
 

 1(4) 

   
 

    
 

 

 
 

Tjänsteutlåtande Byggavdelningen 

Utfärdat: 2018-01-22 Martin Norvenius 

Byggnadsnämnd: 2018-02-06 Telefon: 031-368 17 62 

Ärendenummer: BN 2017-006304 E-post: martin.norvenius@sbk.goteborg.se 

 

 

Strandskyddsdispens för konsolbrygga för vandring på Brännö S:30 
 

 

 

Förslag till beslut 

Byggnadsnämnden föreslås besluta: 

att  medge dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 

bestämmelserna i 7 kap. 18 b § miljöbalken (MB) enligt särskilt skäl i 7 

kap. 18 c § miljöbalken (MB) punkt 5; området behöver tas i anspråk för 

att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området samt att åtgärden inte bedöms strida mot strandskyddets 

syfte i 7 kap. 13 § miljöbalken (MB). 

att  som avgränsa dispensområdet till markerat område på bilaga 2 

att dispensen förenas med villkor att   

- arbetet utförs på ett sätt så att fåglars häckning inte störs, 

- vandringen inte får utgöra förtöjningsplatser för båt, 

- inga skyltar som avhåller allmänheten från att beträda vandringen, 

eller på annat sätt privatiserar, sätts upp. 

 

att  omgående underrätta länsstyrelsen om meddelad dispens. 

 

Ärendet 

Ansökan om dispens på Brännö S:30 inkom 2017-07-03. Ansökan avser uppförandet av en 

konsolbrygga utmed vattenlinjen strax väster om bryggorna vid Vassdal på den nordvästra 

delen av Brännö. Bryggan skall enligt ansökan fungera som en tillgänglig strandpromenad 

för allmänheten. 

 

Sökande 

Brännö Bys Samfällighetsförening, Lennart Granström, Skedetvägen 3, 430 85 Brännö 

Planförhållanden 

Översiktsplan Områden med särskilt stora värden för naturvård, riksintresse 

för kulturmiljö och totalförsvaret,  

Detaljplan  Byggnadsplan 2225, anger allmän plats 
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Bevarandeintressen Nej 

Strandskydd  Strandskydd gäller både för marken och vattenytan, 

Fornminne  inom influensområde för fornminne St 330. 

Naturskydd  Saknas 

Ärendets beredning 

Göteborgs stadsmuseum och miljöförvaltningen har remitterats i ärendet. 

Inkomna yttranden 

Miljöförvaltningen tillstyrker ansökan under förutsättning att arbetet utförs på ett sätt så att 

fåglars häckning inte störs, att vandringen inte får utgöra förtöjningsplatser för båt samt att 

inga skyltar som avhåller allmänheten från att beträda vandringen, eller på annat sätt 

privatiserar, sätts upp. 

Göteborgs stadsmuseum har meddelat att åtgärden inte påverkar något fornminne. 

Sökandes beskrivning och motivering 

En halvö som sträcker sig ut i nordlig riktning från kustlandet av nordliga delen av Brännö i 

ett hamnområde som heter VassdaL Närheten till fiske bad och sol samt udden har historiskt 

använts som avstigningsplats för lots och tull. Tillgången till djupt vatten naturligt gör 

platsen intressant. en del av Samfälligheten S:30 

En vandring uppförs längs med berget ut på den östra sidan av udden. Vandringen ska vara 

byggd för att klara påfrestningar i alla väder. infästningar i berget med syrafasta beslag för 

lång livslängd och hållbarhet. Vandringen ska vara anpassad för att så naturligt följa berg 

hela vägen ut och inte skugga något ytvatten. Vandringen kommer behöva placeras ca 1.6 m 

över normalvattenstånd för att vara tillgänglig i högvattenstånd. Vandringen uppförs med 

full tillgänglighet dvs tillräcklig bredd för att använda utomhusrullstol, inga lutningar 

överstiger 1:20 osv avåkningsskydd, räcken å valplatser som bänkar uppföras. 

Vandringen ska upp föras på ett kvalitetssäkrat och miljömedvetet sätt med mista påverkan 

på djur och natur. Den ska vara tillgänglig för allmänheten och speciellt vara anpassad för 

äldre och handikappade så att åtkomst av vy och sol och hav möjliggörs. Datum för 

uppförandet ska anpassa så att fågel och fiskars fortplanings tidstörs. 

 

Stadsbyggnadskontorets synpunkter 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 

till strandområdet samt bevara goda villkor för djur- och växtliv på land och i vatten, enligt 7 

kap. 13 § MB. Ett särskilt skäl ska finnas för undantag från strandskyddsbestämmelserna, 

enligt 7 kap. 18 c § MB. Enligt 7 kap. 15 § MB får man inte, inom strandskyddat område, 

uppföra nya byggnader, ändra en byggnad eller en byggnads användning eller utföra andra  

anläggningar/anordningar, som medför att allmänheten hindras från att använda ett område  

där den annars skulle fått färdas fritt. Man får inte heller utföra förberedelsearbeten eller  

vidta åtgärder som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.  

 

För området gäller strandskydd både för mark – och vattenytan. Området omedelbart öster 

om den tilltänkta bryggkonstruktionen är undantaget från strandskydd runt bryggorna och 

bebyggelsen vid Vassdal. Byggnadsplanen från 1957 anger allmän plats med enskilt 

huvudmannaskap. Brännö Bys Samfällighetsförening äger och förvaltar den allmänna 

platsen utmed Brännös stränder. 2002-12-19 beviljade Länsstyrelsen strandskyddsdispens 

för utfyllnad av en del av viken (Bilaga 4) som har utförts enligt beslutet.    
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Det finns ett allmänt intresse att skärgårdens natur görs tillgänglig för allmänheten, även för 

dem som normalt har svårt att ta sig fram i oländig klippterräng. Kontoret anser att den 

föreslagna konsolbryggan väsentligt förbättrar tillgängligheteten för allmänheten till 

strandlinjen och till de naturvärden som finns vid Vassdal. Åtgärden måste anses vara i 

enlighet med den gällande byggnadsplanens intention (allmän plats). Särskilda skäl för en 

strandskyddsdispens i det här fallet är därför att området behöver tas i anspråk för att 

tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 

strandskyddsområdet. 

 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att åtgärden inte kommer väsentligen att påverka växt- och 

djurliv på platsen. Den föreslagna bryggan är konstruerad och placerad på ett sätt så att det 

minimerar påverkan på marken och vattenytan. Kontoret anser inte heller att bryggan 

påverkar upplevelsen av platsens naturvärden på ett negativt sätt. 

 

Stadsbyggnadskontoret anser att dispens kan lämnas med stöd av 7 kap.18 b § MB. 

 

Kontoret har tagit del av protokoll från Brännö Bys Samfällighetsförenings årsmöte 2017 

(bilaga 7) som antyder en långsiktig strategi att omvandla området för 

småbåtshamnändamål. Enligt föreningens stämma finns det tankar om att utöka 

småbåtshamnen i Vassdal och att anlägga ytterligare en flytbrygga för småbåtsverksamhet. 

Att utöka pågående småbåtshamn kräver bygglov. Det finns inte stöd för detta i 

byggnadsplanen som gäller som detaljplan.  

 

Föreningen har dock förtydligat att den aktuella ansökan inte skall sättas i samband med det 

önskemålet. Sökande skriver (bilaga 3): Förslaget som lades fram vid byalagsstämman var 

en visionsskiss som bland annat visar på möjligheten att i framtiden tillskapa ett antal 

platser för mer djupgående båtar. Naturliga platser för detta saknas på resten av ön, med 

mindre än att stora muddringsarbeten måste till. Vassdal är den enda naturliga djuphamnen 

och platsen har historiskt nyttjats av lotsverksamheten. Med detta som bakgrund ska sägas 

av vi endast söker dispens för spången ut till udden och byalagets intention är att fullfölja 

planerna om ett tillgängliggörande av den populära platsen. 

 

Kontoret bedömer att en strandskyddsdispens för den aktuella konsolbryggan inte innebär ett 

ställningstagande vad gäller en eventuell framtida utveckling av hamnverksamheten i 

Vassdal. 
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Information 

Beslutet kan överklagas av sakägare och överprövas av länsstyrelsen. Ett beslut om 

överprövning ska fattas av länsstyrelsen inom 3 veckor från det att länsstyrelsen fick del av 

beslutet.  

 

Aktuell åtgärd ska påbörjas inom två år eller avslutas inom fem år från den dag detta beslut 

vann laga kraft, annars upphör dispensen att gälla. 

 

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

 

Lars Fredén Martin Norvenius 

Tf. Chef Byggavdelningen Bygglovarkitekt 
 

 

Bilagor 

01. Ansökningshandlingar  

02. Dispensområde 

03. Skrivelse från sökande 

04. Beslut om strandskydd 2002-12-19 

05. Yttrande från miljöförvaltningen 

06. Utdrag från Brännö Bys samfällighetsförenings årsstämma 2017 



B
yggnadsnäm

nden G
öteborg B

N
 2017-006304  Inkom

 2017-07-03





B
yggnadsnäm

nden G
öteborg B

N
 2017-006304  Inkom

 2017-07-03



B
yggnadsnäm

nden G
öteborg B

N
 2017-006304  Inkom

 2017-07-03



B
yggnadsnäm

nden G
öteborg B

N
 2017-006304  Inkom

 2017-07-03



B
yggnadsnäm

nden G
öteborg B

N
 2017-006304  Inkom

 2017-07-03



B
yggnadsnäm

nden G
öteborg B

N
 2017-006304  Inkom

 2017-07-03





1

Joanna Tsitiridou

Från: Martin Norvenius

Skickat: den 10 oktober 2017 08:21

Till: Bygg Komplettering Stadsbyggnadskontoret

Ämne: VB: BN 2017-006304

Bifogade filer: 20171004065602694.pdf

Kategorier: Joanna

 

Från: Hansson Tobias (b) [mailto:tobias.b.hansson@volvo.com]  

Skickat: den 9 oktober 2017 14:25 

Till: Martin Norvenius <martin.norvenius@sbk.goteborg.se> 

Ämne: BN 2017-006304 

 

Hej Martin 

Tack för ditt svar. 

 

Förslaget som lades fram vid byalagsstämman var en visionsskiss som bland annat visar på möjligheten att i 

framtiden tillskapa ett antal platser för mer djupgående båtar. Naturliga platser för detta saknas på resten av ön, 

med mindre än att stora muddringsarbeten måste till. Vassdal är den enda naturliga djuphamnen och platsen har 

historiskt nyttjats av lotsverksamheten. 

Med detta som bakgrund ska sägas av vi endast söker dispens för spången ut till udden och byalagets intention är 

att fullfölja planerna om ett tillgängliggörande av den populära platsen. Hela förslaget syftar till full tillgänglighet 

även för de många äldre Brännöbor som idag saknar möjlighet att nå den här typen av naturupplevelser. En 

eventuell småbåtsverksamhet måste naturligtvis, som du påpekar, föregås av en bygglovsprocess och därtill hörande 

motivbild och förankring, och är ett helt annat kapitel. 

 

I förslagets framställan har utöver tillgänglighetsaspekten stor hänsyn tagits till hållbarhet i avseende på 

konstruktion kontra väderförhållanden, samt att minimera ingrepp och skuggbildning över vattenyta.  

Vilken typ av kompletterande handling anser du lämplig för att förtydliga ansökan? 

Tack på förhand och med vänlig hälsing 

Tobias Hansson, Brännö 

 

 

_________________________________________________  

 

 
This email message and any attachments may contain confidential information and may be privileged. If you are not the intended recipient or 
otherwise not authorized to receive this message, you are prohibited to use, copy, disclose or take any action based on this email or any 
information contained herein. If you are not the intended recipient, please advise the sender immediately by replying to this email and permanently 
delete this message and any attachments from your system.  
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  Yttrande   
 Datum:2018-01-22 

 Diarienummer: 00310/2018 
 

 
Miljöförvaltningen 
Box 7012 
402 31 Göteborg 

 
 

miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se 
www.goteborg.se 

 

 
 

Telefon 031-365 00 00 
 

 

 
 Stadsbyggnadskontoret 
  
  
   

 

 

Yttrande  över ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 
miljöbalken 
 
Sökande:  Brännö Bys Samfällighet, Lennart Granström 
Fastighet:  Brännö S:40 
Ert dnr:  BN 2017–006304:964110 
 

Ärendet 
Brännö Bys Samfällighet önskar uppföra en vandring utmed berget på östra sidan av en 
udde inom fastigheten. Ansökan anger att vandringen ska uppföras med full tillgänglighet 
för rullstolsburna och den ska vara tillgänglig för allmänheten. Byggnads arean anges vara 
160 m2, och konstruktionen ska vara sådan att vandringen infästs i berget, 1,6 meter över 
normalvattenstånd för att vara tillgänglig i högvattenstånd. Sökande avser att anpassa datum 
för uppförande så att fågel och fiskars fortplantning inte störs. 
 
Miljöförvaltningen har granskat ansökan utifrån naturmiljöperspektiv. 

Synpunkter 
Sökande anger själva att de avser att anpassa datum så att fåglars och fiskars fortplantning 
inte störs. Miljöförvaltningen har inga uppgifter om vilka fågelarter som använder det 
aktuella området under häckningsperioden. Ska fåglars häckning undvikas generellt bör 
arbete inte ske under perioden mitten av mars till mitten av juni. Exempel på fåglar som kan 
påbörja häckning så tidigt som i mars månad är gråtrut och ejder, som båda är rödlistade 
arter. 
 
Miljöförvaltningen har inte utfört naturinventeringar i området, och vi har inga uppgifter om 
naturvärden på den berörda halvön utöver de uppgifter om artobservationer som finns i 
Artportalen. Om särskilda skäl för dispens från strandskyddet finns, bedömer vi att 
uppförande av vandringen bör kunna utföras utan att strandskyddets syften påverkas negativt 
under förutsättning att dispensen förenas med villkor som säkerställer att: 

- arbetet utförs på ett sätt så att fåglars häckning inte störs, 
- vandringen inte får utgöra förtöjningsplatser för båt, 
- inga skyltar som avhåller allmänheten från att beträda vandringen, eller på annat sätt 

privatiserar, sätts upp. 
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  Diarienummer: 

00310/2018 
 
 
 

 

 

Miljöförvaltningen 
Box 7012 

402 31 Göteborg 

 

 

miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se 

www.goteborg.se 

 

 

 

Telefon 031-365 00 00 

 

 

 
Ärendet har handlagts av:  
Jenny Toth 
Miljöutredare 
 
E-post: jenny.toth@miljo.goteborg.se 
Telefon: 031-368 38 84 
 
Miljöförvaltningens ärendehantering är digital och skrivelsen saknar därför underskrift. 
 
Beslutet är fattat på delegation 

Detta beslut är fattat av miljöförvaltningen på delegation av miljö- och klimatnämnden. Det 
betyder att politikerna i nämnden har gett tjänstemännen på förvaltningen i uppdrag att 
besluta. 
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