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Syfte
• Underlag för omvandling, avstyckningar, bygglov
• ”Lägga fast vad som gäller”
• Bekräfta FÖP-en

Frågor att behandla
• Avgränsning av planområdet
• Huvudman vatten, avlopp och vägar
• Strandskydd
• Kulturvärden
• Naturvärden
• Översvämning
• Riskfrågor

Uppdraget – upprätta detaljplan





Ur FÖP Dingelsundet

Det ska finnas möjligheter att 
- omvandla fritidshus till permanentbostäder och att 
- etablera ytterligare ett antal bostadshus inom Dingelsundet. 
Vid etablering av ny bebyggelse ska särskild hänsyn tas till 
natur-, kultur och friluftsvärden. 
- att utveckla Dingelsundet med bevarande av dess karaktär. 
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Frågor
• Lokala namn – vägar, platser
• Viktiga platser

• var badar ni?
• var promenerar ni?
• hur rör man sig i området?
• var har ni era båtar? Egna eller gemensamma bryggor?

• Vad är viktigt för oss att känna till?
• Kontaktpersoner?
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STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Plan- och byggavdelningen 
Mötesanteckningar, 2022-02-01 
 

 

Informationsmöte 
inför kommande planläggning norra Dingelsundet 

  
Datum 1 februari 2022 
Plats Digitalt möte via Teams 
Deltagare Fastighetsägare inom 

planområdet (4 st) 
 
Kerstin Berg och Åsa Lundgren 
från planenheten, 
Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

Mötet startar 
med en kort presentation och Kerstin Berg hälsar välkomna. Syftet med 
mötet är att berätta vad som är på gång och att hämta information från 
boende/fastighetsägare som känner området. 

Information 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag i maj 2021 att arbeta med 
detaljplan för norra Dingelsundet. Syftet med planarbetet är att lägga fast vad 
som gäller vid avstyckningar och bygglov, då många förfrågningar har 
kommit in. Ytterligare ett syfte är att bekräfta FÖP (Fördjupad översiktsplan 
för Dingelsundet och delar av Knappstad) som tagits fram tidigare. 
 
Frågor som ska behandlas i planarbetet är  

- Avgränsning 
- Hur va ska lösas, vem som ska ansvara för vägar 
- Strandskyddsfrågan – upphävande av strandskydd 
- Kulturvärden (2 värdefulla kulturmiljöer, värdefulla byggnader) 
- Naturvärden 
- Översvämningsproblematik – delar av området är låglänt 
- Riskfrågor – buller, farligt gods, kraftledningen 

Inget förslag finns än – vi jobbar för att få alla förutsättningar på plats 
- De här mötena med er som har hus i området och möten med andra 

fastighetsägare som har mark i området bidrar med kunskap 
- Vi räknar med att ha ett förslag som kan gå ut på samråd före 

sommaren 
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Kerstin igenom planprocessen, hur den ser ut och vad som händer inom varje 
steg. Nästa steg efter detta är samråd av detaljplanen, vilket beräknas ske till 
sommaren 2022. Då får alla boende i området information om 
detaljplaneförslaget och ett samrådsmöte hålls som alla blir inbjudna till. Då 
kan synpunkter lämnas på förslaget. Efter det blir det granskning och 
förslaget har då arbetats om och det finns ny chans att lämna synpunkter. 
Efter det antas planen av stadsbyggnadsnämnden och om ingen överklagar 
planen då så vinner planen laga kraft. Efter det går det att söka bygglov i 
enlighet med detaljplanen. 

Frågor 
Lokala namn på vägar, platser? Viktiga platser – var badar ni, var 
promenerar ni? Hur rör man sig i området? 
”Badberget” (Petterssonsudden). Mycket hagmark så mest promenader på 
vägarna, Margårdsvägen ut till Göteborgsudden och i skogen vid västra 
Dingelsundet och östra Dingelsundet. 
Var har ni era båtar? Egna eller gemensamma bryggor? 
Det finns en gemensam brygga som 3-4 familjer har gemensamt, väster om 
den en privat (men andra får vara där också), en till privat och sedan en som 
flöt iväg vid översvämningarna kring år 2000 och inte använts sedan dess, 
och en i betong. En privat längst ut på udden i väster. Servitut finns för flera, 
tillstånd? Bryggorna har funnits mycket länge, urminnes hävd. 
Kontaktpersoner?  
Ny kontaktperson/ordf. för Lillsjöns samfällighetsförening väljs på årsmöte 
15/3. 
Vad är viktigt för oss att känna till? Det går bra att höra av sig efter mötet! 
Kan vara bra att känna till att vi kommer att röra oss en del i området 
framöver och det är förstås OK att höra av sig, mailadress och 
telefonnummer finns i det brev ni fått. 
 

Antecknat av Åsa Lundgren (SBF) 
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STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Plan- och byggavdelningen 
Mötesanteckningar, 2022-02-02 
 

 

Informationsmöte 
inför kommande planläggning norra Dingelsundet 

  
Datum 2 februari 2022 
Plats Digitalt möte via Teams 
Deltagare Fastighetsägare inom planområdet 

(14 st) 
 
Kerstin Berg och Marie Janäng från 
planenheten, 
Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

Information 
Mötet inleds med en kort presentation och Kerstin Berg hälsar välkomna. Syftet 
med mötet är att berätta vad som är på gång och att hämta information från 
boende/fastighetsägare som känner området. 
 
Kerstin berättar att stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag i maj 2021 att arbeta 
med detaljplan för norra Dingelsundet. Syftet med planarbetet är att lägga fast vad 
som gäller vid avstyckningar och bygglov, då många förfrågningar har kommit in. 
Ytterligare ett syfte är att bekräfta FÖP (Fördjupad översiktsplan för Dingelsundet 
och delar av Knappstad) som tagits fram tidigare. Just nu finns inget förslag till 
detaljplan utan det är tidigt i processen. 
 
Frågor som ska behandlas i planarbetet är bland annat: 

- Avgränsning 
- Hur vatten- och avlopp ska lösas, vem som ska ansvara för vägar 
- Strandskyddsfrågan – upphävande av strandskydd 
- Kulturvärden (2 värdefulla kulturmiljöer, värdefulla byggnader) 
- Naturvärden 
- Översvämningsproblematik – delar av området är låglänt 
- Riskfrågor – buller, farligt gods, kraftledningen 

Vidare gick Kerstin igenom planprocessen, hur den ser ut och vad som händer 
inom varje steg. Nästa steg efter detta är samråd av detaljplanen, vilket beräknas 
ske till sommaren 2022. Då får alla boende i området information om 
detaljplaneförslaget och ett samrådsmöte hålls som alla blir inbjudna till. Då kan 
synpunkter lämnas på förslaget. Efter det blir det granskning och förslaget har då 
arbetats om och det finns ny chans att lämna synpunkter. Efter det antas planen av 
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stadsbyggnadsnämnden och om ingen överklagar planen då så vinner planen laga 
kraft. Efter det går det att söka bygglov i enlighet med detaljplanen. Idag finns 
ingen detaljplan för området som reglerar vad som får byggas var och hur. 

Frågor 
Lokala namn på vägar, platser?  
Var slutar Margårdsvägen och vad heter vägen som sedan tar vid söderut? 
Silvertarmen är ett lokalt namn på vägen centralt i området som fortsätter söderut. 
Den börjar där vid naturområdet, där det finns en bom och går ned mot 
Burmavägen. Däremot bör inte det namnet användas i kommunens dokument, det 
är för lokalt.  
Margårdsvägen hör till Knappstad och Silvertarmen till Dingelsundet. Vägen söder 
om bommen skulle också kunna kallas Burmavägen den också.  

- Tanken från kommunens sida är inte att byta namn på adresser utan vill 
mest ha namn på platser, som idag är namnlösa, för att lättare hänvisa till 
ställen. 

Pettersonsudden fungerar bra att använda som namn. 
Knappstad station är det lilla huset intill järnvägen på Knappstad 2:31. Vägen upp 
dit skulle kunna heta Knappstadvägen? Fast Knappstad kopplar många till andra 
sidan järnvägen. Stationsvägen? 
 
Genomfartstrafik? 
Det ska inte bli genomfartstrafik mellan Knappstad och Dingelsundet, det är 
fastställt i den fördjupade översiktsplanen och ska även fastställas i kommande 
detaljplan. Däremot är det bra att det finns en gång- och cykelkoppling mellan 
områdena vid bommen. Räddningstjänst ska kunna ta den vägen vid behov 
däremot. 
 
Viktiga platser – var badar ni, var promenerar ni? Hur rör man sig i området? Var 
har ni era båtar? Egna eller gemensamma bryggor? 
”Stora badstället” i väster, söder om det nya bygglovet, 2:89, är ett ställe man alltid 
kan komma ner till vattnet från land. Finns inte så många sådana ställen här. Förr 
hyrdes det ut båtplatser här.  
Sedan finns en plats närmare Petterssonsudden, på den samfällda stranden, där det 
finns en brygga där 5-6 båtar har båtplats. 
Det är för låga vattennivåer för att kunna ha båtar i viken öster om 
Petterssonsudden. 
Ett förslag kommer upp om att röja i vassen i viken som kommunen äger norrut, 
mot Margårdsängarna, för att möjliggöra för en brygga med båtplatser för dom som 
inte har strandtomt. Tillkommer t.ex. många boende i det nya området vid 
Margårdsängarna. Och finns mycket vass kvar i övrigt.  

- Området ligger utanför planområdet. Vi förstår tanken men bedömer att det 
är svårt att genomföra med tanke på höga naturvärden och strandskydd. 

Dingelsundsberget är bra rekreationsskog och man promenerar även längs vägarna 
i området. 
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”Knappstadrundan” på vägarna och förbi stationen. 
 
Vad mer är viktigt för kommunen att känna till?  
VA-utredningen är viktig så att vi kan stycka av tomter. Borrade brunnar är 
omöjligt här. Kan inte förstå att det inte går att dra ner kommunalt vatten och 
avlopp när det byggs ut i närheten. 
En VA utredning ska göras inom kommunen för att reda ut om och hur utbyggnad 
av VA ska ske i området. 
Tycker det är okej att kunna få dela stora tomter på 4000 kvadrat t.ex. 
Gator vi sköter idag hur blir det framöver om det t.ex. blir mer slitage?  

- Finns inget svar idag, men kommer att hanteras i detaljplanen. 
Parkmark finns inte idag i området och ingen lekpark eller förskola eller 
fotbollsplan, behovet kan uppstå (och finns säkert redan idag) när det blir fler 
boende runtomkring och fler barn. Närmsta förskolan är i Zakrisdal, men den är 
långt bort eftersom man måste åka runt och tillbaka om man åker bil. 

- Detta är en fråga som behöver tas med i detaljplanearbetet. Kerstin visar 
vilken mark som kommunen äger i området och det är inte så mycket mark, 
stor del är privatägd. 

Hästverksamheten som finns ska vara kvar. Kanske ett ridhus i framtiden? 8 hästar 
finns det plats för idag ungefär. 
Det finns önskemål om att stycka av en del privat mark för några fastigheter och 
även intresse för kommunen att skapa några nya tomter på sin mark i området, men 
det handlar inte om stor exploatering i det här området. 
Dingelsundsvägen ska byggas om och så även överfarten över järnvägen och 
korsningen med Skoghallsvägen. Det ska bli en gång- och cykelväg intill med 
belysning och vägen blir kommunal. Överfarten byggs om för att bli säkrare och 
det är ett samarbete mellan kommunen och Trafikverket. Det finns ingen fastställd 
tidsplan för det ännu, men det är på gång, projektering är klar för vissa delar och 
andra ska bli klara till sommaren. Antagligen påbörjas ombyggnaden under senare 
delen av 2022 (höst/vinter). Under arbetet med den detaljplanen har information 
skickats ut till intilliggande fastigheter (som angränsar till vägen) och 
kontaktperson för Lillsjöns samfällighetsförening bland annat.  
Det kom upp under detta möte att alla som använder vägen borde fått kännedom 
om detaljplanen medan arbetet med den pågick och skulle haft möjlighet att tycka 
till.  
Skolskjutsen fungerar bra i området. 
Inbjudan till kommande samrådsmöte kommer skickas ut till alla boende framöver.  

 

Antecknat av Marie Janäng (SBF) 
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