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Granskningsutlåtande 

Utfärdat: 2020-03-19  Irén Forsberg 
Diarienummer 0395/13   Telefon: 031-368 16 59 
Aktbeteckning: 2-5530  E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 
 

Detaljplan för bostäder och teknisk anläggning vid Styrsö 
Tångenväg inom stadsdelen Styrsö i Göteborg  

Granskningsutlåtande 
 
 
Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört gransk-
ning för detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Förslaget har sänts för 
granskning under tiden 12 december 2019 –9 januari 2020. Fastighetsägarna till 
fastigheterna Styrsö 2:69 och Styrsö 2:541 har på begäran fått förlängd remisstid 
till 16 januari 2020. Fastighetsägare till Styrsö 2:541 och övrig fastighetsägare till 
Styrsö 2:614 har efter remisstiden kompletterat sina synpunkter. 
Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets. 
Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. För-
slaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  
 

Sammanfattning 
Inkomna yttranden från förvaltningar/myndigheter är positiva till förslaget. 
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. 
Inkomna synpunkter från sakägare berör i huvudsak planerad bebyggelse för bo-
städer med två till tre lägenheter, byggvolym, omgivningspåverkan, insyn, skugg-
ning, försämrad trafikmiljö med mera. Sakägarna är inte positiva till planförslaget. 
Efter remisstiden inkom synpunkter om att tunga fordon vid byggnationen medför 
stora risker för sättningar för närliggande fastigheter. 
Efter granskningen har ett rittekniskt fel på plankartan ändrats, en solstudie tagits 
fram och en del förtydliganden gjorts i planbeskrivningen. Kontoret bedömer att 
detaljplanen är lämplig utifrån gällande förutsättningar och föreliggande behov 
samt att konsekvenserna av planen inte innebär någon betydande olägenhet för 
dem som klagat på planen. 
Kvarstående erinringar finns från sex sakägare och en övrig. 
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret och fastig-
hetsägaren för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Syn-
punkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag med flera 

1. Fastighetsnämnden 
Fastighetskontoret har inget att erinra mot granskningshandlingen. 
Kommentar: 
Noteras. 
2. Kretslopp och vatten 
Kretslopp och vatten har för avfall, vatten och avlopp inget att tillägga utöver vad 
som framgår i planhandlingen samt i samrådsyttrande daterat 2019-09-18. 
Kommentar: 
Noteras. 
3. Kulturförvaltningen 
Kulturförvaltningen har inget att erinra mot förslaget. 
Kommentar: 
Noteras. 
4. Miljöförvaltningen 
Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete. 
Kommentar 
Noteras. 
5. Räddningstjänsten Storgöteborg 
RSG har inget att erinra mot detaljplanen. 
Kommentar 
Noteras. 

6. Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg 
Förvaltningen tillstyrker detaljplan för bostäder och teknisk anläggning vid Styrsö 
Tångenväg. 
Kommentar 
Noteras 
7. Trafikkontoret 
Trafikkontoret tillstyrker planförslaget utan ytterligare synpunkter. 
Kommentar 
Noteras 

Statliga och regionala myndigheter med flera 

8. Lantmätrimyndigheten 
Har inga synpunkter på förslaget. 
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Kommentar: 
Noteras. 
9. Länsstyrelsen 
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. 
Länsstyrelsens yttrande bifogas. 
Kommentar: 
Noteras. 

Sakägare 
Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etcetera har namngivits. Per-
sonnamn har inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra 
att utlåtandet publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som 
är kopplade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret. 
10. Fastighetsägare, Styrsö 2:69 
Fastighetsägaren motsätter sig helt att ett 1,5 plans/flerbostadshus ska kunna 
byggas på tomten med ökad kvadratmeterarea och ändrad höjd. Ägaren hänvisar 
även till sina tidigare inskickade synpunkter vid samrådet. 
Kommentar: 
Det är den ändrade användningen, från allmänt ändamål till bostäder och teknisk 
anläggning, som är den största skillnaden jämfört med dagens förhållanden. Den 
totala ytan på tomten som får bebyggas (180 m² varav 35m² teknisk anläggning 
och 145 m² bostad) är i princip densamma som i den gällande planen. Den befint-
liga byggnaden är envåningsbyggnad – men den kan enligt gällande plan byggas 
på med ytterligare en våning. Det nya planförslaget tillåter en högre byggnad än 
det befintliga huset, men innebär ändå en något lägre nockhöjd än vad som är til-
låtet i gällande plan. Den föreslagna nockhöjden möjliggör att byggnad kan upp-
föras till 1,5 plan. Det kan jämföras med gällande detaljplan som möjliggör bygg-
nad i två plan till en höjd på högst 7,5 meter  
Kontoret anser att planen, med de bestämmelser som föreslås gällande nockhöjd, 
takvinkel, takform, fasadmaterial, kulör med mera har anpassats till rådande be-
byggelsestruktur med bostadshus i en till två våningar.  
Tidigare inskickade synpunkter vid samrådet, se kommentarer till yttranden 11 
och 13 i samrådsredogörelsen daterad 2019-12-12.  
11. Fastighetsägare 1 - 2, Styrsö 2:222 
Fastighetsägarna har inget att förändra eller tillägga utöver vad som framgår i de-
ras samrådsyttrande daterat 2019-09-17. 
Kommentar: 
Se kommentar till yttrande 12 i samrådsredogörelsen daterad 2019-12-12. 
  



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande  4 (8) 
   
   

12. Fastighetsägare, Styrsö 2:541 
Synpunkter som inkom inom förlängd remisstid: 
Fastighetsägaren motsätter sig starkt förslaget på att möjliggöra byggrätt för ett 
flerbostadshus i 1 till 1,5 plan med mindre lägenheter. Tidigare inskickade syn-
punkter kvarstår med tillägg och förtydliganden. 
Den föreslagna ändrade detaljplanen till flerfamiljshus i 1 till 1,5 plan möjliggör 
en betydligt högre byggnad än den nuvarande vilket skulle störa omgivningen re-
jält. Enligt förslaget skulle ökad höjd innebära betydligt mindre solljus och total 
insyn hos närmaste grannar. Då ett stort antal fönster kommer vara placerade be-
tydligt högre än på min tomt kommer insynen dessutom vara ensidig och total 
över hem som uteplatser. Rent estetiskt skulle också bilden ändras till det sämre. 
Synpunkter som inkom efter förlängd remisstid: 
En ytterligare viktig synpunkt vad gäller ändrad detaljplan för Styrsö 2:523 är 
stora risker för sättningar. 
Ett nybygge med större byggvolym än det som finns idag skulle kraftigt påverka 
omkringliggande fastigheter. Redan idag skakas närliggande fastigheter kraftigt 
när tunga fordon kör förbi och sprickor i källargrunden har uppstått. 
I planbeskrivningen sid 11 under geotekniska förhållanden står det dessutom att 
risk för ojämna sättningar finns. Mot bakgrund av detta vore det direkt olämpligt 
att godkänna den föreslagna ändringen av detaljplanen. 
Kommentar: 
Vad gäller husets omfattning och utformning se kommentar till yttrande 10. Det 
kan poängteras att illustrationerna som visar förslag på ombyggnad av befintligt 
hus eller nybyggnad av ett bostadshus med möjlighet till två lägenheter i plan-
handlingarna inte är ett slutgiltigt förslag på byggnaders gestaltning utan endast 
illustrationer. Frågor kring gestaltning i samband med utbyggnad av detaljplanen 
kommer att hanteras i bygglovsskedet. 
Kontoret bedömer att insynen från det nya huset kommer att vara begränsad och 
inte kommer medföra någon betydande olägenhet. 
En solstudie har tagits fram efter granskningen. I solstudien redovisas skuggför-
hållanden för befintlig byggnad och för de två nya förslagen vid vårdagjämning, 
höstdagjämning samt vid sommarsolstånd respektive vintersolstånd. Eftersom 
planförslaget ligger nordväst om fastigheten Styrsö 2:541 blir det ingen påverkan 
av skuggor förutom under kvällstid på sommaren. Vid vintersolstånd samt vid 
vår- och höstdagjämning går solen ner innan den planerade bebyggelsen kan 
skugga befintlig bebyggelse inom fastigheten Styrsö 2:541. Vid sommarsolståndet 
kan skuggning jämföras med hur befintlig byggnad inom planområdet skuggar 
motsvarande fasader kvällstid. Den skuggning som skulle tillkomma är dock be-
gränsad i tid och inte av sådan omfattning att den är att betrakta som en betydande 
olägenhet.  
Planbeskrivningen har kompletterats gällande uppgifter om solstudien. 
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Solstudie vid vårdagjämning 

 
Solstudie vid sommarsolståndet 
Inför antagande har planbeskrivningen under rubriken, Bebyggelse, kompletterats 
med redovisning av solstudien avseende påverkan på solljusförhållanden för be-
fintlig bebyggelse nordost om planområdet. 
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Gällande synpunkter som lämnats efter granskningstidens slut lämnas följande 
kommentarer: 
Under planarbetet har ett geotekniskt utlåtande tagits fram (Stadsbyggnads-
kontoret, 2019-05-20). I detta konstateras att marken inom föreslaget planområde 
bedöms som lämplig för planerad exploatering. 
Frågor kring omgivningspåverkan i samband med utbyggnad av detaljplanen 
kommer att hanteras i bygglovsskedet. Byggherren ansvarar för att ingen omgiv-
ningspåverkan sker med anledning av den nya exploateringen, varken i byggske-
det eller efter färdigställandet.   
När det gäller tung trafik i samband med bygge så är det inte något som hanteras i 
bygglovsprocessen utan styrs av den gällande klassningen enligt de lokala trafik-
föreskrifterna för Styrsö. 
Se även kommentar till yttrande 13 i samrådsredogörelsen daterad 2019-12-12. 

Övriga 

13. Fastighetsägare 2:614 
Fastighetsägaren motsätter sig byggandet av ett flerfamiljshus som beskrivet i de-
taljplanen. Synpunkter som lämnades vid samrådet daterat 2019-09-15 kvarstår. 
Till dessa vill fastighetsägaren lägga följande, för att förtydliga sin ståndpunkt: 
Fastigheten Styrsö 2:523 på Styrsö Tångenväg har aldrig varit avsedd för bo-
städer. En omvandling av fastigheten till bostäder i ett 1 och 1/2-planshus med 
större byggnadsvolym än nuvarande – detaljplanen visar tydligt ett hus med högre 
nockhöjd – skulle självklart störa omgivningen mycket, såväl estetiskt som funkt-
ionsmässigt. Det blir inte bra att klämma in en större husvolym på denna fastighet, 
huset kommer för nära befintliga bostäder: 
 Entréer är planerade mycket nära ena grannfastighetens tomtgräns. Trafik till och 
från bostäderna riskerar bli mycket störande. 
Fönstersättningen är gjord så att man kommer ha mycket stor insyn över grann-
fastigheterna. Det är en olägenhet, man kommer ha insyn över mitt hem, min 
arbetsplats och min trädgård och detta motsätter jag mig å det bestämdaste. Man 
får intryck av att kommunen här önskar tillgodose en privat fastighetsägares ex-
ploateringslust på bekostnad av befintlig miljö och övriga fastighetsägare. Nu-
varande förslag måste, om det alls ska genomföras, omarbetas så att omgivande 
fastigheter inte störs, särskilt med avseende på trafik och insyn. 
Synpunkter som inkom efter remisstid: 
Stadsbyggnadskontoret har i sitt förslag till ny detaljplan inte tagit full hänsyn till 
risk för vibrations- och sättningsskador på omgivande fastigheter. 
I granskningshandlingen under geotekniska förhållanden står beskrivet att risk för 
ojämna sättningar finns, men man underlåter att beskriva – alternativt är ovetande 
om – att det redan idag finns stora problem med vibrationer orsakad av tung trafik 
som passerar på Styrsö Tångenväg.  
Mitt hus har stått fint på sin plats sedan år 1900. Sedan tio år tillbaka har tung 
trafik på Styrsö ökat markant i samband med byggen. Trafiken passerar på Styrsö 
Tångenväg, nära mitt hus, och var gång vibrerar huset kraftigt. Huset har under 
denna tid fått skador på murstock och husgrund, orsakad av den ökande tunga 
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trafiken på ön. Jag befarar därför att ett om- eller nybygge på fastigheten 2:523 
skulle riskera ytterligare vibrations- och sättningsskador.  
Mot bakgrund av detta, inklusive de synpunkter som tidigare lämnats, vore det 
direkt olämpligt att godkänna den föreslagna ändringen av detaljplanen. 
Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret anser inte att utbyggnad enligt planförslaget kommer med-
föra någon betydande olägenhet. Den föreslagna bebyggelsen kan visserligen bli 
något större än det befintliga huset – men byggrätten är i själva verket något lägre 
än i gällande plan (som medgav tvåvåningshus).  
Bostadshuset på fastigheten Styrsö 2:614 är ett tvåplanshus som ligger ca 30 
meter ifrån den befintliga/planerade byggnaden inom fastigheten Styrsö 2:523. 
Fastigheterna skiljs också åt av fastigheten Styrsö 2:541. Kontoret anser inte att 
det med ett sådant avstånd blir fråga om någon betydande insyn i det befintliga 
huset. Inte heller kan den ökade insynen över tomten på Styrsö 2:614 anses utgöra 
en betydande olägenhet 
Se även kommentarer till yttrande 10 och 12. 

14. Ellevio 
Ellevio meddelar följande med hänvisning till översända handlingar i rubricerat 
ärende. 
I anslutning till aktuella området finns befintliga jordkabelledningar för låg-
spänning 0,4kV.  
Om befintliga jordkabelledningar måste flyttas eller ändras tillfälligt, får den som 
begär ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader.  
För uppgift om befintliga ledningars läge vänligen använd Lednings kollen. Det är 
en kostnadsfri webbtjänst för ledningsanvisning, som nås via  
www.ledningskollen.se. 
Ellevio har inte något att erinra mot planförslaget. 
Kommentar: 
Upplysningarna har beaktats och lämnats till exploatören. 

Revideringar 
Planförslaget har reviderats. Revideringar innebär att planbeskrivningen har juste-
rats, förtydligats på några ställen, kompletterats med text utifrån framtagen 
solstudie. Största byggnadsarea för bostäder har rättats till 145 m2 och area för 
teknisk anläggning har strukits enligt plankartan (daterad 2019-12-12). Rittekniskt 
fel på plankartan har rättats. Rättelsen innebär att prickmark inom tänkt byggrätt 
för Bostäder (B) har tagits bort. 
Det rittekniska felet på plankartan (daterad 2019-12-12) upptäcktes efter tiden för 
granskning. Prickmark som begränsar markens bebyggande inom kvartersmark 
har samtidigt täckt byggrätten för Bostäder (B) med prickmark.  
Stadsbyggnadskontoret bedömer att revideringen är av sådan art att den kan be-
traktas som liten eftersom byggrätten vid samrådet redovisats utan prickmark samt 
att det i tillhörande planhandlingar vid granskningen framgår tydligt att byggrätten 
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avses bebyggas vilket gör det uppenbart att prickmarken av misstag har hamnat 
inom byggrätten för Bostäder. 
Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen 
inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny gransk-
ning. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det är lämpligt att gå vidare med förslaget för 
antagande. 
 
 
 
Mari Tastare   Irén Forsberg 
Planchef   Planhandläggare 
 
 
 
Bilagor 

• Lista över samrådskrets 
 

• Länsstyrelsens yttrande 
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Besöksadress: Köpmansgatan 20 sbk@sbk.goteborg.se 
www.goteborg.se 403 17 Göteborg 031-365 00 00 (kontaktcenter) 

Lista över samrådskrets 
Kommunala nämnder och 
bolag m.fl. 
Fastighetskontoret 

Kretslopp och Vatten 

Kulturförvaltningen 

Miljöförvaltningen 

Namnberedningen 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Stadsdelsnämnden i Västra 
Göteborg 

Stadsledningskontoret 

Trafikkontoret 

Statliga och regionala 
myndigheter m.fl. 
Lantmäterimyndigheten 

Länsstyrelsen  

Skanova Nätplanering D3N 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Övriga 
Ellevio AB 

Fastighetsägare 

 



Yttrande
2020-01-07

Diarienummer
402-47588-2019

Sida
1(1)

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress: Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Torun Signer 

Planhandläggare
010-2245494

torun.signer@lansstyrelsen.se

Göteborgs stad
sbk@sbk.goteborg.se

Ert diarienummer: 0395/13

Granskningsyttrande detaljplan för bostäder och 
teknisk anläggning vid Styrsö Tångenväg inom 
stadsdelen Styrsö, i Göteborgs kommun, Västra 
Götalands län 
Handlingar daterade december 2019 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
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 kommer att skadas påtagligt 
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller

till risken för olyckor, översvämning eller erosion 

Detta beslut har fattats av planhandläggare Torun Signer. 

Torun Signer 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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