktigt att ordna utjämning av dagvatten från 
hårdgjorda ytor. Man bör sträva efter att skapa så stora grönytor som möjligt för 
infiltration av dagvattnet. Åtgärder att fördröja dagvatten kan förbättra kvaliteten på 
dagvattnet och därmed minska belastningen på miljön.  

Den norra tomten undantas från det generella kravet på fördröjning. Den naturliga 
svacka som finns i tomtens norra del bör bevaras och utgöra en naturlig anläggning för 
rening och viss fördröjning av dagvattnet. Beroende på placering av byggnad kan 
eventuellt ytavskärande åtgärder behövas vilket får studeras vidare om det blir aktuellt. 

För den södra tomten föreslås dagvattnet efter utjämning avledas till befintligt dike 
utmed Haggårdsvägen intill kyrkogården. Ett utjämningsmagasin skall utformas så att 
framtida utgående flöde av dagvatten från de anslutna hårdgjorda ytorna inte överstiger 
det befintliga flödet. Magasinet ska utformas så att funktionen bibehålls utan att 
magasinet sätter igen. 

El- och teleledningar 
Anslutning till el- och teleledningar kan ske i Flogenvägen respektive Haggårdsvägen. 

Längs med den södra delen av den södra tomten går det en tele-ledning. Inmätning av 
ledningen görs under utställningstiden för att ta reda på dess exakta läge. Om ledningen 
är placerad inom den södra tomten så får fastighetsägaren bekosta flytt av ledningen 
alternativt att ledningen ligger kvar inom ett ”u-område”. Ett ”u-område” innebär att 
befintliga allmänna ledningar för tele kan säkerställas genom bildande av ledningsrätt 
för allmänna ledningar belägna inom u-områden i planen. 

Markmiljö 
Det finns inga kända markföroreningar i området. 

Nya byggnader ska uppföras med radonskyddat utförande såvida inte särskild utredning 
påvisar annat. 

Luft och buller 
För buller se i planbeskrivningen under rubriken Buller. 

Miljökvalitetsnormerna för luft är uppfyllda. 

Geoteknik 
En geoteknisk undersökning har genomförts av Tellstedt i Göteborg AB 2010-04-15. 
Berget går till största delen i dagen och jorddjupen är ringa. Totalstabiliteten inom 
planområdet bedöms därför som tillfredsställande. Sprängning blir troligen nödvändigt 
för grundläggning av bottenplatta. Vid sprängnings- eller schaktningsarbeten inom 
område märkt med ”b1” skall särskild utredning tas fram som påvisar hur lösa block 
skall hanteras. Det är fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder i samband med 
byggnation. 

Markarbeten ska ske med varsamhet. 

Göteborgs Stad Fastighetskontoret 4(5) 



 

Arkeologi 
Söder om planområdet finns en fornlämning. Den aktuella fornlämningen, St 81, är en 
så kallad övrig kulturhistorisk lämning. Ansökan om ingrepp i fornlämning hos 
Länsstyrelsen krävs inte. 

Ekonomiska frågor 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Samtliga nedan redovisade inkomster och utgifter är angivna i 2010 års prisnivå 
exklusive moms. 

Fastighetsnämnden 
Detaljplanen medför inga ekonomiska konsekvenser för Fastighetsnämnden. 

Nämnden för Göteborg Vattens utgifter 
Nämnden för Göteborg Vatten får en anläggningskostnad på cirka 0,1 Mkr för 
anslutning till det kommunala va-nätet.  

Kretsloppsnämndens inkomster 
Kretsloppsnämnden får en inkomst på cirka 0,2 Mkr för anslutning av ny bebyggelse till 
det kommunala va-nätet.  

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägaren 
Fastighetsägaren bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmark och får utgifter för 
fastighetsbildning, inträdesersättning för anslutning till gemensamhetsanläggningar, 
anslutningsavgift för el, tele och VA, utbyggnad av serviser, bygglov, geoteknisk 
undersökning, bergteknisk utredning, särskild utredning för sprängning- och 
schaktarbeten, eventuell flytt av ledning samt erforderliga åtgärder m.m.  

Ekonomiska konsekvenser för Brännö Vägförening 
Brännö Vägförening får en inkomst i form av inträdesersättning för varje ny fastighet 
till Brännö GA:18. 

Brännö Vägförening får utgifter för drift och underhåll av lokalväg. 

 

 

Charlotta Cedergren 
Tf. avdelningschef 

Henrik Andersson 
Handläggare 
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