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Sirpa Antti-Hilli 
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E-post: sirpa.antti-hilli@sbk.goteborg.se 

 

Detaljplan för Bostäder vid Dunderstigen 
inom stadsdelen Styrsö i Göteborg 

 

Utställningsutlåtande 2 

Handläggning 
Förslaget har sänts för utställning 2 enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1, un-

der tiden 23 augusti – 20 september 2017.  

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret under tiden 23 augusti –  

20 september 2017. 

Förslaget fanns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
Inkomna yttranden berör i huvudsak tillgång på parkering vid Saltholmen, byggnads-

höjd, reglering av parhus, samt frågor kring hantering av dagvatten. Kvarstående erin-

ringar finns från Parkeringsbolaget samt tre sakägare i området. 

I dagvattenutredningen föreslogs att del av dagvattnet skulle bortledas via befintligt dike 

inom fastigheten Brännö 4:145, men det är inte aktuellt längre. Förslaget är att dagvatt-

net ska hantereras inom de tillkommande fastigheterna via ny ledning/dike. Detta för-

slag bedöms vara en lämpligare lösning då dagvattnet till största del hanteras inom plan-

området. 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Tillstyrker planförslaget 

Kommentar: 

Noteras. 

2. Försvarsmakten 

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende  

Kommentar: 

Noteras. 

3. Skanova AB 

Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela följande; 

 

Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är markerade på bifogad lä-

geskarta.  

 

Skanova har inget att invända mot planförslaget. 

Kommentar: 

Skanovas anläggning vidare upp mot området Utsikten ligger i förslaget på allmän 

plats och har därmed stöd i detaljplanen.  

4. Parkeringsbolaget 

Parkeringsbolaget har i detta ärende samma synpunkter som framförts i ärende BN 

0320/06, Bostäder på västra Asperö.  

 

Utifrån kösituationen, förra sommarens höga beläggning och pågående utredning re-

kommenderar Parkeringsbolaget Byggnadsnämnden att avvakta med antagande av de-

taljplan tills beslut i kommunfullmäktige som följd av T-Puls är fattat. Om detaljplanen 

antas måste det klart framgå att parkeringsplatser ej upplåts på Saltholmen eller Långe-

drag. 

 

Utöver detta, hänvisar vi till våra generella synpunkter nedan; 

 

• Parkering kan avse två-, tre- eller fyrhjuliga fordon beroende på förutsättning-

arna. 

 

• All parkering ska vara öppen för samnyttjande i möjligaste mån. 

 

• Beakta tillgängligheten såväl till, från som inom ett område/stadsdel vid beräk-

ning av behov av parkeringsplatser. 

 

• Placera parkeringen så att det främjar den blandade hållbara resan med olika 

färdmedel.  

 

• Bygg in system för beläggningsmätningar från början där så är lämpligt, så att 

parkeringen kan kopplas till parkeringsledsystem (hänvisningssystem) för att mi-

nimera söktrafiken och optimera nyttjandet.  
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• Parkeringarna ska utformas så att de både är och upplevs som trygga och säkra 

och en del av stadsmiljön. 

Kommentar: 

Planen påbörjades för många år sedan och innebär en marginell ökning av antalet bo-

städer ute i skärgården. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning gällande parkeringssituationen på Saltholmen 

kvarstår: parkeringsproblemet vid Saltholmen löses inte i en enskild detaljplan.  

5. Nämnden för Kretslopp- och vatten 

 

Kretslopp och vatten ser följande behov av ändringar i planhandlingarna;  

 

• Under rubriken Avfall i planbeskrivningen lägg till följande mening: Hämtning 

av rest - och matavfall ordnas i anslutning till fastighetsgränser.  

 

• Under rubriken Avfall i planbeskrivningen lägg till följande information: Glas, 

tidningar och grovavfall lämnas till Brännö kretsloppsplats. Elavfall och farligt 

avfall kan lämnas vid miljöstationen vid Långejorden. Pappers- och plastför-

packningar lämnas vid kretsloppsplatsen Styrsö Skäret eller till någon återvin-

ningsstation på fastlandet.  

 

• Under Teknisk försörjning läggs stycke rörande skyfall till.  

 

• Teknisk försörjning/vatten och avlopp ändra hela avsnittet enligt ”VA/allmänna 

ledningar” i detta yttrande.  

 

• Ändra texten under rubrik Konsekvensbeskrivning/Påverkan på vatten till 

”Kretslopp och vattens fördröjningskrav för dagvatten ska uppfyllas innan an-

slutning till allmänt ledningsnät. Krav vad gäller avskiljning av föroreningar i 

dagvattnet ska vara uppfyllt.”  

 

I Genomförandebeskrivningen under Tekniska frågor vatten och avlopp ändra den nöd-

vändiga ledningsutbyggnaden till 65 meter istället för 45 meter.  

 

AVFALL  

Utöver ovan nämnda förslag på tillägg i planbeskrivningen har Kretslopp och vatten 

inga synpunkter på utställningshandlingarna vad gäller avfall. Till bygglovet ska fastig-

hetsägarna redovisa uppställningsplats för rest- och matavfallskärl där det enkelt går att 

hämta avfall från. Riktlinjer för utformning av avfallshantering finns i skriften Gör rum 

för miljön som hittas på stadens hemsida. Kretslopp och vatten står gärna till tjänst 

framöver vad gäl-ler planering av avfallshanteringen. Kontakta vid behov ansvarig av-

fallshandläggare.  

 

VA  

Allmänna VA-ledningar  
Planområdet är ej försörjt med allmänt VA-ledningsnät. Allmän VA-ledningsutbyggnad 

inom planområdet bedöms till 65 m. Kapaciteten på befintligt ledningsnät bedöms vara 

god. Anslutning till allmänt ledningsnät kan ske i lokalgatan som planeras inom planen. 
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Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån +58 m. I de fall högre 

vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren.  
 

Avloppsvatten inom kvartersmark ska utformas med spillvattenledning för spillvatten 

samt ytligt omhändertagande av dagvatten. För att anslutning med självfall ska tillåtas 

ska färdigt golv vara minst 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt, med hänsyn till 

risk för uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem.  

 
Om markarbeten planeras närmare än 10 m från VA-anläggning ska Kretslopp och vat-

ten få möjlighet att granska arbetet enligt rutin ”Kretslopp och vattens anvisningar för 

markar-beten” på Göteborg stads hemsida.  
 

Skyfall  

Skyfallsmodellen visar att delar av planområdet kommer att översvämmas till ett vatten-

djup upp till 0,3 meter vid 100-årsregn, se utsnitt ur skyfallsmodellen. Det är därför vik-

tigt att höjdsättningen av planen görs på ett sådant sätt att fria vattenvägar skapas vid ett 

skyfall så att inga instängda områden uppstår och att byggnader inte placeras i utmärkta 

lågpunkter. 
 

Ekonomi  

Kostnaden för utbyggnad av allmänna VA-ledningar på en sträcka av 65 m inom pla-

nom-rådet har beräknats till 1,5 miljoner kr. Anläggningsavgifterna för vatten och av-

lopp har uppskattats till 413 tkr enligt VA-taxa för år 2017. Mervärdesskatt tillkommer. 

Kostnads-täckning för VA-kollektivet vid genomförande av detaljplanen blir enligt 

ovan ca 30%. 
 
Kommentar: 

Önskade ändringar införs i planbeskrivningen och genomförandebeskrivning.  

6. Räddningstjänsten Storgöteborg 

Har ingen erinran mot föreslagen detaljplan. 

Kommentar: 

Noteras. 

7. Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att 

erinra mot upprättat förslag. 

Kommentar: 

Noteras. 

8. Park- och naturnämnden 

Gällande detaljplan är en byggnadsplan från 1952. Planen är inaktuell på många sätt ef-

tersom den främst är upprättad för att reglera fritidsbebyggelse och inte tar hänsyn till 

den kulturhistoriskt värdefulla miljön eller moderna krav på helårsboende. Den anger 

området som allmän plats. Planområdet berörs inte av strandskyddsbestämmelserna. 

 

Park och naturnämnden har haft tidigare synpunkter på allmänheten rörlighet i området 

som delvis har tillgodosetts. Förslaget innebär att tidigare planlagd park- eller naturmark 

exploateras. 
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Planen medför inga kostnader för park och naturnämnden. 

 

Förvaltningen är positiv till den föreslagna möjligheten till bostadsbebyggelse.  

 

Allmänhetens möjlighet till rekreation i naturmarken är angelägen. I området finns flera 

utsiktspunkter. Stigen som leder upp till Brännö utsikt påverkas inte av ett genomfö-

rande av planen mer än att anslutningsnivån eventuellt kan behöva justeras. Naturstigen 

som löper i nordsydlig riktning genom planområdet leder fram till utsikten Vite Vale 

och kommer i och med nybyggnationen att upphöra på berörd sträcka. Den går i dagslä-

get över privatägd mark som i gällande byggnadsplan är angiven som allmän plats. Det 

vore mycket bra om även denna del av stigen även fortsättningsvis kunde vara tillgäng-

lig för allmänheten. Det är viktigt att ha med sig denna fråga i varje enskild detaljplan så 

att inte välplacerade möjligheter till förbindelser byggs bort innan frågan har utretts för 

hela Brännö. 

Kommentar: 

Det är ej lämpligt att anlägga en stig/allmän plats rakt igenom den privatägda fastig-

heten Brännö 2:3. Det begränsar alternativa placeringar av föreslagna bostäder och 

riskerar därmed att motverka detaljplanens syfte. Ett allmänt gångstråk har förlagts i 

väster i stället för söder för att tillmötesgå synpunkten. 

9. Stadsdelsnämnden Västra Göteborg 

Avstår från yttrande gällande utställning 2 av detaljplan för bostäder vid Dunderstigen 

(dnr 0914/07). Vi hänvisar till tidigare inskickat yttrande 2011-09-27, 

 

Stadsdelsnämnden delar stadsbyggnadskontorets uppfattning att utvecklingen i skärgår-

den inte ska förhindras av att en prövning av Försvarsmaktens skjutverksamhet pågår. 

 

Nämnden vill peka på vikten av att uppvärmningen av byggnaderna bör ske med förny-

bara energikällor och att parkeringssituationen vid Saltholmen får en hållbar lösning, så 

att ytterligare byggnation möjliggörs i Södra Skärgården.  

Kommentar: 

Noteras. 

10. Miljö och Klimatnämnden 

Miljö- och klimatnämnden avstyrkte detaljplanen 2011 (dnr 05876/10) till dess att de 

osäkerheter som finns kring riktvärden och buller från försvarets skjutfält klargjorts. 

Nämnden meddelade då att man kan ompröva sitt ställningstagande om byggnadsnämn-

den kan visa att riktvärdena uppfylls eller att de endast överskrids i ringa omfattning. 

Eftersom ingen ny information tillförts ärendet avseende bullerfrågan i denna remiss, så 

kvarstår vårt ställningstagande. 
 

Kommentar: Planområdet berörs, enligt bullerberäkningar utförda av WSP till För-

svarsmaktens tillståndsprövning, marginellt av Försvarsmaktens skjutverksamhet i 

södra skärgården.  

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

11. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 

PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 
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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 

Länsstyrelsens yttrande har bilagts, se bilaga 2. 

Kommentar: 

Noteras. 

12. Lantmäterimyndigheten 

Plankartan  

Föreslagen fastighetsgräns mellan Brännö 2:116 och Brännö 2:3 i Illustrationsritningen 

är inte överensstämmande med läget på egenskapsgränsen för prickmark mellan dessa 

två fastigheter i Plankartan. Vad är tanken? 

  

Fastighetsbeteckningar syns inte i Plankartan.  

 

Planbestämmelser 

Under punkt 5, Markens Anordnande, stycke 2 är angivet att dagvatten ska fördröjas 

inom kvartersmark så att det framtida maximala flödet inte överstiger dagens maximala 

flöde- oklart hur mycket det innebär. Bör förtydligas.  

 

Planbeskrivning 

Under rubriken Planens syfte och huvuddrag anges i andra meningen att förslaget med-

ger nybyggnad av tre villor. Kan förtydligas med att planen möjliggör nybyggnation av 

parhus.  

 

Teknisk försörjning, sidan 11, under rubriken Vatten och avlopp, första stycket måste 

uppdateras. Man skriver om framtida bebyggelseutveckling till år 2015. Även andra 

stycket anger att nya ledningar kommer att byggas och vara i drift under 2012. Gammal 

text?  

 

I tredje stycket anges att de nya fastigheterna kan få drick- och spillvattenanslutning till 

allmänt ledningsnät. Det framkommer inte om anslutningsavgifter kommer att tas ut.  

 

Samma sida, under rubriken Dagvatten, sista stycket, anges att ett avskärmande dike ska 

anordnas i områdets västra del för att förhindra ytvattnet från att rinna in mot de plane-

rade bostäderna. Det framkommer inte vem som ansvarar för att det anläggs, vem som 

bekostar det eller vart diket ska ta vägen. Detta behöver förtydligas.  

 

Genomförandebeskrivning  

Under Fastighetsrättsliga frågor, rubrik Fastighetsbildning, överst på sidan 3, villkoras 

bygglov med att fastighetsbildning inklusive anslutning till, samt omprövning av 

Brännö Ga:18 är genomförd. Risken är att omprövning av Brännö Ga:18 sker efter att 
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lokalgatan är utbyggd, är det ändå meningen att bygglovet ska vara villkorat av denna 

åtgärd? Behöver omprövningen av gemensamhetsanläggningen vara genomförd?  

 

Gemensamhetsanläggningar 

Tredje stycket sista meningen, behöver förtydligas med att överenskommelsen ska läm-

nas in till Lantmäterimyndigheten i samband med fastighetsbildning, alternativt fattar 

Lantmäterimyndigheten beslut i frågan.  

 

Sista stycket under rubriken Gemensamhetsanläggningar är otydlig, vad är det som in-

väntas? Det är även motsägande mot det som är angett i fjärde stycket om att bilda av-

talsservitut under rubriken Servitut och ledningsrätt. 

 

Servitut och ledningsrätt 

Andra stycket: ”Servitut skall bildas”- ändras till servitut kan bildas. Otydligt vilken fas-

tighet man syftar på- ”den norra fastigheten”. Måste förtydligas. 

 

Man anger vidare att avtalsservitut skall bildas- det är inte möjligt att bilda avtalsservi-

tut med positiva prestationer- ett åläggande att något ska utföras, på det sätt som texten 

beskriver.   

 

Det som är beskrivet skulle dock kunna regleras genom ett avtal mellan fastighetsä-

garna. 

 

Lantmäterimyndigheten förordar att en gemensamhetsanläggning inrättas för lokalgatan. 

Inom ramen för en gemensamhetsanläggning kan frågor gällande anläggande och sköt-

sel hanteras i ett sammanhang.   

 

Sista stycket anger att befintliga servitut kommer att beaktas i förrättningen. Vad avses? 

 

Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga synpunkter på förslaget. 

Kommentar: 

Tanken är att fastighetsgränsen ska justeras till nytt föreslaget läge på inrådan av fas-

tighetsägaren till de båda fastigheterna. Illustrationen visar en av flera olika möjliga 

lösningar. I övrigt görs önskade ändringar i planbeskrivning och plankarta. Genomfö-

randebeskrivningen har uppdaterats.  

 

Sakägare  

13. Brännö By:s Samfällighetsförening 

Vad jag kan se, så går planområdet in på samfällighetsföreningens mark, (stigen till ut-

kiken) och en brunn där vi har lämnat servitut. Vi önskar vara delaktiga i processen och 

motsäger oss några som helst förändringar utan vår tillåtelse. 
 

Kommentar: 

Efter kontakt med Brännö By:s samfällighet har man låtit meddela att man inte har 

några synpunkter utöver att det är viktigt att brunnen inom området bevaras vilket 

framgår på sidan 10 i planbeskrivningen. 
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14. Boende på fastighet Brännö 4:113 

Jag kan inte se vitsen med att hörnet på min tomt tas i anspråk eftersom när man ska 

köra bil på Brännö till Dunderstigen får anvisning från vägföreningen vilken väg man 

får köra och den vägen är via Vassdalsvägen. Därför är det meningslöst att mitt hörne 

tas i anspråk. 

 

När vatten och avlopp lades i Dunderstigen lyckades VA-verket att riva de två första 

hörnen på befintlig gärdsgård längst ner på Dunderstigen. Tyvärr använde man inte 

polska stenarbetare vid återuppbyggnaden, då hade murarna fortfarande varit intakta. 

Man kan idag se tendenser på att murarna håller på att rasa. 

 

Gällande dagvattnet tillät kommunen kring 70-80-talet dåvarande fastighetsägare att 

spränga bort en naturlig barriär högt upp på Dunderstigen som tidigare gjorde att dag-

vattnet rann åt två håll, dels ner i befintliga diket på Brännö 4:415 och dels i ett dike 

som inte längre finns idag och som fanns på fastighet Brännö 4:171. Detta har lett till att 

mycket vatten rinner ner längs Dunderstigen mot husen längre ner på gatan vilket ställer 

till problem när det regnar ordentligt. Men nybyggnationen kommer det säkert att bli 

mer hårdgjorda ytor som inte kan bromsa vattnet vilket kan leda till större problem. 

 

Gällande brunnen, som kallas för ”Dunder”, får denna inte påverkas då samtliga brunnar 

på Brännö är att betrakta som reservvattentäkter och alla har egna servitut. 

 

I tidigare detaljplan var det planerat för tre stycken enfamiljshus med en byggnadsyta 

om 150 kvm. Men efter vad som verkar vara påtrycktryckningar ifrån byggföretaget 

som äger ena fastigheten vill man nu istället bygga parhus. Om byggföretaget i en fram-

tid köper ytterligare en utav de nya fastigheterna finns möjlighet att en bostadsrättföre-

ning bildas vilket jag absolut motsäger mig. 

 

Angående storleken på husen vill jag också understryka att övriga fastigheter i området 

är 1,5 plans hus med olika konstellationer av tak. Jag ifrågasätter därför att det tillåts att 

byggas två hela plan som skulle innebär en boyta på 300 kvm samt att man får tillstånd 

att bygga 5,5 m högt. 

 
Kommentar: 

Även om en annan väg anvisas via skyltning innebär det inte att möjlighet till annan an-

slutning inte ska uppfylla de krav på vägstandard som krävs för att exempelvis färd-

tjänst ska kunna ta sig upp på Dunderstigen. Planbeskrivningen har kompletterats med 

förtydligande bild över vilka markintrång som kommer att krävas vid ett genomförande 

av detaljplanen.  
 

Dagvattenutredningen bygger på att dagvattnet inte ska öka och vilket är det viktiga att 

hålla fast vid. Om mer yta hårdgörs så att avrinningen blir större så behöver de nya 

fastigheterna fördröja mer vatten. Om man räknar med klimatfaktor måste också mer 

vatten fördröjas, och detta anses vara rimligt, dvs. att ett framtida flöde inklusive kli-

matförändringar inte ska överstiga dagens flöde. Det bedömds inte behövas en ny ut-

redning för detta utan exakta beräkningar bör kunna göras i projekteringsskedet. 
 

Infarten från Dunderstigen till de nya tomterna placeras så att den befintliga brunnen 

inte berörs av förändringen utan kan bevaras. 
 

Höjden som anges i detaljplanen är reglerad till en byggnadshöjd på 5,5 meter i likhet 

med vad som är möjligt att bygga inom stora delar av omkringliggande område i äldre 
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gällande plan. För fastigheterna Brännö 4:145 samt 2:116 är det exempelvis en höjd på 

5,5 meter som gällande plan anger. På fastighet Brännö 4:171 får huvudbyggnad upp-

föras till 5,0 meter byggnadshöjd.  
 

Höjden är något ändrad från samrådet för att ny bebyggelse ska kunna ta hänsyn till 

rådande topografi och ha möjlighet att uppföra en byggnad i 11/2 plan.    

 

För omkringliggande bebyggelse medges en storlek på 120 meter. En 30 kvadratmeter 

större byggnadsarea bedöms inte orsaka några avgörande konsekvenser för upplevel-

sen av området. Som stöd för detta hänvisas bland annat till Länsstyrelsen som i sitt ytt-

rande gör bedömningen att nuvarande tillåtna utformning av huvudbyggnaden kan ac-

cepteras utifrån riksintresse för kulturmiljö. 

 

Om frågan rörande ett framtida bildande av en bostadsrättsförening avser att större 

byggnadsvolymer med fler lägenheter än vad som anges ovan skulle kunna uppföras 

inom detaljplanen så är svaret att det inte går. Däremot reglerar inte en detaljplan typ 

av upplåtelseform.   

15. Boende på fastighet Brännö 4:145  

Inom vår fastighet, Brännö 4:145, finns ett dike som leder dagvattnet från bakomlig-

gande naturmark ner mot närmaste dagvattenkulvert. Dikets inlopp ligger i nordvästra 

delen av fastigheten och löper ca 50 m över fastigheten innan det övergår på fastighet 

Brännö 2:116. Diket är i vissa partier smalt och begränsas av berg och större stenblock 

både i bredd och djup. Kring diket växer ett flertal större träd vilket medför att diket 

måste rensas under lövfällningsperiod. 

 

Vi har endast bott på fastigheten sedan den 1 september 2017 och har redan renast diket 

ett flertal gånger. Vi har även noterat att flödet i diket har varit kraftigt senaste veckan i 

och med riklig nederbörd. 

 

2011 gjordes en dagvattenutredning till detaljplaneförslaget. Denna utredning föreslår 

att dagvattnet från planområdet leds via ovan beskrivna dike, dock under förutsättning 

att det framtida flödet inte överskrider dagens maximala flöde. Det ökade flödet ska för-

dröjas i en makadamkista som ska anläggas väster om diket. I beräkningarna av fram-

tida dagvattenflöden antas att den yta som hårdgörs motsvarar takytan för huvudbygg-

naderna, dvs totalt 450 kvm. Övriga förändringar inom planområdet antas ta ut varandra 

(avsnitt 3.1). 

 

Vi ifrågasätter varför utredningen endast är beräknad med ovan nämnd yta. 

 

Planen ger utöver huvudbyggnaderna tillåtelse att bygga komplementbyggnader om 30 

kvm vilket innebär en total yta om 90 kvm som inte är med i beräkningarna. Uteplatser, 

plattläggning, avbaning osv är heller inte med i beräkningarna. Eftersom jorddjupen är 

små antar vi att jordmassorna helt kommer schaktas bort vid bebyggelse. Planområdet 

består också idag av ett antal både större och mindre träd som också med största sanno-

likhet kommer att tas ner för att området ska kunna byggas. 

 

Även vägens dragning har förändrats sedan dagvattenutredningen gjordes vilket inte 

heller är taget i beaktande. Vad händer med dagvattenflödena om den nya vägen asfalte-

ras? 
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Det avskärande diket som ska sprängas bakom två utav byggnaderna för att skydda dem 

mot vatten ska också ledas till befintligt dike på vår fastighet. Att vatten ifrån bakomlig-

gande berg ska ledas i makadamdike istället för naturmark innebär såklart att flödeshastig-

heten för detta vatten ökar. Är detta beaktat i beräkningen av framtida flöde till befintligt 

dike? 

 

I dagvattenutredningen har man heller inte tagit hänsyn till framtida klimatförändringar 

där man väntar sig kraftigare regn och mer nederbörd. 

 

Varför har man valt ett alternativ för dagvattenhantering som helt och fullt baseras på ett 

dike över en annan fastighetsägares tomt? Varför utreds inte andra alternativ? 

 

Vi anser att man måste utreda om det finns andra alternativ för dagvattenhanteringen 

och rekommendera det alternativ som ger minst påverkan på omkringliggande fastig-

heter. Visar det sig att befintligt dikes kapacitet överskrids på grund av planerad bygg-

nation är det vi som fastighetsägare till Brännö 4:145 som drabbas av negativa konse-

kvenser. 

 

Tidigare ägare till Brännö 4:145 skrev under hösten 2011 under ett servitutsavtal som 

ger de nya fastigheterna tillåtelse att leda dagvattnet i diket inom vår fastighet. Vi vill 

ifrågasätta servitutsavtalets giltighet då det undertecknades när förutsättningarna för 

planområdet var annorlunda (exempelvis enfamiljshus, annan sträckning för vägen, an-

nan tillåten högsta höjd). Om servitutsavtalet fortfarande är giltigt vill vi dock under-

stryka att avtalet endast ger servitutsinnehavarna rätt att använda befintlig dikesanlägg-

ning. Servitutsinnehavarna ges inte tillåtelse att på något sätt förändra diket avseende 

exempelvis sträckning, bredd eller djup. 
 

Vi undrar också vad det kommer innebära för oss att ”Servitutsinnehavaren är skyldig 

att sköta den upplåtna markytan”. Betyder det att ägare till de nya fastigheterna ska gå 

in på vår tomt så ofta som flera gånger i veckan för att renas diket från exempelvis ned-

fallna löv? Vad händer om de inte gör det? 

 

Utöver ovan fråga gällande dagvattenhanteringen har vi också följande synpunkter på 

planen: 

 

Vi noterar att största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnaderna är 150 kvm, vilket 

kan leda till en boarea om 300 kvm per huvudbyggnad. Med tanke på dels att man tidi-

gare normalt medgett en byggnadsarea om 120 kvm samt att övriga byggnader i områ-

det är betydligt mindre (60-100 kvm) undrar vi varför man har gett tillåtelse att bygga så 

pass stora hus. Dessutom undrar vi varför man har gett tillstånd att nu bygga så högt 

som 5,5 m i jämförelse med 4,5 m i planen från 2011. Med tanke på hur övrig bebyg-

gelse ser ut i området är den spontana känslan att husen kommer bli väldigt iögonfal-

lande vilket skulle förändra områdets småskaliga karaktär. 

 

Vi vill också påpeka att om planen genomförs anser vi att det är av stor vikt att Dunder-

stigen kommer ingå i Brännö vägförening. Vi har inget intresse av att bilda någon form 

av gemensamhetsanläggning eller samfällighet utan anser man ska anlägga vägen så att 

den så snart som möjligt kan ingå i vägföreningen. Innebär detta att vägen måste asfalte-

ras måste dagvattenhanteringen lösas. 
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Kommentar: 

I dagvattenutredningen föreslogs att del av dagvattnet skulle bortledas via befintligt 

dike inom fastigheten Brännö 4:145, men det är inte aktuellt längre.   

Förslaget är att dagvattnet ska hantereras inom de tillkommande fastigheterna via ny 

ledning/dike. Detta förslag bedöms vara en lämpligare lösning då dagvattnet till största 

del hanteras inom planområdet. Dagvattnet ska därefter ledas via fastigheten Brännö 

2:116 till ny allmän dagvattenledning som förläggs inom fastigheten Brännö 5:172 och 

5:23 inom befintligt servitutsområde för allmänna va-ledningar. Därefter kan flödet an-

slutas till befintlig allmän dagvattenledning i Husviksvägen. 
 

Höjden som anges i detaljplanen är reglerad till en byggnadshöjd på 5,5 meter i likhet 

med vad som är möjligt att bygga inom stora delar av omkringliggande område i äldre 

gällande plan. För fastigheterna Brännö 4:145 samt 2:116 är det exempelvis en höjd på 

5,5 meter som gällande plan anger. På fastighet Brännö 4:171 får huvudbyggnad upp-

föras till 5,0 meter byggnadshöjd.  

 

Höjden är något ändrad från samrådet för att ny bebyggelse ska kunna ta hänsyn till 

rådande topografi och ha möjlighet att uppföra en byggnad i 11/2 plan.    

 

För omkringliggande bebyggelse medges en storlek på 120 meter. En 30 kvadratmeter 

större byggnadsarea bedöms inte orsaka några avgörande konsekvenser för upplevel-

sen av området. Som stöd för detta hänvisas bland annat till Länsstyrelsen som i sitt ytt-

rande gör bedömningen att nuvarande tillåtna utformning av huvudbyggnaden kan ac-

cepteras utifrån riksintresse för kulturmiljö. 

16. Boende på fastighet Brännö 4:171 

Önskar uppskov för att komplettera med fler synpunkter inom förslagsvis 10 dagar. Vi 

behöver ytterligare information bland annat från fastighetskontoret och eventuellt blir 

det något att tillägga. Översänder de synpunkter vi har idag. (ytterligare synpunkter har 

ej inkommit)  

 

Vad gäller byggnationerna, medger den gamla byggnadsplanen enbart enfamiljsvillor på 

högst 120 kvm och 30 kvm komplementbyggnad, där huvudbyggnaden skulle uppföras 

i en våning, med inredd vind. De flesta husen på Brännö är byggda på detta sätt, detta 

gäller även för husen kring Dunderstigen som alla är byggda i 1,5 plan. Därefter har de-

taljplanen ändrats så att det nya området precis bredvid vårt hus, mitt över vägen, omfat-

tas av den nya byggplanen som tillåter 150 kvm, en ökning med 30 kvm. Enligt det sen-

aste förslaget har man nu även ändrat sig så att man istället för att bygga en enfamiljs-

villa, nu önskar ett parhus där boytan skulle kunna bli hela 300 kvm om man bygger full 

höjd i två våningar. Vår åsikt är att sådant stort hus blir allt för högt och inte skulle 

passa in i den kulturhistoriskt värdefulla miljö som finns här. Huset kommer att ligga 

högst upp på en mindre väg i en sluttning, vilket gör att redan ett hus på 1,5 våning kan 

upplevas som väldigt högt då man går förbi. Här är det väldigt viktigt att husen byggs i 

samklang med naturen och att man inte får ett intryck av bostadsrätter snarare än en 

villa då man går förbi. Det är framför allt den del av huset som vetter ut mot vägen som 

bör vara lägre, den andra sidan syns inte lika mycket.  

 

Vägen mellan vårt hus och det nya huset närmast oss går till Brännö utkik, man passerar 

b l a en gammaldags lada med vita knutar på vägen och kommer till en mindre stig som 

ofta besöks av turister och man passerar ett skogsområde innan man når en vacker ut-

siktsplats som är en viktig del i Brännö kulturhistoria. Därför är en önskan att man tar 

vara på naturen på ett varsamt sätt bygger på ett sådant sätt så att denna del av ön 
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fortfarande kan upplevas på ett fint och pittoreskt sätt som tidigare. Här är det väldigt 

vackert, så många turister och besökare kommer i en strid ström.  

 

Fråga nr 2 – vägen, alltså Dunderstigen 

 

Vi har fått besked om att det är de nya fastighetsägarna som ska bekosta ombyggnaden 

av Dunderstigen och den nya vägen till fastigheterna.  

 

Däremot står att vi eventuellt kan komma att få en utgift ”då rättighet att nyttja Dunder-

stigen saknas”, detta låter konstigt. Vad innebär detta?? Vi köpte vårt hus år 1991 och 

har aldrig hört något om detta. Vi har en infart lite längre ner vid vår lada, som vi kan 

använda då vi har tomt innanför ladan, men då vägen ändå sedan tidigare har gått förbi 

vårt hus mot utkiken har det fallit sig naturligt att även använda den. Vem skulle då ha 

betalt?? Dunderstigen som förr var en stig, har med tiden breddats till grusväg. Denna 

väg leder i sin tur till stigen som går till Brännö utkik. 

 

Vidare behöver vi få besked om vilka delar av vår tomt som kan komma att tas i an-

språk för vägen, så att vi visuellt kan se hur det blir. Det är en yta på 6m2 som avses, 

som ska ligga utanför den stenmur som finns.  

 

Det kan komma att finnas fler frågor gällande vägen. 

 

3. Vatten från bergen 

 

Vi är inte direkt berörda av vatten från berget, då vi byggt en större stenkista på tomten, 

däremot är dikena nedanför inte dimensionerade för större mängder vatten. Därför sam-

las ibland vattenmassor som runnit över på nedre delen av Dunderstigen.  

 

4. Revidering av planförslaget 

 

Att bygghöjden reviderats från 4,5 – 5,5 meter kan ifrågasättas. Man vill säkerställa att 

bebyggelse kan uppföras till mer än 1 ½ plan, detta motsätter vi oss. Det står även att 

man ska kunna uppföra huset till dess höjd oberoende av den kuperade marken, vilket 

inte låter bra. Det bör inte vara oberoende av den kuperade marken, utan snarare att man 

bygger med hänsyn till att tomten är kuperad så att huset inte uppfattas för högt och att 

det ser snyggt ut och anpassat till omgivningarna och den fina naturen. Höjden syns 

främst från vägen. Vi skulle önska att man inte tar ner fler träd än nödvändigt i skogs-

miljön, utan låter husen smälta in på ett fint sätt.  

 
Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med förtydligande bild över vilka markintrång som 

kommer att krävas vid ett genomförande av detaljplanen.  

 

Idag förvaltas den del av Dunderstigen som ingår inom planområdet av Brännö bys 

samfällighet. Brännö Vägförening bör ta över förvaltningen efter utbyggnad av lokalvä-

gen. I genomförandebeskrivningen anges att fastigheten Brännö 4:171 eventuellt kan få 

en utgift för ombyggnad av Dunderstigen då rättighet att nyttja Dunderstigen saknas 

och att fastighetsägaren kan få en inkomst i form av eventuell ersättning för mark som 

ianspråktas för gemensamhetsanläggning för lokalväg. När Dunderstigen blir en del av 

Brännö GA:18 kommer fastigheter som ansluts till Brännö GA:18 betala en inträdeser-

sättning till Brännö Vägförening.  
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Höjden som anges i detaljplanen är reglerad till en byggnadshöjd på 5,5 meter i likhet 

med vad som är möjligt att bygga inom stora delar av omkringliggande område i äldre 

gällande plan. För fastigheterna Brännö 4:145 samt 2:116 är det exempelvis en höjd på 

5,5 meter som gällande plan anger. På fastighet Brännö 4:171 får huvudbyggnad upp-

föras till 5,0 meter byggnadshöjd.  

 

Höjden är något ändrad från samrådet för att ny bebyggelse ska kunna ta hänsyn till 

rådande topografi och ha möjlighet att uppföra en byggnad i 11/2 plan.    

 

För omkringliggande bebyggelse medges en storlek på 120 meter. En 30 kvadratmeter 

större byggnadsarea bedöms inte orsaka några avgörande konsekvenser för upplevel-

sen av området. Som stöd för detta hänvisas bland annat till Länsstyrelsen som i sitt ytt-

rande gör bedömningen att nuvarande tillåtna utformning av huvudbyggnaden kan ac-

cepteras utifrån riksintresse för kulturmiljö. 

 

Detaljplanen styr storlek, höjd, taklutning, kulör och att ny bebyggelse ska ta hänsyn till 

omgivningens egenart. Därmed har åtgärder gjorts för att säkra upp att tillkommande 

byggnader kommer att passa in i befintlig bebyggelse. 

 

Revideringar 
Föreslagna ändringar i planhandlingarna är av redaktionell art med förtydliganden i 

planbeskrivningen, främst gällande förslag på hantering av dagvatten. Eftersom revide-

ringen inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny utställ-

ning. 

 

 

Mari Tastare 

Planchef  

   

Sirpa Antti-Hilli 

Konsultsamordnare 
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Bilaga 1 - Lista över samrådskrets 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Miljönämnden 

Nämnden för Göteborg Vatten 

Park- och naturnämnden 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Stadsdelsnämnden i Västra Göteborg 

Stadsledningskontoret 

Trafiknämnden 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten i Göteborg 

Länsstyrelsen 

Försvarsmakten Högkvarteret 

Svenska Kraftnät 

Skanova Nätplanering D3N 

Västfastigheter, Distrikt Göteborg 

Västtrafik Göteborgsområdet AB 

Sakägare 

Hämtas från fastighetsförteckningen 

Övriga 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 

Naturskyddsföreningen i Göteborg 

  



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Gransknings-/Utställningsutlåtande 2(15) 

Bilaga 2 - Länsstyrelsen Västra Götalands läns yttrande 
 

 


