
 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 1 (4) 

  

   

Antagande av detaljplan för bostäder och 
teknisk anläggning vid Styrsö Tångenväg 

inom stadsdelen Styrsö 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för bostäder och teknisk anläggning vid Styrsö Tångenväg inom 

stadsdelen Styrsö, upprättad den 12 december 2019 och reviderad den 26 maj 2020.  

Sammanfattning 
Planområdet är beläget centralt på Styrsö, norr om Styrsö kyrka i Södra skärgården. Om-

rådet omfattar fastigheten Styrsö 2:523. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bygg-

rätt för ett bostadshus i 1 till 1,5 plan med två till tre lägenheter och utrymme för befintlig 

telestation.  

Omgestaltning eller nybyggnad ska anpassas till rådande bebyggelsestruktur och skala på 

platsen som innebär att byggnadens utbredning, riktning och totalhöjd begränsas på 

plankartan. Byggrätten är anpassad till omgivningen vad gäller tillåten nockhöjd, tak-

vinkel, takform, fasadmaterial, kulör etcetera.  

Inkomna yttranden från förvaltningar/myndigheter är positiva till förslaget. Synpunkter 

som inkommit från sakägare berör i huvudsak planerad bebyggelse för bostäder, bygg-

volym, omgivningspåverkan, insyn, skuggning, försämrad trafikmiljö och risk för sätt-

ningar. Kvarstående invändningar finns från sex sakägare och en fastighetsägare, som 

motsätter sig ändrad användning och utbyggnad enligt planförslaget.  

Inför antagande har planförslaget reviderats. Revideringar innebär att planbeskrivningen 

har justerats, förtydligats på några ställen samt kompletterats med text utifrån framtagen 

solstudie. Rittekniskt fel på plankartan har rättats. 

Yttranden framkomna under granskningen har inte föranlett några revideringar i planför-

slaget. 

Kontoret bedömer att detaljplanen är lämplig utifrån gällande förutsättningar och förelig-

gande behov samt att konsekvenserna av planen inte innebär någon betydande olägenhet 

för dem som har invändningar på planen. Detaljplanen kan därför antas. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent. 
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Kommunen får inga investeringskostnader till följd av planförslaget. 

Kretslopp och vatten får inkomster i form av anläggningsavgifter samt kostnader för ut-

byggnad av dagvattennätet, ränta och avskrivningar. 

Fastighetsägaren bekostar eventuell fastighetsbildning som skulle kunna uppstå till följd 

av exploateringen samt kostnader enligt plankostnadsavtal. 

Fastighetsägaren ska stå för eventuella kostnader för nya anslutningar till allmänna led-

ningsnät och eventuella kostnader för uppdimensionering av dricksvattenservis och vat-

tenmätare. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Planområdet är tidigare bebyggd mark. Genomförandet medför inte någon betydande på-

verkan på miljön. 

Bedömning ur social dimension 
Detaljplanen innebär ett tillskott av mindre bostäder som gör det möjligt för unga och se-

niorer att bo kvar i skärgården, vilket är prioriterat mål för utvecklingen av Södra skärgår-

den. 

På Styrsö finns goda förutsättningar för lek, samspel och vardagsliv särskilt för barn, då 

generellt förbud mot motorfordon gäller på ön. 

Närmiljön blir mer levande för människor när nya bostäder anläggs. 

Bilagor 

Planhandlingar 

01. Plankarta med bestämmelser, grundkarta och illustrationsritning 

02. Planbeskrivning 

Övriga handlingar 

03. Samrådsredogörelse 

04. Granskningsutlåtande 

05. Fastighetsförteckning  

06. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 

Utredningar 

07. Dagvatten-PM (Kretslopp och vatten, 2018-11-28) 

08. Buller-PM påverkan från Göteborgs skärgårdsskjutfält (SBK, 2019-02-20) 

09. Mobilitets- och parkeringsutredning (SBK, 2019-04-29) 

10. Geotekniskt utlåtande (SBK, 2019-05-20) 

11. Solstudie (Vilborg Arkitekter, 2020-02-13)  
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Ärendet  
Byggnadsnämnden ska besluta om att anta detaljplan för bostäder och teknisk anläggning 

för telekommunikation inom stadsdelen Styrsö. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet är beläget centralt på Styrsö norr om Styrsö kyrka vid Styrsö Tångenväg i 

Södra skärgården. Området motsvarar fastigheten Styrsö 2:523 och omfattar totalt 632 

m2. Fastigheten ägs av privat fastighetsägare. 

Detaljplanen möjliggör uppförande av ett flerbostadshus i 1 till 1,5 plan med två till tre 

lägenheter och utrymme för teknisk anläggning för telekommunikation. Bostadshuset får 

bebyggas med största byggnadsarea 145 m2. Tillåten nockhöjd, takvinkel, takform, fasad-

material, kulör etcetera har anpassats till rådande bebyggelsestruktur. 

De viktigaste gestaltningsidéerna i förslaget är att vid komplettering eller uppförande av 

ny byggnad ska rådande bebyggelsestruktur och skala gälla på denna plats. Detta innebär 

att byggnadens utbredning, riktning och totalhöjd begränsas på plankartan för att passa in 

i bebyggelsestrukturens huvudsakliga typologi. Särskild hänsyn ska i detta avseende visas 

rådande lokala byggnadstraditioner. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäk-

tige 2009-02-26, och fördjupad översiktsplan för Styrsö antagen av kommunfullmäktige 

2003-12-01. 

Gällande detaljplan akt XIV-2226 anger allmänt ändamål. Genomförandetiden har gått ut. 

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

Bakgrund 

Byggnadsnämnden beslutade 2018-10-23 att genomföra samråd och låta granska detalj-

planen. Detaljplanen har varit på samråd under tiden 29 augusti 2019 – 19 september 

2019 och granskning under tiden 12 december 2019 – 9 januari 2020. Förslaget till detalj-

plan har under granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit 

utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20. Ett granskningsutlåtande har där-

efter tagits fram. Inkomna synpunkter från samrådet redovisas separat i en samrådsredo-

görelse.  

Efter granskningen har följande ändringar och förtydliganden gjorts i detaljplanen 

- Rättelse av rittekniskt fel på plankartan 

- Planbeskrivningen har justerats och förtydligats på några ställen samt komplette-

rats med text utifrån framtagen solstudie. 

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Planen bedöms vara av den 

karaktären att den ska hanteras med standardförfarande och antas av byggnadsnämnden. 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 

2013-12-17 att start för detaljplanen införs i produktionsplanen senast för år 2016 

2016-08-30 att detaljplanen planeras att starta år 2018 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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2017-03-21 att godkänna startplan för år 2017 där detaljplanen ingår som Styrsö 

2:523, Styrsö Tångenväg 

2018-10-23 att genomföra samråd och att låta granska detaljplanen 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap 11 

§ för aktuell detaljplan. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett genomförande av 

planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild 

miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

I planarbetet har barnperspektivet beaktats. Kontoret bedömer att detaljplanen inte påver-

kar intresset negativt. 

Inkomna yttranden från förvaltningar/myndigheter är positiva till förslaget. De syn-

punkter som inkommit från sakägare under granskningstiden berör i huvudsak planerad 

bebyggelse för ett bostadshus i 1 till 1,5 plan med två till tre lägenheter, byggvolym, om-

givningspåverkan, insyn, skuggning, försämrad trafikmiljö, risk för sättningar vid tung 

byggtrafik med mera. 

Kvarstående invändningar finns från sex sakägare och en fastighetsägare, som motsätter 

sig ändrad användning och utbyggnad enligt planförslaget. 

Kontoret bedömer att detaljplanen är lämplig utifrån gällande förutsättningar och förelig-

gande behov samt att konsekvenserna av planen inte innebär någon betydande olägenhet 

för dem som har erinringar på planen.  

Kontoret bedömer att föreslagna revideringar inte innebär någon väsentlig ändring av 

planförslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter gransk-

ning: 

- Rättelse av rittekniskt fel på plankartan (daterad 2019-12-12) 

- Planbeskrivningen har justerats, förtydligats på några ställen samt kompletterats 

med text utifrån framtagen solstudie. Största byggnadsarea för bostäder har rättats 

från 165 m2 till 145 m2 och area för teknisk anläggning har strukits enligt 

plankartan.  
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