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Antagande av detaljplan för bostäder vid Dunderstigen 
inom stadsdelen Styrsö 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för bostäder vid Dunderstigen inom stadsdelen Styrsö, upprättad 

den 23 augusti 2017, och reviderad den 15 december 2020.  

 

Sammanfattning 

Planområdet är beläget vid Dunderstigen på centrala Brännö. Planförslaget innebär att tre 

nya villor alternativt tre parhus om 150 kvm, samt tillhörande komplementbyggnader om 

totalt 30 kvm per tomt kan uppföras. Planområdet har efter samrådet utökats så att även 

fastigheten Brännö 2:116 ingår för att möjliggöra en utökning av byggrätten, att befintligt 

uthus/förråd på fastigheten säkras samt att komplementbyggnader om totalt 30 kvm per 

tomt kan uppföras.  

Bebyggelsen ska anpassas till befintlig terräng för att undvika stora ingrepp i berget. 

Byggnaden kan uppföras i ett och ett halvt plan alternativt som suterränghus. Ny bebyg-

gelse ska utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart.  

Kontoret bedömer att föreslagen detaljplan medger en komplettering av bostadsbebyg-

gelse inom en attraktiv del av staden och att den bidrar till att utvecklingen av Brännö.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäk-

tige 2009-02-26.  

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent. 

Detaljplanen omfattar privatägd mark och enskilt huvudmannaskap vilket innebär att de-

taljplanen inte medför några ekonomiska konsekvenser för Fastighetsnämnden, Trafik-

nämnden och Park- och Naturnämnden.  

Kretslopp och Vattennämnden får en anläggningskostnad för utbyggnad av det kommu-

nala va-nätet och en inkomst för anslutning av ny bebyggelse till det kommunala va-nätet.  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-11-27 

Byggnadsnämnden 2020-12-15 

Diarienummer 0914/07  

 

Handläggare 

Sirpa Antti-Hilli 

Telefon: 031-368 16 09 

E-post: sirpa.antti-hilli@sbk.goteborg.se>  
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 Bedömning ur ekologisk dimension 

Kontoret bedömer inte att värdefull naturmark tas i anspråk. Föreslagen bebyggelse be-

döms ge goda möjligheter för allmänheten att även fortsättningsvis kunna nå naturmarken 

kring planområdet. 

Bedömning ur social dimension 

Att bo på en ö innebär andra förutsättningar, särskilt för barn och ungdomar, bl a vad gäl-

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

dan 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. Utställningsutlåtande 1 

6. Utställningsutlåtande 2 

7. SDN Södra Skärgården planuppdrag  

8. BN tidigare beslut om utställning  

9. Fastighetsförteckning 
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 Ärendet  
Ärendet gäller beslut om antagande av detaljplanen för Bostäder vid Dunderstigen, inom 

stadsdelen Styrsö.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet är beläget vid Dunderstigen på centrala Brännö.  

Planförslaget innebär att tre nya villor alternativt tre parhus om 150 kvm, samt tillhörande 

komplementbyggnader om totalt 30 kvm per tomt kan uppföras. Planområdet har efter 

samrådet utökats så att även fastigheten Brännö 2:116 ingår för att möjliggöra en utök-

ning av byggrätten, att befintligt uthus/förråd på fastigheten säkras samt att komplement-

byggnader om totalt 30 kvm per tomt kan uppföras.  

Bebyggelsen ska anpassas till befintlig terräng för att undvika stora ingrepp i berget. 

Byggnaden kan uppföras i ett och ett halvt plan alternativt som suterränghus. Ny bebyg-

gelse ska utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart. Kulören på de nya 

byggnaderna ska följa karaktärsdragen på den intilliggande bebyggelsen. Viktiga karak-

tärsdrag för befintliga bostadshus är antingen ljusa, oljefärgsmålade fasader med hyvlad 

panel eller ohyvlad panel målad med faluröd slamfärg. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäk-

tige 2009-02-26.  

Gällande byggnadsplan fastställd 15 maj 1952 (BPL 2225 Del av Brännö) anger området 

där nya byggnader föreslås som Allmän plats: park, plantering, lekplats och gata. Områ-

det för befintligt hus inom Brännö 2:116 anger bostadsändamål och en byggrätt om 120 

kvm + 30 kvm för komplementbyggnader. Planen saknar genomförandetid. 

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Bakgrund och förändringar efter utställning 

Byggnadsnämnden beslutade 2011-08-23 att ställa ut låta detaljplan för Bostäder vid 

Dunderstigen. Då planarbetet påbörjades 2009 är det den äldre versionen av PBL med ut-

ställning istället för granskning som tillämpas. Planförslaget var utställd under tiden 

2011-09-14 – 2011-10-11. Förslaget till detaljplan fanns under utställningstiden tillgäng-

ligt på kommunens webbplats samt var utställd på Stadsbyggnadskontoret,  

Köpmangatan 20. Förslaget fanns även utställd på stadsdelsförvaltningen Västra Göte-

borg, Torgny Segerstedtsgatan 90, samt på Brännö skola, Jydeklovan 2. 

Efter utställningen 2011 avstannade planarbetet delvis. Detta på grund av att delägare för 

den ena i planen ingående fastigheterna inte hade samsyn kring planförslaget. Då den 

första utställningen var 2011 och det således hade gått lång tid, bedömdes det lämpligt att 

en ny utställning skulle genomföras. Utställning 2 hölls 2017-08-23 – 2017-09-20. För-

slaget till detaljplan fanns under utställningstiden tillgängligt på kommunens webbplats 

samt var utställd på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20. 

Ett utställningsutlåtande har tagits fram.  

Ändringar i handlingarna är av redaktionell art och rör främst förtydliganden i planbe-

skrivningen.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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 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:  

2008-12-16  att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2011-08-23      att låta ställa ut detaljplanen 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan. Vid behovsbedömningen 

konstaterades att ett genomförande av planen inte kan antas medföra betydande miljöpå-

verkan, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har 

gjorts  

Planens tre villor alternativt tre parhus bedöms generera ett visst behov av skolplatser och 

förskoleplatser. Dessa platser bedöms kunna tillgodoses på Brännö och Styrsö. Gymna-

sieskola finns inte i södra Skärgården, utan då får gynmasieskolor på fastlandet tillgodose 

behovet.  

Kontoret bedömer att föreslagen detaljplan medger en komplettering av bostadsbebyg-

gelse inom en attraktiv del av staden och att den bidrar till att utvecklingen av Brännö.  

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under utställningstiden berör i huvudsak till-

gång på parkering vid Saltholmen, byggnadshöjd, reglering av parhus, samt frågor kring 

hantering av dagvatten. Kvarstående erinringar finns från Parkeringsbolaget samt tre 

sakägare i området. 

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar är av redaktionell art och att detaljplanen kan 

antas med förtydliganden i planbeskrivningen, främst gällande förslag på hantering av 

dagvatten.  

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


