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Detaljplan för Bostäder vid Flogenvägen 
inom stadsdelen Styrsö i Göteborg 

 

Samrådsredogörelse 

Genomförande 
Stadsdelsnämnden Södra Skärgården beslöt den 16 december 2008 att genomföra 
samråd för detaljplaneförslaget. Planförslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista 
över samrådskrets, bilaga 1, under tiden 5 maj – 15 juni 2010 . 

Under denna tid har förslaget har varit utställt på stadsbyggnadskontoret, på Brännö 
skola samt på stadsdelshuset på Styrsö. 

Sammanfattning 
Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter kommer från ägare till 
grannfastigheterna. Synpunkterna gäller placering av föreslagna bostadshus samt vikten 
av att de nya husen passar in i omgivningen gällande utformning och inpassning i 
terrängen.  

Stigen som idag går över den norra av de föreslagna tomterna fyller en viktig funktion, 
vilket påtalas i flera av de inkomna synpunkterna. Eventuell förekomst av 
vattensalamander på den norra av de föreslagna tomterna har nämnts. 

Kontoret har bedömt att inkomna synpunkter bör föranleda revideringar av planförslaget 
på några punkter, se under rubriken ”Ändringar” sist i denna handling. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 
berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande. 
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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 föreslagen detaljplan. 

Kommentar: Noteras 

 

Göteborg Energi Fjärrvärme har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras 

 

Miljönämnden är positiv till planförslaget, men anser att bullersituationen bör beskrivas 
tydligare, med utgångspunkt i den pågående tillståndsprövningen av försvarsmaktens 
skärgårdsskjutfält. 

Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas med information beträffande 
bullersituationen. 

I Länsstyrelsens yttrande över Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 
för Göteborgs skärgårdsskjutfält konstateras att det på Brännö finns möjliga 
utbyggnadsområden, men att störningar från skjutfältet inte förväntas på grund av 
avståndet.  

Till Försvarsmaktens tillståndsansökan har beräkningar kring olika former av 
skjutningar bilagts i form av bullerkartor. Av dessa kan man utläsa att riktvärdena inte 
överskrids i aktuellt planområde. 

 

Nämnden för Göteborg Vatten meddelar att eftersom anslutning sker till 
tryckspillvatten krävs ingen planbestämmelse om lägsta höjd på färdigt golv. 

Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda 
ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. 

Dag- och dräneringsvattnet skall i första hand tas omhand lokalt inom kvartersmark 
genom infiltration eller i andra hand fördröjas i magasin och vid behov avledas till 
havet. Beställd dagvattenutredning kommer att klarlägga dagvattenhanteringen.  

Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp har beräknats till 0,26 Mkr enligt va-taxa 
för år 2010. Mervärdesskatt tillkommer. 

Kommentar: Planbestämmelse gällande lägsta höjd på färdigt golv för anslutning med 
självfall tas bort, då detta inte är aktuellt. 

Under samrådet har en dagvattenutredning tagits fram för planen. Möjligheten till 
fullständigt lokalt omhändertagande av dagvatten bedöms vara mycket begränsade, 
men dagvattnet ska där det är möjligt fördröjas i magasin före avledning. Fördröjning 
ska utformas så att den effektiva magasinsvolymen motsvarar minst 10 mm nederbörd 
på de anslutna hårdgjorda ytorna. 
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Det norra området undantas från det generella kravet på fördröjning, eftersom 
dagvattnet avleds direkt ut i havet. Viss utjämning och rening, före avledning till havet, 
kommer dock sannolikt ske i befintlig svacka i berget. Dagvattnet från den södra tomten 
ska efter utjämning, avledas till befintligt dike längs Haggårdsvägen, intill kyrkogården. 
Planhandlingarna kompletteras med information gällande dagvattenhantering. 
Bestämmelser gällande dagvattenhanteringen införs i plankartan. 

 

Park- och naturnämnden har inga förslag på förändringar i planförslaget och 
instämmer i vikten av att gångstigen som idag går öster om den norra tomten ska 
bevaras och även fortsättningsvis göra den närliggande viken allmänt tillgänglig. 

Kommentar: Synpunkterna noteras. 

 

Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra mot detaljplanen. De bedömer att 
både tillgänglighet för utryckningsfordon och deras brandvattenförsörjning tas i 
beaktande, särskilt med avseende på de speciella förutsättningar som finns på ön. 

Kommentar: Noteras. Efter genomfört samråd har frågan gällande krav på vägars 
bredd och bärighet diskuterats vidare med Räddningstjänsten. Kravet på vägarna ställs 
nu till detsamma som vägföreningen har; dvs 2,5 meters bredd och en bärighet om 5 
ton. Planbeskrivningen revideras angående krav på vägar.  

 

Trafiknämnden har inget att erinra och tillstyrker därmed planen. Nämnden vill dock 
framhålla att parkeringssituationen vid Saltholmen ofta är mycket ansträngd och behov 
finns att finna nya lösningar. På sikt måste situationen lösas för att möjliggöra 
ytterligare byggnation i Södra Skärgården. 

Kommentar: Parkeringsproblemet vid Saltholmen löses inte i en enskild detaljplan. Det 
finns möjlighet att som skriven i skärgården ställa sig i kö hos Parkeringsbolaget för att 
få en egen parkeringsplats. För att förbättra parkeringssituationen för de boende i 
skärgården har cirka 120 nya p-platser skapats på Saltholmen 2009. Detta är dock inte 
tillräckligt för att garantera parkeringsplats för samtliga fastboende i skärgården. 

Trafiksituationen på fastlandet avhjälps bäst genom ökat kollektivt resande. Som 
alternativ till egen bil finns möjlighet att ansluta sig till en bilpool som i dagsläget har 
två platser på Saltholmen. En möjlighet att förbättra parkeringssituationen på 
Saltholmen kan vara att utöka antalet platser för bilpoolsbilar så att fler har möjlighet 
att välja bilpoolen framför att äga en egen bil. 

 

Statliga och regionala myndigheter m fl 
Lantmäterimyndigheten har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras 

 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL och nu 
kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget inte kommer att 
prövas. Länsstyrelsen finner att man hanterat de för detaljplanen aktuella 
frågeställningarna på ett utmärkt sätt. Länsstyrelsen har därför inget att erinra mot 
fortsatt planarbete. Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 2. 

Kommentar: Noteras 
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Fortum har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras 

 

Svenska kraftnät har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras 

 

Skanova har till sitt yttrande bifogat en karta där Skanovas anläggningar runt och inom 
planområdet är markerade. Särskild hänsyn bör tas till dessa kabelstråk i det fortsatta 
planarbetet. Skanova framför önskemål om att information som berör kablarna tas med i 
genomförandebeskrivningen eller att berörda fastighetsägare delges på annat lämpligt 
sätt. Skanova har inget övrigt att erinra förutom att Skanova är intresserade av att bli 
informerade längre fram i planarbetet för eventuell fiberanslutning i tänkt 
bostadsområde. 

Kommentar: Genomförandebeskrivningen kompletteras med information gällande 
Skanovas anläggningar. Inmätning av teleledning intill Haggårdsvägen har gjorts och 
plankartan har kompletterats med ett u-område för att säkra tillgängligheten till 
ledningen.  

  

Sakägare 
Fastighetsägarna till Brännö 4:198, 4:199 och 4:200 har lämnat synpunkter som berör 
den norra tomten vid Flogenvägen. De boende anser det viktigt att den allmänna 
gångstigen över tomten bevaras för tillgänglighet till båttrafiken och badet. Gångvägen 
används även för promenader av såväl öbor som gästande till ön. 

Bebyggelse av fastigheten bör vara av typ som inte avviker från nuvarande 
kringliggande. Dessutom bör byggnaden anpassas och på bästa sätt smälta in i 
terrängen, dvs inte vara så hög att den blir dominant i förhållande till såväl befintlig 
bebyggelse som till naturen. 

Kommentar: 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 samband med förrättningen. Om stigen är placerad inom kvartersmark ska 
den flyttas utanför kvartersmarken till allmän platsmark där stigen ska vara enligt 
servitutet. Vid flytt ansvarar servitutsinnehavaren för att stigen iordningsställs inom 
servitutsområdet. Servitutsområdet 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 servitutsområdets slut och ner mot viken kommer stigen att vara enligt 
karaktären naturstig som den är idag. 

Placering och utformning av byggnad har studerats vidare efter samrådet. Planen 
möjliggör olika placeringar och utformning av byggnaderna. Höjden regleras dels 
gällande byggnadshöjd, dels den maximala nockhöjden. Nocken på färdig byggnad 
skall ligga lägre än högsta punkt på det intilliggande berget. Det är dock möjligt att 
placera byggnaden på en högre nivå än intilliggande bostäder, förutsatt att 
tillgänglighetskraven uppfylls. 

Bestämmelserna är utformade med hänsyn till det faktum att även intilliggande 
bostäder, med stöd i gällande byggnadsplan, kan byggas större och högre än dagens 
utformning. 
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Stadsbyggnadskontoret instämmer i vikten av att anpassa ny bebyggelse till terrängen 
på platsen. Planen reglerar att sprängning och utfyllnad inte är tillåtet annat än vad 
som krävs för grundläggning av byggnader, göra ledningsdragningar samt anlägga in- 
och utfart. Markarbeten skall ske med varsamhet. 

 

Fastighetsägare till Brännö 5:217 bor i hörnet mellan Mansdalstigen och Flogenvägen 
och med utsikt mot slutet av Haggårdsvägen. Deras yttrande berör den södra tomten vid 
Flogenvägen och framhåller att deras hus är det enda åretruntboendet som berörs av 
denna den södra delen. 

Fastighetsägarna meddelar att när de köpte huset för två år sedan gjordes valet särskilt 
pga läget. Fastighetsägarna hörde sig för angående naturtomter runtomkring och fick då 
höra att den tomt som nu avses bebyggas i den södra delen tidigare blivit nekade pga att 
den ansågs vara för smal. Fastighetsägarna till Brännö 5:217 vill nu veta om detta 
stämmer och även få svar på varför man i så fall tänker annorlunda nu. 

Eftersom deras bostad har en hel stor glasvägg åt det håll som den tänkta tomten ligger, 
så upplever fastighetsägarna att ett hus på den södra tomten kommer att påverka deras 
privata sfär såväl inomhus som utomhus. Fastighetsägarna önskar helst att inget 
husbygge blir av. Om ett hus ändå ska byggas så bör det byggas så att det så lite som 
möjligt stör deras känsla av privat sfär. Förslagsvis läggs fönster åt andra håll än åt 
Brännö 5:217. Ett nytt hus på den södra fastigheten bör vara av fritidshuskaraktär och 
inte avse åretruntboende. 

Kommentar: Aktuell tomt i korsningen Flogenvägen/Haggårdsvägen finns med i 
Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Brännö, vilken antogs av kommunfullmäktige 
14 september 2006. Tomten finns där angiven som utbyggnadsområde för bostäder där 
gällande detaljplan avses ändras. 

Detaljplanen reglerar inte om man ska bo i huset permanent eller endast delar av året. 
Det finns dock ett politiskt önskemål att på de bebyggda öarna inom stadsdelen Styrsö 
möjliggöra åretruntboende i högre grad. 

Frågan gällande insyn och utblick ses som ett gemensamt och ömsesidigt intresse 
fastigheterna emellan. Den slutliga utformningen är en bedömningsfråga i samband 
med bygglovprövningen. 

 

Delägare till fastigheten Brännö 2:18 låter meddela att fastighetsägaren till Brännö 2:3 
ville köpa del av Brännö 2:18 för att förstora sin fastighet. Detta vill inte 
fastighetsägarna till Brännö 2:18 gå med på eftersom det har kommit till andra 
markägare. 

Kommentar: Förslaget gällande den södra tomten revideras då någon utökning in på 
Brännö 2:18 inte längre är aktuell. 

 
Fastighetsägare, Brännö 2:72 instämmer i flera av samrådshandlingens ambitioner, 
men har i sitt yttrande velat nyansera vad som angetts i samrådshandlingen. Yttrandet 
gäller den norra av de två föreslagna tomterna, samt dess närområde. Till yttrandet finns 
bilagt foton, visualiseringar, information kring vattensalamandrar och utdrag ur 
fastighetsbok. 

Stigen anges i samrådshandlingen gå längs den östra fastighetsgränsen, vilket är 
felaktigt. Detta läge skulle innebära krav på sprängning eller att trappor, ledstänger och 
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ramper anordnas. Marknivån utanför Brännö 2:72 bör inte höjas eftersom dräneringen 
av denna del av tomten starkt försämras. 

De två vattensamlingarna som finns inom föreslagen tomt är lek- och yngelplatser för 
såväl större som mindre vattensalamander, vilka är fridlysta. 

I anslutning till föreslagen tomt finns en sjöbod, brygga och badplats. Anläggningens 
rättsliga status bör klarläggas. Även dess funktion att tillgodose samtligas; sjöbodens 
ägares, bryggägarnas och det rörliga friluftslivets, behov av tillgänglighet bör utredas. 
Tillskapandet av nya tomter accentuerar sådant samråd. 

Föreslagen byggrätt medför en placering av bostadshuset som kommer att skymma 
havsutsikten mot nordost från Brännö 2:72. Byggnaden placeras med fördel längre 
söderut. 

Sprängning för husgrund, vatten och avlopp samt för anläggandet av gångbar stig torde 
medföra stora sprängmassor, vilket inte kan tas om hand inom den föreslagna tomten 
och stranden. 

Kommentar: Stigen kommer i samband med planens genomförande att ges en ny 
sträckning. Läget för den nya stigen redovisas schematiskt i den till planen hörande 
illustrationskartan. Stigen kommer även fortsättningsvis att vara av karaktären 
naturstig. 

Ett platsbesök har gjorts av sakkunniga från Miljö- samt Park- och naturförvaltningen 
den 22 oktober 2010. Slutsatserna sammanfattas i följande punkter: 

• Det saknas verifierade fynd av större vattensalamander från Brännö, och även 
från övriga öar i södra skärgården. 

• Om arten trots allt förekommer på Brännö finns det lämpliga biotoper för att 
hysa en stabil population cirka 350 meter västnordväst om aktuellt planområde. 

• Dammarna på tomten saknar förutsättningar att utnyttjas annat än tillfälligt. 
• Dammarna skulle möjligen kunna utgöra en mindre, tillfällig lokal i utkanten av 

en större population. 
• Att fylla ut dammarna inom aktuellt planområde skulle inte påverka artens 

förutsättningar till fortlevnad på Brännö. 
Baserat på befintlig kunskap om arten, kvalitén på dammarna på Brännö 2:3 och att 
arten saknar känd förekomst på Brännö har bedömningen gjorts att platsen kan 
bebyggas. Sammanställning gjord efter genomfört platsbesök biläggs 
samrådsredogörelsen, se bilaga 3. 

Bygglov för sjöbod inom Brännö 4:3 beviljades 2005-04-08. Enligt byggnadsplan 
fastställd 15 maj 1952 är området utpekat som ”Allmän plats, park, plantering, lekplats 
och gata”. Inom allmän plats kan enligt planen bygglov beviljas för mindre bodar. 
Marken är i privat ägo, då planen inte är genomförd. 

Planen möjliggör även en placering längre söderut på tomten än det i 
samrådshandlingen illustrerade förslaget.  

Det åligger fastighetsägaren att i första hand ta omhand sprängsten inom den egna 
fastigheten. Om detta inte är möjligt så är det fastighetsägarens ansvar att redovisa 
alternativ placering/lösning. 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 6(7) 



 

Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 
med förslaget.  

 

Utöver mindre justeringar föreslås följande med hänsyn till inkomna yttranden: 

• Planbeskrivningen förtydligas med information beträffande bullersituationen 

• Den dagvattenutredning som har tagits fram biläggs planhandlingarna. 
Planbeskrivningen kompletteras med information gällande dagvattenhanteringen. 
Bestämmelser gällande dagvattenhanteringen införs i plankartan. 

• Genomförandebeskrivningen kompletteras med information gällande Skanovas 
anläggningar vid planområdet. 

• Plankartan kompletteras med ett u-område för att säkra tillgängligheten till 
ledningen i den södra tomtens södra del. 

• Förslaget gällande den södra tomten revideras då någon utökning av tomten inte 
längre är aktuell. Plangränsen ändras. 

• En bestämmelse som reglerar maximalt tillåtna nockhöjd införs i plankartan för den 
norra tomten. 

 

Övriga ändringar i planhandlingarna: 

• Planbeskrivningen revideras gällande krav på vägars bredd och bärighet. 

• Bestämmelsen gällande markens anordnande revideras. 

• Bestämmelsen gällande lägsta golvnivå justeras för att överensstämma med 
Göteborgs Stads riktlinjer i skärgården. 

• Bestämmelse gällande utnyttjandegrad omformuleras så att det tydligt framgår att 
endast enbostadshus och endast en huvudbyggnad per tomt får uppföras. 

• Bestämmelsen ”Marken får endast bebyggas med komplementbyggnader” utgår ur 
plankartan. 

• Bestämmelsen gällande radon revideras. 

 
 
 
 
 

Birgitta Lööf 
Planchef 
 
 

Sirpa Antti-Hilli 
Konsultsamordnare 
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