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Utställning av detaljplan för bostäder vid Kär-
leksstigen inom stadsdelen Styrsö  

Förslag till beslut  
I byggnadsnämnden  

Låta ställa ut detaljplan för bostäder vid Kärleksstigen inom stadsdelen Styrsö   

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av tre enbostadshus, ett inom fas-

tigheten Brännö 5:47 och två inom Brännö 4:172 samt att bevara Langegården och dess 

omgivning inom fastigheten Brännö 1:44. 

Vid samrådet avstyrkte Länsstyrelsen och Miljö- och klimatnämnden fortsatt planarbete 

till dess att osäkerheterna kring buller från Försvarets Skärgårdsskjutfält klarats ut. Sedan 

samrådet 2012 har bullerfrågan utretts vidare och bedömningen är att även om Försvars-

makten får tillstånd enligt sin ansökan så kommer inte skottbuller från skärgårdsskjutfäl-

tet att utgöra något hinder för bostadsbyggande inom planområdet. 

Även dagvattenfrågan har utretts ytterligare då det blivit att större fokus på hantering av 

stora nederbördsmängder på senare år. Den dagvattenutredning som har tagits fram visar 

att ytterligare bebyggelse är möjlig utan att dagvattensituationen i området förvärras. 

Då Länsstyrelsen ansåg att risken för blocknedfall borde utredas har även en bergteknisk 

utredning genomförts. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planavtal har tecknats med intressenterna. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Plan-

förslaget innebär avstyckning inom mark som är planlagd som bostadsmark. En dagvat-

tenutredning har tagits fram som visar att ytterligare bebyggelse är möjlig utan att dagvat-

tensituationen i området förvärras. Den nya bebyggelsen kan anslutas till befintliga VA-

ledningar. 

Strandskyddet upphävs för en 1,2 meter bred redan ianspråktagen markremsa mellan be-

fintlig gata (Ramsdalsvägen) och bostadsfastigheten Brännö 5:174, en yta på drygt 30 m2. 
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Den skottbullerproblematik som lyftes fram i samrådet har utretts ytterligare och bedöm-

ningen är att planerad bebyggelsen inte kommer att utsättas för bullernivåer över gällande 

riktvärden.  

Bedömning ur social dimension 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv men 

boende på en ö innebär andra förutsättningar, särskilt för barn och ungdomar, bl.a. vad 

gäller skolväg och utbud av fritidsaktiviteter. På Brännö finns förskola samt skola f-3, 

medan mellan- och högstadium finns på Styrsö. Gymnasieungdomar pendlar till skolor på 

fastlandet. 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser, grundkarta och illustration  

2. Planbeskrivning 

3. Genomförandebeskrivning 

Övriga handlingar 

4. Samrådsredogörelse 

5. SDN Södra Skärgården planuppdrag 2009-10-27 

Utredningar 

6. Buller-PM 
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Ärendet  
Ärendet gäller beslut om att låta ställa ut detaljplanen för Bostäder vid Kärleksstigen, 

inom stadsdelen Styrsö. Planarbetet påbörjades 2009 varför det är den äldre versionen av 

PBL med utställning istället för granskning som tillämpas. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger på västra Brännö. Syftet med planen är att kunna uppföra tre enbo-

stadshus. Planförslaget innebär att mark styckas av från två befintliga bostadsfastigheter.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäk-

tige 2009-02-26. 

För fastigheterna Brännö 5:47 och Brännö 1:44 gäller byggnadsplanen F XIV 2225 från 

1952. Planens genomförandetid har gått ut. Den del av Brännö 5:47 som ingår i planom-

rådet samt fastigheten Brännö 1:44 är planlagda som kvartersmark – bostäder. 

För fastigheten Brännö 4:172 gäller detaljplanen F II ac 3734 vilken vann laga kraft 1991. 

Planens genomförandetid har gått ut. Detaljplanen styr kvartersmark – bostäder och inne-

håller två byggrätter; varav en inom fastigheten 4:172. 

Aktuell planläggning innebär att strandskyddet upphävs för ett område på drygt 30 m2 i 

nordöstra delen av Brännö 5:47. 

Planläggningen innebär också att lovplikten ändras genom att utökad lovplikt gäller för 

förändringar och underhåll av exteriör som omfattas av särskilda skydds- och varsamhets-

bestämmelser (Brännö 1:44). 

Bakgrund och förändringar efter samråd 

Byggnadsnämnden beslutade 2009-10-27 att genomföra samråd om detaljplan för bostä-

der vid Kärleksstigen på Brännö. Samrådstiden var 2012-09-05 – 2012-10-16. Förslaget 

till detaljplan har under samrådstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt 

varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20. Ett samrådsmöte anordnades 

2012-09-25 i Brännö skola. 

Synpunkter från samrådet och kontorets kommentarer och förslag med anledning av dessa 

har sammanställts i en samrådsredogörelse. 

Planförslaget har bearbetats utifrån synpunkter som framkom vid samrådet. Ett förslag till 

utställningshandling har tagits fram.  

De största förändringarna i planförslaget efter samråd är:  

- Utifrån önskemål från ägarna av Langegården (Brännö 1:44 m.fl.) har två områ-

den som tillhör gården, Brännö 3:3 och 5:66, norr om Husviksvägen tagits bort 

från planområdet. 

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL 1987:10. Planen bedöms vara av den karaktären att den 

ska hanteras med normalt planförfarande och antas av Byggnadsnämnden. 

SDN Södra Skärgården har tidigare beslutat: 

2009-10-27 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret har genomfört en undersökning enligt Miljöbalken 6 kap 6 §. Kontoret finner att 

detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En redogö-

relse för vad som talar för och emot betydande miljöpåverkan finns i planbeskrivningen 

sid 18. Detaljplanen ska inte miljöbedömas. 

Planen bedöms inte generera något behov av skolplatser eller förskoleplatser. 

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under samrådet handlar om att det ännu inte 

finns något beslut angående försvarsmaktens nya tillstånd om hur mycket de slutligen 

kommer att få skjuta vid skärgårdsskjutfältet och att det därför inte går att avgöra vilka 

bullernivåer planområdet kommer att utsättas för. Kontoret har därför tagit fram ett bul-

ler-PM där bullerutbredningskartor för de skjutningar som kommer att påverka befintlig 

bebyggelse har analyserats och ställts i relation till den beskrivning av den önskade verk-

samhetens maximala omfattning som gjorts i Försvarsmaktens tillståndsansökan. Utgå-

ende från detta PM har bedömningen gjorts att skottbuller inte utgör ett hinder för bostä-

der inom planområdet, även om Försvarsmakten får tillstånd enligt önskade verksamhets-

nivåer. Kontoret bedömer därför att detaljplanen kan ställas ut med föreslagna ändringar. 

 

Stadsbyggnadskontoret 
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Stadsbyggnadsdirektör 
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Chef Planavdelningen 

 


