SP2

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om översyn av tillsynsansvar över förorenade områden
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge upprättad skrivelse till Miljödepartementet.
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Stadskansliet
Carl Morberg

Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning
av regeringsuppdrag om översyn av tillsynsansvar över förorenade områden
Ärendet har varit på remiss hos Miljö- och konsumentnämnden.
Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för 2014 fått ett regeringsuppdrag gällande
tillsynsansvar över förorenade områden. Regeringsuppdragets syfte är att utforma
författningsförslag som leder till en tydlig ansvarsfördelning mellan kommunala
nämnder och länsstyrelser i tillsynen över förorenade områden. En tydlig fördelning
av tillsynsansvaret bidrar till en effektiv och sammanhållen tillsyn och underlättar tillsynsmyndigheternas arbete samt är en viktig insats för att öka den tillsynsdrivna och
frivilliga efterbehandlingen.
Effektivare tillsyn bidrar på sikt till att uppnå preciseringen under miljökvalitetsmålet
Giftfri miljö - Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot
mot människors hälsa och miljön.
Naturvårdsverkets uppgift har varit att:
 Identifiera otydligheter i nuvarande lagstiftning som reglerar tillsynsansvaret
över föroreningsskador och förorenade områden,
 föreslå hur dessa otydligheter kan åtgärdas och
 formulera förslag till författningar som behövs för att åtgärda otydligheterna.
Naturvårdsverkets utredning har lett fram till förslag till ändringar och tillägg i miljötillsynsförordningen (2011:13):
1 kap. 3§
En definition av blandförorenade områden införs.
1 kap. 7§
Paragrafen kompletteras med bestämmelse om att en operativ tillsynsmyndighet
också ska föra register över tillsynsobjekt som är kända och omfattas av 2 kap.
29 § 3-7 (länsstyrelsens ansvar) samt 2 kap. 31 § 1-6 (kommunal nämnds ansvar). Av
registret ska även framgå vilka tillsynsobjekt som har överlåtits med stöd av 1 kap.
18 §.
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2 kap. 4§
Nuvarande bestämmelse om Generalläkarens ansvar (där befogenhet att utöva tillsyn
över civila verksamheter saknas) förtydligas med formulering om den kommunala
nämndens ansvar.
2 kap. 29§
Bestämmelsen har kompletterats med punkter gällande blandförorenade områden,
allvarliga miljöskador, miljöriskområden, anmälningspliktiga avhjälpandeåtgärder, och
kommunal nämnds ansvar efter överlåtelse av tillsyn från länsstyrelsen. Förtydligande
har gjorts om att tillsynsansvaret för exploateringar ska tillfalla den tillsynsmyndighet
som ansvarar för tillsynen på det förorenade området.
2 kap. 31§
Bestämmelsen har ändrats när det gäller föroreningsskador som orsakats av en icketillståndspliktig verksamhet, föroreningsskador där länsstyrelsen överlåtit tillsynsansvaret, allvarliga miljöskador, anmälningspliktiga avhjälpandeåtgärder, samt andra
föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens ansvar.
STADSKANSLIET
Carl Morberg
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Strategisk samhällsplanering
Carl Morberg
Miljödepartementet

Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning
av regeringsuppdrag om översyn av tillsynsansvar över förorenade områden
Naturvårdsverkets analys visar att inga större konsekvenser förväntas uppstå för olika
aktörer till följd av förslagen till ändringar och kompletteringar av miljötillsynsförordningen. Förslagen handlar om att förtydliga en redan gällande förordning och förväntas leda till ett effektivare och tydligare tillsynsarbete.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Uppdrag om tillägg till detaljplan för del av Sandared,
Sandhults-Rydet 1:22 m.fl
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att pröva ett tillägg till detaljplan där byggrätten ses över.

2015-03-02
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-03-03
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0302 214
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2015-03-02 / bh

Programområde: 2
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Dnr 2013/KS0302 214

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Johansson
Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag om tillägg till detaljplan för del av
Sandared, Sandhults-Rydet 1:22 m.fl
Utmed Strandvägen i Sandared finns en tomt för kommunalt ändamål (A). Denna är
tänkt att användas för en ny förskola. Byggnaden är tänkt i ett våningsplan men höjden på byggrätten behöver ses över för att kunna bygga ändamålsenliga lokaler.
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att pröva ett tillägg till detaljplan där byggrätten ses över.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Redovisning av områden med lägre strålbelastning
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Utredningen ”Områden med lägre strålbelastning” ska utgöra underlag till den pågående revideringen av
Översiktsplanen.
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Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2010/KS0723 219
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 73 22
Datum/avdelningschef: 2014-09-23 / bh
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Dnr 2010/KS0723 209

Avd: Samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist

Kommunfullmäktige

Redovisning av områden med lägre strålbelastning
Kommunfullmäktige gav år 2009 Kommunstyrelsen i uppdrag att under 2010 som en del i
den översiktliga planeringen undersöka och presentera områden med lägre strålbelastning.
Kommunstyrelsen överlämnade 2011 ärendet till Miljö- och konsumentnämnden för
handläggning.
Miljöförvaltningen har utrett ämnet kring definitioner, referensvärden för magnetfält,
hälsorisker, möjligheter att ställa krav, mobilsystem, kraftledningar, rekommendationer från
myndigheter, översiktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser mm. Utredningen
konstaterar att magnetiska fält ständigt finns runt om oss och de är starkast närmast källan tex
kring kraftledningar eller omkring apparater. Referensvärden är en rekommenderad högsta
signalstyrka som ger god säkerhetsmarginal till kända hälsoeffekter.
Med stöd av Miljöförvaltningens utredning rekommenderar nämnden att inte undersöka
områden med lägre strålbelastning. Möjligheten att i praktiken skydda områden med
”oönskad” elektromagnetisk strålning är begränsad. Det skulle krävas en detaljplan för att
åstadkomma verkliga begränsningar i markanvändningen som skulle förhindra uppförande av
master och luftburna kraftledningar.
Miljö och konsumentnämnden beslutade 2014-01-21 att överlämna utredningen till
Kommunstyrelsen som ett underlag till den pågående revideringen av Översiktsplanen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Utredningen ”Områden med lägre strålbelastning” ska utgöra underlag till den pågående revideringen
av Översiktsplanen.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Karta 1

Uppgifter från Samhällsbyggnadsförvaltningen
Master_gamla = tidigare inventering, okänt
tillvägagångssätt
Master_ nya = framtagen under år 2012,
bygglovsansökningar sedan ett antal år tillbaka

Kraftledningar, mobilmaster och vindkraftverk
Master_gamla

Planerat vindkraftverk, buffertzon 500 m

Master_nya

Beslutat vindkraftverk, buffertzon 500 m

El luftledning

Sankmark, svårframkomlig

Kraftledning

Sankmark, normal

Järnväg
Detaljplaner planområde
Stadsplan
Ändring av detaljplan
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Områdesbestämmelse

kilometer

Fastighetsplan
Fritidsbebyggelse

Karta 2

Zoner
Master_gamla

Områdesbestämmelse

Master_nya

Ändring av detaljplan

Offentlig byggnad zon 300 m

Detaljplaner planområde

Huvudbyggnad zon 300 m

Beslutat vindkraftverk, buffertzon 500 m

Kraftledning zon 300 m

Planerat vindkraftverk, bufferzon 500 m

Järnväg zon 300 m

Sankmark, normal
Sankmark, svårframkomlig
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Yttrande över Energi- och klimatstrategi för Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
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Kommentar:
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Handläggare: My-Linda Lorentsson, 033-358276
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Ert dnr 2013-280

Avd: Strategisk Samhällsplanering
Handläggare: My-Linda Lorentsson

Miljö- och konsumentnämnden

Yttrande över Energi- och klimatstrategi för
Borås Stad
Generella synpunkter:
-

Energi- och klimatstrategins mål sammanfaller med Miljömålen.
Kommunstyrelsen har därmed inga synpunkter på de uppsatta målen.
Bra ambition att ta fram Energi- och klimatstrategin parallellt med en ny
översiktsplan då det finns viktiga beröringspunkter.
Energi- och klimatstrategin hänvisar till Översiktsplanens och Trafikstrategins
pågående processer. Kommunstyrelsen understryker att detta fortfarande är
pågående processer, då inget av de två processerna är färdiga för beslut.
Energi- och klimatstrategin sätter upp ett antal strategier med tillhörande
ansvarsområden för genomförande. För att det ska vara genomförbart är det
viktigt att det tydligt framgår vem som har ansvar för de uppdrag som tas
fram inom ramen för energi- och klimatstrategin. Det finns uppdrag där flera
aktörer har ansvar. Det bör förtydligas vem som har huvudansvar och för
vilken del av strategin som nämnden har ansvar.

Kommunstyrelsens synpunkter på de strategier där KS har
utpekat ansvar:
Skapa förutsättningar för resurseffektiva bebyggelsestrukturer
Kommunstyrelsens ansvar kopplar till översiktlig planering. Strategin kommer att tas
med i det fortsatta arbetet med en ny översiktsplan.
Skapa förutsättningar för energieffektivisering inom näringslivet
Miljö- och konsumentnämnden har huvudansvar att implementera denna strategi.
Kommunstyrelsen ser ett behov av att det sker en nära dialog med
Näringslivsenheten på Stadskansliet.
Skapa förutsättningar för alternativa fordonsbränslen
Kommunstyrelsen ser inte att infrastrukturer för laddningsstationer är en fråga
kopplat till översiktlig planering. Denna fråga bör hanteras av Borås Elnät
tillsammans med Parkeringsbolaget. Arbete ska ta sin utgångspunkt i dialog med
Stadskansliet och de strategiska arbeten som sker inom översiktlig planering.
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Skapa förutsättningar för utveckling av innovationer
Kommunstyrelsen ingår i samarbeten som skapar förutsättningar för utveckling av
innovationer. Huvudansvaret för olika samarbeten ligger på olika förvaltningar.
Exempelvis ligger ansvaret för det internationella arbetet på Borås Energi och Miljö.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

Sida
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2014-12-16

2013-280

Susanne Arneborg, 033-35 30 11
susanne.arneborg@boras.se
Se sändlista

Remiss
Energi- och klimatstrategi för Borås Stad
Miljö- och konsumentnämnden fick i budget 2013 uppdraget att ta fram en energi- och
klimatplan för Borås Stad. Uppdraget har sedan anpassats till Borås Stads riktlinjer för
styrdokument och är numera en strategi. Energi- och klimatstrategin med
bakgrundsrapporten utgör tillsammans med Borås Stads miljömål den energiplan som
lagen om energiplanering kräver att alla kommuner har.
Det är önskvärt om kommunala förvaltningar och bolag i remissen beskriver hur
strategin ska implementeras i verksamheten och konsekvenserna av detta.
Remisstid: 2014-12-16 till 2015-03-01
Frågor: Frågor besvaras av Susanne Arneborg, Miljöförvaltningen, telefon: 033-35 30 11
eller på e-post: susanne.arneborg@boras.se
Yttranden lämnas skriftligt senast den 1 mars 2015 till miljo@boras.se eller till:
Borås Stad
Miljöförvaltningen
501 80 Borås

Susanne Arneborg
Energisamordnare
Bilaga
Energi- och klimatstrategi för Borås Stad, remissutgåva
Bakgrundsrapport
Sändlista för remissutskick

Miljöförvaltningen
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Vision Borås 2025

Översiktsplan

Framtidsbild
energi och klimat

Strategier
•
•

Borås Stads miljömål
2013-2016
Mål

Energi- och klimatstrategi
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Inklusive åtgärder

Energi- och klimatstrategi
Vi ska vara en ledande miljökommun!
Istäcket i Arktis minskar och glaciärer försvinner, detta är bara ett par av de effekter vi idag
ser av den globala uppvärmningen. Borås Stad har stora möjligheter att påverka de lokala
klimatutsläppen och kan därmed dra sitt strå till den globala stacken och vara en förebild.
I Borås har vi länge arbetat för minskade klimatutsläpp och kan se resultat i form av en
minskning av koldioxidutsläppen från energianvändningen med hela 40 procent från
1990. Det är vi stolta över, men vi vet att arbetet med att minska klimatutsläppen behöver
intensifieras.
Minskningar av klimatutsläpp är inget som Borås Stad gör på egen hand. Det visar exempelvis
minskningen av oljeanvändningen för uppvärmning av bostäder med 98 procent. Boråsarna
har i hög grad varit delaktiga i arbetet och behövs även i fortsättningen i allt från klimatsmart
konsumtion till ökad produktion av förnybar energi.
Arbetet med att ta fram Energi- och klimatstrategin har skett tillsammans med översiktsplanearbetet eftersom energianvändningen är beroende av hur vi bygger i och runt vår stad. En
medborgardialog har genomförts på 13 platser i kommunen.
Borås Stads övergripande dokument Borås 2025 – Vision och strategi förtydligas i Energi- och
klimatstrategin med åtta strategier som ska leda oss mot det klimatsmarta samhället.
Energi- och klimatstrategin innehåller en framtidsbild, där energi och fysisk planering kopplas
ihop. Framtidsbilden har målår 2035 och utgår från arbetet med Borås Stads översiktsplan. I
strategin finns också mål för minskning av koldioxidutsläpp och energieffektivisering som har
målår 2020. Målen tillsammans med beskrivningen av nuläget ger oss ett antal utmaningar
för framtidens arbete. Strategierna visar oss hur vi ska möta utmaningarna och närma oss
framtidsbilden. Sist i strategin beskrivs hur Energi- och klimatstrategin ska följas upp.
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Framtidsbild 2035
– fokus energi och klimat
Borås Stad är en ledande miljökommun. Borås Stad är öppen för ny kunskap och nya
lösningar på energi- och miljöområdet.
Boråsarna är väl medvetna om hur de kan minska sina klimatutsläpp genom minskad och
medveten konsumtion, bra transportval och smart energianvändning. De kommunala
förvaltningarna och bolagen är en förebild i arbetet med att effektivisera energianvändningen
både för byggnader och transporter. Boråsarna och många andra aktörer i kommunen bidrar i
arbetet mot det hållbara samhället.
Borås är en tät och funktionsblandad stad. Detta ger invånarna möjlighet att lätt transportera
sig till fots eller på cykel, eftersom den dagliga servicen finns inom bekvämt avstånd i den egna
stadsdelen. Det är nära till det mesta. Borås stadskärna kännetecknas av ett levande stadsliv
med bilfria gaturum som fungerar som mötesplatser. Stadslivet med bilfria gaturum finns även
i stadsdelarna och i orterna.
Förtätningen i orterna har gjort det möjligt att bevara och utveckla service lokalt. Det finns
även goda möjligheter att transportera sig med kollektivtrafik mellan orten och Borås Stad.
Servicen i orterna har även minskat resorna för de som bor på landsbygden eftersom den
dagliga servicen finns lokalt.
Kollektivtrafiken är strukturbildande för bebyggelseutvecklingen vilket innebär att bebyggelseutvecklingen och kollektivtrafiken hänger ihop. I strategiska lägen finns det bytespunkter som
gör det möjligt att ställa bilen och smidigt transportera sig med buss, cykel eller till exempel
elfordon. Det är enkelt att tanka bilen med biogas eller andra förnybara bränslen. Det finns
även gott om laddstationer för elfordon. Infrastrukturen för cyklar är sammanhängande och
anpassat för att vi mer och mer använder cykeln som transportmedel för både korta och långa
sträckor.
Digital infrastruktur finns i hela kommunen vilket möjliggör digital service i hemmet, även
företagande och distansarbete har blivit enklare. Den digitala infrastrukturen har även ökat
kulturutbudet och många bygdegårdar har exempelvis direktsända konserter.
I Borås Stad används framförallt fjärrvärme för uppvärmning. Fjärrvärmen baseras på
biobränslen och avfall. Biobränsleandelen i fjärrvärmeproduktionen har ökat. Dessutom tar vi
bättre vara på spillvärme.
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Den lokala elproduktionen har ökat genom en satsning på kraftvärme som till stor del är
fossilbränslefri. Elproduktion från vindkraft finns i kommunen. Den småskaliga elproduktionen är betydande eftersom det finns många små elproducenter som satsat på bland annat
solceller.
Stad och land kompletterar varandra. Staden erbjuder det urbana livet med stadsliv, arbetsplatser, bostäder, regionalt resande, kultur och utbildning. Landsbygden erbjuder bostäder,
lugn, rekreation, biologisk mångfald, matproduktion och energiproduktion. Landsbygden är
viktig för kretsloppet av biologiskt avfall. I staden produceras och används biogas samtidigt
som landsbygden recirkulerar näringsresterna.
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Strategier för att nå
framtidsbilden
Strategierna konkretiserar hur vi ska nå framtidsbilden. Om vi ska nå framtidsbilden behöver
vi arbeta tillsammans. Varje strategi har huvudansvariga nämnder eller bolag. Ansvaret innebär
att nämnden arbetar för att integrera strategin i sitt arbete. Genom att flera aktörer arbetar
kontinuerligt med strategierna kan vi nå framtidsbilden. Borås Stad är drivande i arbetet och
involverar medborgare, näringsliv och andra organisationer i arbetet.

»

Skapa förutsättningar
för en hållbar livsstil
Mer än hälften av en familjs koldioxidutsläpp kommer från konsumtion. Borås
Stad skapar mötesplatser där hållbarhetsfrågor står i fokus. Där kan man diskutera
till exempel hållbar livsstil, stadsutveckling, klimat, miljö och energi. Genom
utställningar, rådgivning och arrangemang på dessa teman kan boråsarna bli
delaktiga i utvecklingen av det hållbara Borås och medvetna konsumenter.

Ansvarig: Miljö- och konsumentnämnden, Borås Energi och Miljö AB

»

Arbeta med
klimatsmart upphandling
Inom koncernen Borås Stad orsakar konsumtion av varor ett större klimatutsläpp
än energianvändningen. Genom att samverka med andra kommuner kan vi
utveckla metoder för upphandling som minskar klimatutsläppen från koncernen
Borås Stads konsumtion.

Ansvarig: Tekniska nämnden i samarbete med Miljö- och konsumentnämnden
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»

Skapa förutsättningar för
resurseffektiva bebyggelsestrukturer
Genom att inkludera energiplaneringen i översiktsplaneringen kopplas bebyggelseutveckling och energianvändning samman. Klimatsmart fysisk planering innebär
att det är lätt för invånarna att göra rätt och leva klimatsmart. För att uppnå detta
ska vi förtäta bebyggelsen där det är nära till bytespunkter och sammanhängande
cykelnät. Många resande ger tätare turer och gör stråken ännu mer attraktiva. En
medveten planering av bebyggelse ökar förutsättningarna för hållbara trafikslag.

Ansvarig:

»

Kommunstyrelsen

Minska klimatavtrycket
från byggnader
Byggnaders klimatavtryck påverkas av materialval och hur energieffektiv byggnaden
är i drift. Vårt byggnadsbestånd kräver mycket energi per kvadratmeter jämfört med
nybyggnationer.
Klimatavtrycket från byggnader ska minskas genom ett livscykelperspektiv vid
nybyggnation och renovering.

Ansvarig: Lokalförsörjningsnämnden, de kommunala bostadsbolagen

»

Skapa förutsättningar för
energieffektiviseringar inom näringslivet
Minskad energianvändning innebär både minskade klimatutsläpp och minskade
kostnader. Energieffektiviseringar har genomförts inom industrin, men det finns
fortfarande goda möjligheter för lönsamma investeringar i energieffektivisering.
Borås Stads energi- och klimatrådgivning ska nå ut bredare med rådgivning till
olika verksamheter.

Ansvarig: Miljö- och konsumentnämnden i samarbete med Kommunstyrelsen

Energi- och klimatstrategi 9

»

Skapa förutsättningar för
alternativa fordonsbränslen
Klimatutsläppen från fordon har inte minskat sedan 1990. Fordonsbränsle utgör en
betydande del av de totala koldioxidutsläppen från energianvändning.
Borås Stad ska gynna alternativa bränslen genom att producera biogas och genom
inköp av bilar som använder alternativa bränslen, samt planera en infrastruktur för
alternativa bränslen med exempelvis laddning av elbilar.

Ansvarig: Kommunstyrelsen, Servicenämnden, Borås Energi och Miljö AB,

Borås Elnät AB

»

Skapa förutsättningar för
ökad lokal energiproduktion
Produktion av förnyelsebar energi behöver öka eftersom användningen av fossila
bränslen leder till koldioxidutsläpp. Ökad produktion av biobränsle är en utmaning
om vi samtidigt ska bevara de biologiska och rekreativa värdena i våra skogar.
Borås Stad ska testa metoder för produktion av biobränsle som utvecklar de
biologiska och rekreativa värdena.

Ansvarig: Borås Energi- och Miljö AB, Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och

konsumentnämnden, de kommunala bostadsbolagen

»

Skapa förutsättningar för
utveckling och innovation
För att klara utmaningen med minskade klimatutsläpp och samtidigt skapa god
livskvalitet för människor behöver vi många nya lösningar.
Borås Stad ska delta i nätverk där vi tar del av andras erfarenheter och sprider våra
egna. Borås Stad och de kommunala bolagen ska utveckla samverkan med lärosäten,
andra offentliga aktörer och näringslivet för att stimulera utveckling och innovation.

Ansvarig: Kommunstyrelsen, Miljö- och konsumentnämnden, de kommunala bolagen
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Mål
Energi- och klimatstrategins mål kompletterar de mål som redan är fastställda i miljömålen.
Ett mål handlar om energieffektivisering och ett om minskning av koldioxidutsläpp från
energianvändning. De två målen är:

»
»

Utsläppen av koldioxid från energianvändning ska minska med 60 procent per
invånare från 1990 till 2020.
Energianvändningen ska minska med 30 procent per invånare från 1990 till 2020.

Koldioxidutsläpp från energianvändning per invånare

Borås har redan minskat sina koldioxidutsläpp per invånare med 40 procent från 1990 till
2011. Målet innebär därför en minskning med ytterligare 20 procent fram till år 2020.
Det är främst koldioxidutsläpp från uppvärmningen som har minskat. Exempelvis har
användning av eldningsolja för uppvärmning av bostäder minskat med 98 procent.
Användningen av fossila fordonsbränslen är på samma nivå som 1990. Stapeln för 2020 är
framtagen genom att uppskatta potentialen för energieffektiviseringar och ökad produktion av
förnybar energi.
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Energianvändningen i Borås Stads geografiska område,
per invånare
MWh

Energianvändningen år 2016
enligt beslutat miljömål 8a.
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Energianvändning per invånare.

Diagrammet visar energianvändningen per invånare för Borås Stad som geografiskt område.
Den höga energianvändningen år 2010 beror på att det året var ovanligt kallt.
Energianvändningen har minskat med 13 procent från 1990 till 2011 vilket innebär att vi
behöver minska med ytterligare 17 procent till år 2020.
Potentialen för energieffektivisering inom olika områden har uppskattats för år 2020.
Sammanställningen av energieffektiviseringspotentialen visar att målet för energianvändning år
2020 är rimligt men att det kräver ett fortsatt aktivt energiarbete.

12 Energi- och klimatstrategi

Uppföljning
Ansvarig förvaltning och bolag ska arbeta in strategierna i sin verksamhet. Hur arbetet med
strategierna fortlöper följs upp i samband med uppföljningen av Borås Stads miljömål.
Åtgärder som behövs i arbetet med strategierna finns till viss del redan i Borås Stads miljömål
2013-2016. Ytterligare åtgärder tas fram av de förvaltningar och bolag som är ansvariga för
strategierna och lyfts in i miljömålsarbetet.
Uppföljningen av målen i Energi- och klimatstrategin integreras i miljömålsuppföljningen.

Energi- och klimatstrategi 13

Så gjorde vi Energi- och klimatstrategin
Arbetet med Energi- och klimatstrategins framtidsbild har skett tillsammans med översiktsplanearbetet. Fyra scenarier togs fram för att visa hur ett hållbart samhälle skulle kunna se ut.
Framtidsbilden är en mix av de fyra scenarierna och visar bebyggelseutveckling med tillhörande
transportsystem. Den har utgångspunkt i den framtidsbild som finns i arbetet med Borås nya
översiktsplan. Scenarierna och framtidsbilden miljöbedömdes utifrån nio hållbarhetskriterier
från visionen Borås 2025.
Nuläges- och omvärldsanalysen gav oss ett antal utmaningar. Strategierna i Energi- och
klimatstrategin har tagits fram för att möta utmaningarna och förverkliga framtidsbilden.
En gemensam medborgardialog med översiktsplanearbetet genomfördes på 13 platser
i kommunen. En buss utrustades med information och möjligheter att tycka till om
utvecklingen av kommunen. Vid bussen kunde medborgare träffa politiker, fylla i en enkät
eller sätta nålar på en karta. Bussen hade även ett klimattest där man kunde testa sina
klimatvanor och reflektera över hur man kan leva på ett mer klimatvänligt sätt.
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Fyra scenarier – BORÅS 2035?
Energianvändningen hänger samman med hur vi planerar. Var vi bygger
hus och infrastruktur påverkar hur vi använder energi. Det påverkar
även sättet vi kan producera energi. Men hur?
Planeringen är komplex! Vi måste ställa svåra frågor, även om vi inte
alltid kan svaret. Finns det något rätt svar?
Vi använder småskaliga lösningar

Vi bygger tätt

Vi bygger glest

Vi använder storskaliga lösningar

Scenarierna har tagits fram av fyrtio medarbetare från flera förvaltningar och bolag. Uppgiften
var att visa fyra exempel på hur ett hållbart Borås ska se ut. Scenarierna visar både önskvärd och
icke önskvärd utveckling.
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Det här är en bakgrundsrapport till Borås Stads Energi- och klimatstrategi. I
rapporten finns mer information om metoder, trender, nulägesanalys samt
en diskussion kring energitillförseln 2020.

Arbetsmetod
Arbetet med Energi- och klimatstrategins framtidsbild har skett tillsammans med översiktsplanearbetet. Fyra scenarier togs fram för att visa hur ett hållbart samhälle skulle kunna se ut.
Scenarierna miljöbedömdes utifrån nio hållbarhetskriterier tagna från Borås 2025 Vision
och strategi. Målområde 7 ”Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt” har delats upp på tre
indikatorer som är punkterna 7 till 9 nedan.
1. Människor möts – generationsmöten, spontana möten, bredd av mötesplatser, delaktighet
och inflytande.
2. Barn och unga – boendemiljö, inflytande och demokrati, skolan en samlande mötesplats,
attraktiva kommunikationer, socialt ansvarstagande.
3. Livskraftig stadskärna – social mångfald, levande stad, blandat boende, förtätning,
rekreation.
4. Levande landsbygd – rikt föreningsliv, datakommunikation, företagsutveckling, blandad
bebyggelse, service, rekreation, kollektivtrafik, biloberoende, ekoturism
5. Företagandet växer – kluster, attraktiv företagsetablering, stärk regional kärna,
evenemangsstaden.
6. Attraktiva kommunikationer – cykel- och promenadstad, kollektiv stadstrafik,
knutpunkter, spårbunden kollektivtrafik.
7. Kretsloppsstaden – förnybar energi, avfall, återvinning, dagvatten, avloppsvatten.
8. Resurseffektivitet – energieffektivt boende, investeringsbehov, energieffektiva transporter,
markanvändning, råvaruanvändning.
9. Biologisk mångfald – grön infrastruktur, utveckla naturvärden, öppna landskap, stadsnära
grönområden.
Framtidsbilden är en mix av de fyra scenarierna och visar bebyggelseutveckling med tillhörande
transportsystem. Framtidsbilden är gjord med utgångspunkt i den framtidsbild som håller på
att tas fram inom arbetet med Borås nya översiktsplan.
En analys av nuläget gav oss ett antal utmaningar för att kunna nå framtidsbilden. Strategierna
i Energi- och klimatstrategin har tagits fram för att möta utmaningarna och förverkliga
framtidsbilden.
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Fyra scenarier – BORÅS 2035?
Energianvändningen hänger samman med hur vi planerar. Var vi bygger
hus och infrastruktur påverkar hur vi använder energi. Det påverkar
även sättet vi kan producera energi. Men hur?
Planeringen är komplex! Vi måste ställa svåra frågor, även om vi inte
alltid kan svaret. Finns det något rätt svar?
Vi använder småskaliga lösningar

Vi bygger tätt

Vi bygger glest

Vi använder storskaliga lösningar

Scenarierna har tagits fram av fyrtio medarbetare från flera förvaltningar och bolag. Uppgiften
var att visa fyra exempel på hur ett hållbart Borås kan se ut. Scenarierna visar både önskvärd
och icke önskvärd utveckling.
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En gemensam medborgardialog med översiktsplanearbetet genomfördes på 13 platser
i kommunen. En buss utrustades med information och möjligheter att tycka till om
utvecklingen av kommunen. Vid bussen kunde medborgare träffa politiker, fylla i en enkät
eller sätta nålar på en karta. Bussen hade även ett klimattest där man kunde testa sina
klimatvanor och reflektera över hur man kan leva på ett mer klimatvänligt sätt.
Arbetet med Energi- och klimatstrategin har letts av en styrgrupp bestående av fyra ledamöter
i Miljö- och konsumentnämnden Anita Persson (V), Per Månsson (M), Johan Dahlberg (S),
Karl-Eric Nilsson (C) samt två kommunalråd Annette Carlson (M) och Tom Andersson (MP).
Arbetsgruppen har utgjorts av My-Linda Lorentsson, strategisk samhällsplanerare och Susanne
Arneborg, energisamordnare och projektledare.
Arbetet med Energi- och klimatstrategin har inspirerats av Energimyndighetens projekt
Uthållig kommun. En föreläsningsserie genomfördes inom Uthållig kommun under 2013
där bland annat Ulf Ranhagen, professor på KTH, inspirerade arbetet med att integrera
energifrågor och samhällsplanering. Ulf Ranhagen hade dessutom en föreläsning i Borås med
deltagare från länet, andra kommuner och en rad förvaltningar och bolag inom Borås Stad.
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BRA
JOBBAT
BORÅS!
Vi har minskat utsläppen av koldioxid
med 40 procent sedan 1990.
Och oljeuppvärmning av bostäder har
minskat med 98 procent.
Nu tar vi nya tag.

vi måste hjälpas åt.
boras.se/energiochklimat

Med stora affischer i Borås
har vi uppmärksammat
den stora minskningen
av klimatutsläppen och
uppmanat till att fortsätta
arbetet.
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Avgränsning
Målen framtagna i Energi- och klimatstrategin omfattar energianvändning till transporter,
uppvärmning, el och varuproduktion inom den egna kommungränsen. Energistatistiken som
är kopplad till målen är baserad på Statistiska Centralbyråns energistatistik på kommunal
nivå. Energianvändningen från varuproduktion och transporter utanför kommunen är inte
inkluderad i målen, däremot behandlas konsumtion av varor i strategierna.
Kommunen arbetar med klimatanpassning inom ramen för det kommunala ansvaret för
klimatanpassning, men arbetet ingår inte i denna strategi. Detsamma gäller arbetet med
försörjningstrygghet.

Energiplan 2003
Borås Stads förra energiplan är från 2003. Visionen i planen beskriver ett långsiktigt hållbart
samhälle med god livskvalitet. Visionen beskriver även Borås Stad som öppen för nya energitekniska lösningar. Denna energi- och klimatstrategi bygger vidare på visionen från 2003
genom att beskriva energianvändningen i ett hållbart Borås 2035 och att även i denna strategi
betona Borås Stads öppenhet för nya lösningar på energi- och miljöområdet.
Planen innehåller delmål inom fyra olika områden till år 2010. Tyvärr finns det inte alltid den
statistik som behövs för att utvärdera målen inom området.

»

»
»
»

Ekologiskt uthålligt energisystem. Många åtgärder har genomförts inom
fjärrvärme, spillvärme, närvärme och energieffektivisering i bostäder och lokaler.
Oljeanvändningen för uppvärmning har minskat drastiskt under denna period. Även
om åtgärderna inte har utförts exakt som beskrivs i Energiplanen så har arbetet lett mot
måluppfyllelse.
Ekologiskt uthålligt trafiksystem. Många åtgärder har gjorts för att öka cyklandet
och kollektivtrafikresorna. Det har inte gett resultat i form av minskad bilanvändning.
En samlad trafikplanering och ett arbete för hållbara transporter behövs.
Frisk luft. Kommunen är ålagd enligt lagkrav att ha kontroll över luften och mäter
därför kontinuerligt kvävedioxid, ozon, svaveldioxid och bensen. De senaste åren har
halterna av kvävedioxid ökat. Kvävedioxid är kopplat till trafiken. Körsträckorna har
inte ökat, så ökningen beror sannolikt på att antalet dieselbilar ökar.
Minskad klimatpåverkan. Fjärrvärmen är till 93 procent baserad på förnybara
bränslen eller avfall. Som tidigare nämnts är det på transportområdet som
målsättningen inte nås. Förnybara fordonsbränslen har introducerats, men inte i
tillräckligt stor omfattning.
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Energitillförsel 2012
I Vision Borås 2025 beskrivs ett Borås som bara använder förnybar energi. Idag är andelen
förnybar energi mellan 50-55 procent så vi har fortfarande en lång resa innan visionen är
uppfylld. Andelen förnybar energi har historiskt sett ökat, så vi är på rätt väg.

I Borås finns ett kraftvärmeverk som drivs på avfall, biobränsle och lite eldningsolja.
Kraftvärmeverket producerar el och fjärrvärme. Hälften av avfallet klassas som förnybart och
hälften som icke förnybart. Det är baserat på SCBs klassning av avfall.
Det finns ett antal fristående värmeverk som använder biobränsle, el och lite eldningsolja.
De senaste åren har en rad satsningar gjorts på solenergi, men tyvärr syns inte det i statistiken
än eftersom den utgör under en procent.
Biogas produceras av det biologiska avfallet som samlas in i svarta påsar. Biogas produceras
även på reningsverket av slam. Biogasen uppgraderas och används som fordonsbränsle.
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Energianvändning 2012
I diagrammet ses energianvändningen 2012 fördelat på sektorer. Från 2000 och framåt är det
främst transportsektorn och sektorn övriga tjänster som har ökat sin energianvändning. Övriga
tjänster består av service och handel. Offentlig sektor och hushåll har däremot minskat sin
energianvändning.
(QHUJLDQYlQGQLQJL%RUnV6WDGVJHRJUDILVNDRPUnGHnU
Jordbruk,skogsbruk,fiske
0,7 %

Hushåll
30%

Övriga tjänster
16%

Industri, byggverks.
13%

Offentlig verksamhet
8%

Transporter
33%

Fjärrvärmeanvändningen minskar lite samtidigt som antalet fjärrvärmekunder ökar. Det är ett
resultat av energieffektivisering av befintliga hus och att nybyggda hus är mer energieffektiva.
Transportsektorn är den mest fossilbränsleberoende sektorn och samtidigt den som ökar mest.
Inslaget av förnybara bränslen har ökat marginellt.

Trender lokalt och i världen
Energiproduktion
Priset på solceller har minskat kraftigt de senaste åren och kommer sannolikt att minska
ytterligare i takt med att solcellsproduktionen i världen ökar och tekniken förbättras.
AB Bostäder i Borås använder en affärsmodell där de kan installera solceller på taket vid
nyproduktion av bostäder och sälja vidare elen till hyresgäster. Affärsmodellen innebär att
solceller blir lönsamma samtidigt som hyresgästen får ett bra elpris. Om vi i Borås installerar
solceller på alla stora tak som vänder åt rätt håll blir solenergiproduktionen 65 000 MWh. År
2013 producerade kommunkoncernen Borås Stad 56 MWh el från solceller.
Sveriges vindkraftsproduktion har ökat med 263 procent från 2008 till 2012 och utgör idag
4,4 procent av elproduktionen. I Västra Götaland producerades 1 440 000 MWh år 2012 och
det regionala målet för vindkraft är en årlig produktion på 5 000 000 MWh till 2020. Borås
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är en av tolv kommuner i Västra Götalands län utan vindkraftsproduktion. Tillstånd har fram
till år 2014 beviljats för fem vindkraftverk med en elproduktion på 25 000 MWh. Ytterligare
14 vindkraftverk med en elproduktion på 113 000 MWh är planerade men tillstånd är inte
lämnade.
Borås Energi och Miljö AB producerar 140 000 MWh el och planerar att öka produktionen
med 90 000 MWh genom en satsning på ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk på Sobacken.
En satsning pågår i Viared där en pelletseldad hetvattenpanna ersätter befintlig oljepanna.
Dessutom byggs en rökgaskondenseringsanläggning på Ryaverket vilket ökar andelen spillvärme i fjärrvärmen. Totalt sett kommer oljeanvändningen i fjärrvärmemixen att halveras. I dag
består fjärrvärmemixen av tre procent eldningsolja.
Skogen är av stor betydelse för lagring av kol och minskade skogsarealer bidrar till koldioxidutsläppen.
Dagens skogsbruk når inte upp till de nationella miljömålen ”levande skogar” och bedöms
inte göra det med idag beslutade styrmedel. Framtidens utmaning blir därför hur vi lyckas
producera tillräckligt med biomassa för energi samtidigt som de biologiska och rekreativa
värdena kan utvecklas.
Transporter
Energianvändningen för transporter nationellt har nästan fördubblats sedan 1970 och består
till ca 95 procent av fossila bränslen. När det gäller koldioxidutsläpp från fordonsbränsle tankat
i Borås är de i samma storleksordning som 1990. Körsträckor för bilar registrerade i Borås är
också i samma storleksordning idag som 1990. En minskning av koldioxidutsläppen är därför
beroende av minskade utsläpp från transporter. Satsningar på kollektivtrafik samt gång- och
cykeltrafiksatsningar får stort genomslag i staden. Men även med attraktiv kollektivtrafik
kommer bilen att stå för en stor del av transporterna. Det är därför nödvändigt att arbeta brett
med alternativ till fossilt fordonsbränsle.
Redan idag producerar, säljer och använder Borås Stad biogas som fordonsbränsle. Det finns
dessutom tre publika tankställen för fordonsgas i kommunen. Alla stadsbussar i Borås drivs
med biogas. Inblandning av förnybart bränsle i diesel och bensin finns redan idag och kommer
sannolikt att öka. Borås Stad använder nya bränslen med inblandning av förnybar energi i den
egna fordonsparken. Exempelvis består den diesel som idag används till kommunens tunga
fordon av 20 procent förnybara bränslen.
Elbilen är på stark frammarsch beroende på att den är både tyst, effektiv och inte bidrar
till lokala luftföroreningar. Elbilen använder ca 2 kWh per mil, en motsvarande bensinbil
använder 3-4 gånger mer. Om alla bilar i Sverige skulle köra på el skulle det innebära att
knappt 10 TWh skulle behövas. Det motsvarar mindre än 10 procent av Sveriges totala
elanvändning. Dagens elbilar är dyra i inköp men billiga i drift. Nackdelen med elbilen är att
laddningen tar tid och att räckvidden är begränsad.
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Effektiv energianvändning
Studier av industriers energianvändning har visat på stor besparingspotential. Genomförandet
av EU:s energieffektiviseringsdirektiv i Sverige har lett till ett lagförslag där alla stora företag är
skyldiga att göra en energikartläggning. Lagförslaget omfattar även offentlig verksamhet och
energikartläggningarna ska enligt förslaget vara färdiga senast den 5 december 2015. Energioch klimatrådgivningen arbetar uppsökande mot företag och samarbetar med miljöinspektörer
i Borås för att få med energi i tillsynen och för att nå ut bredare med rådgivning till olika
verksamheter i Borås.
Teknikutvecklingen inom belysning drivs på av EUs ecodesigndirektiv som successivt
förbjuder den mest energikrävande tekniken. Från 2015 får kvicksilverlampor som ofta ses i
våra elljusspår inte längre säljas. Borås Stad har redan bytt det mesta men en del finns kvar på
elljusspår. Den belysning som redan är bytt visar att energianvändningen kan halveras utan att
ljuset minskar.
I kommunala lokaler och bostäder har värmebehovet minskat de senaste åren. Lokalförsörjningsförvaltningen når stora minskningar i energianvändningen i sina energieffektiviseringsprojekt. Exempelvis minskar värmeanvändningen med 40 procent när
ventilationssystemet på en skola byts ut till ett med återvinningsaggregat. AB Bostäder i
Borås har minskat sin elanvändning med 25 procent från 2007 till 2013 och bedömer att
de kan minska med lika mycket till med lönsamma investeringar. Detta visa potentialen för
energieffektivisering.
Borås Stad, AB Bostäder i Borås och Borås Energi och Miljö AB deltar i EU-projektet
Sinfonia. Sinfonia är ett femårigt projekt där Bolzano i Italien och Innsbruck i Österrike ska
energieffektivisera hela stadsdelar. Borås Stad tillsammans med Borås Energi och Miljö AB och
AB Bostäder i Borås är en tidig brukare och ska testa om de verktyg och metoder som används
i Bolzano och Innsbruck kan användas i Borås.
Klimatutsläpp och byggande
Byggnader har lång livstid och det är därför viktigt att de byggs på ett energieffektivt sätt.
Det går att minska driftkostnader genom att investera mer i byggnadsskedet. Det kan därför
vara lönsamt med dyrare byggnationer. Nybyggda hyreshus använder mindre än hälften
så mycket energi som beståndet i övrigt. Val av byggnadsmaterial vid nybyggnation har
betydelse för byggnaders totala klimatutsläpp under byggnadens livstid. Betong är ett mycket
energikrävande material som ger upphov till stora klimatutsläpp. AB Bostäder bygger nya hus
utanpå återanvända betongstommar vilket minskar klimatutsläppen. Trä är klimatneutralt och
är även ett sätt att lagra kol. Både Fristadbostäder AB och Viskaforshem AB bygger trähus med
mycket låg energianvändning.
Hållbar konsumtion
Konsumtion står för mer än hälften av en familjs klimatutsläpp och det är därför viktigt att
arbeta med den frågan. I mötesplatsen som byggs i Stadsparken, Orangeriet med Rådrummet,
kommer utställningar, rådgivning och arrangemang på dessa teman att bidra till att boråsarna
blir medvetna konsumenter.
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Inom koncernen Borås Stad orsakar konsumtion av varor ett större klimatutsläpp än energianvändningen. En studie i Sollentuna kommun har visat att ”plastköp äldreomsorg ospec” och
”byggnadsentreprenad” står för de i särklass största klimatutsläppen när klimatutsläpp för hela
kontoplanen kartlades. Det är därför viktigt att få in klimathänsyn i upphandlingen.
Fysisk planering
Arbetet med Energi- och klimatstrategin har skett tillsammans med översiktsplanearbetet.
Resultatet är tydligt. Var vi bygger hus och infrastruktur samt hur vi bebygger påverkar
hur vi använder energi. Det påverkar även sättet vi kan producera energi. Energi ses av
tradition som en renodlat teknisk och ekonomisk angelägenhet. Den fysiska planeringen
drivs av kunskaper om rumsliga aspekter. Men energianvändning och fysisk planering
hänger samman. I ett omvärldsperspektiv är det främst urbanisering, regionförstoring och
städernas inre strukturomvandling som ger exempel på detta. Urbanisering sker framför allt i
utvecklingsländer, men trenden syns även i Sverige. De större städerna växer och den regionala
obalansen blir tydligare. Samtidigt erbjuder städer och stadsregioner nya ekonomiska, sociala
och kulturella möjligheter vilket är något positivt.
Enligt FN:s rapport om städer och klimatförändringen (2011) genererar världens städer 40-70
procent av den totala mängden växthusgaser när man mäter mänskliga aktiviteter. Mäter man
utifrån konsumtion höjs siffran till 60-70 procent. Det innebär att städer har ett betydande
ekologiskt fotavtryck och det förutsätter att stad och land samspelar. Städerna har stora behov
av mark för produktion av energi och livsmedel. Städer globalt är en utmaning. Men i Sverige
kan man samtidigt konstatera att det är städerna som kan hantera dessa problem. Svenska
städer har till exempel varit föregångare när det gäller att använda fjärrvärme och fjärrkyla
vilket inneburit betydande minskningar av CO2 utsläppen. I Borås har fjärrvärmenätet byggts
ut och fjärrvärmen baseras till 93 procent på förnybara bränslen eller avfall. Oljeanvändningen
för uppvärmning av bostäder har minskat med 98 procent sedan 1990.
Stadsutvecklingsprojekt Norrby handlar om att knyta samman planer för nybyggnation
på Nedre Norrby, med befintliga stadsdelen Norrby och skapa en samlad stadsdel. För att
stadsdelen ska bli hållbar ska projektet hållbarhetscertifieras.

Energi- och klimatmål
Borås Stad har skrivit under Borgmästaravtalet inom EU och är därmed förpliktigad att ta
fram en åtgärdsplan för en hållbar energianvändning (SEAP). Åtgärdsplanen ska förutom
åtgärder innehålla ett övergripande klimatmål till 2020 från 1990 års nivå. Detta mål finns
med i Energi- och klimatstrategin som tillsammans med Borås Stads miljömål utgör SEAP
enligt Borgmästaravtalet.
Borås Stad har skrivit under Klimatstrategin för Västra Götaland och därmed lovat att bidra till
ett resurseffektivt samhälle och bryta beroendet av fossil energi till 2030.
I Borås 2025 Vision och strategi formuleras klimatmålet på följande sätt:

»

”Borås är en stad baserad på förnybar energi” och ”Vi effektiviserar
energianvändningen och använder bara förnybar energi”.
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I Miljömålen för Borås Stad formuleras klimatmålet på följande sätt:

»

Borås Stad minimerar sina utsläpp av växthusgaser. Förnybar energi används till
kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el”.

I Miljömålen finns även ett effektiviseringsmål för energianvändningen i Borås Stads
geografiska område.

»

Energianvändningen ska minska med 15 procent från 2009 till 2016.

Förutom dessa övergripande mål finns en rad åtgärder som beskriver hur kommunala
förvaltningar och bolag ska minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi.

Energianvändning och klimatutsläpp 2020
I Energi- och klimatstrategin finns mål för energianvändning och klimatutsläpp 2020. För att
kontrollera vad målen innebär har energianvändning och klimatutsläpp beskrivits även för år
2020.

Jämfört med 2012 är det inte så stor skillnad i energitillförseln, men eftersom vi är fler
invånare har energianvändningen minskat per invånare med 17 procent jämfört med år 2012.
Osäkerheterna är förstås stora. Kommer solceller att installeras på bred front? Kan vi minska
energianvändningen från trafiken med 12 procent genom en kombination av fler elbilar och
minskade transporter? Hur förnybar är Sveriges elproduktion?
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underrättelse om granskning för detaljplan i Sandared,
SANDARED l:77 och 1591, Borås Stad
Syftet med planandringen ar att skapa en sammanhållen tennisanlaggning för Sandareds
Tennisklubb. Detaljplanen gör det möjligt att bygga tre nya tennisbanor väster om tennishallen.
Närmast tennishallen får idrottsbanor, förråd, läktare, parkering, murar, bullerskydd och
belysningsstolpar anordnas. Området närmast Badvagen ar inte avsett för tennisverksamhet utan
för lek och andra idrotter.
För planområdet galler en stadsplan från 1988. Sandared 1:591 ar planlagd för idrottsandamål och
Sandared 1:77 ar planlagd som park. Planförslaget innebar att det ar möjligt att göra en något
större tillbyggnad till tennishallen jämfört med gällande detaljplan.
Planområdet berörs av strandskydd (200 meter) från Viaredssjön som återinträder i samband med
planliggningen. Strandskyddet upphävs inom planamådet. En behovsbedömning har gjorts som
visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen ar att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MISB, inte behövs.
Planhandlingarna finns dlganghga på vår hemsida: www.boras.se/detaljplan. Stora plankartor kan
Översändas på begäran.
Inbjudna att lämna synpunkter ar sakägare, kommunala
remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse
fiågan. Fastighetsägare ombeds informera eventuella
hyresgäster om innehållet i detta brev.

Granskningstiden pågår den 8 december 2014 den 26 januari 2015.

Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån,
Kungsgatan 55, Borås, mån-tor kl. 8-17 fre kl. 8-16.

Upplysningar l a m a s av planavdelningen på Samhallsbyggnadsförvaltningen
IQistine Bayard tfn. 033-358449, e-post kristine.bayard@boras.se
Andreas IUingström tfn. 033-358572, e-post andreas.klingstrom@boras.se

Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/rernissvar senast den 26 januari 2015 via e-post till
detaliplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN 2013-1924. Yttrandet önskas som pdf
eller word-format för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Det går aven att
skicka synpunkter med brev till Borås Stad, Samhallsbyggnadsnamnden, 501 80 Borås.
Borås den 3 december 2014
Samhallsbyggnadsnamnden

BN 2013-1924

Detaljplan för Sandared
SANDARED 1:77 OCH 1:591
Borås Stad
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Sammanfattning
Syftet med planändringen är att skapa en sammanhållen tennisanläggning för Sandareds Tennisklubb.
Detaljplanen innebär att de tennisbanor som i dag
ligger på två delar av fastigheten Sandared 1:88 kan
ersättas av nya banor på den befintliga grönytan intill
tennishallen.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Sandared,
SANDARED 1:77 och 1:591, Borås
Stad, upprättad den 13 oktober 2014.
1. Inledning

2.2 Borås 2025

I Borås Stads vision, Borås 2025, som godkändes 2012
beskrivs kommunens vision vilken även fördjupas i sju
strategiska målområden. Planförslaget följer visionen
bland annat genom att den möjliggör för ett förbättrat föreningsliv samt bidrar till positiv utveckling av
samhällen utanför Borås tätort.
2.3 Översiktliga planer

1.1 Planens syfte

Syftet med planändringen är att skapa en sammanhållen tennisanläggning för Sandareds Tennisklubb.
1.2 Planens huvuddrag

Detaljplanen innebär att de tennisbanor som i dag
ligger på två delar av fastigheten Sandared 1:88 kan
ersättas av nya banor på den befintliga grönytan intill
tennishallen.
1.3 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
De samhällsbyggnadsmål som är relevanta för detaljplaneförslaget är:
- Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen
utan att den sociala och yttre miljön försämras.
- Lokalisera ny bebyggelse invid befintlig för att begränsa kostnaderna för kommunal service.
I översiktsplanens bilaga med möjlig markanvändning
förordas att området söder om järnvägen ska förädlas
med bostäder/fritid.
Planförslaget följer spelreglerna i översiktsplanen.

Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd har
samrådsredogörelse tillkommit och efter granskning
tillkommer utlåtande över inkomna synpunkter.

2.4 Planprogram

Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt
redovisa de förutsättningar och syften planen har. De
har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den
inte har någon egen rättsverkan.

2.5 Gällande detaljplaner

1.4 Plandata
1.4.1 Läge och areal

Ett planprogram för Sandared har antagits av Kommunfullmäktige i november 2011. I planprogrammet
föreslås att tennisbanorna flyttas till aktuellt planområde och att detta ändras till idrottsändamål.

För planområdet gäller stadsplanen P820, laga kraft
1988-02-19. Sandared 1:591 är planlagd för idrottsändamål, med en högsta byggnadshöjd på 8 meter.
Sandared 1:77 är planlagd som park. I den till planen
tillhörande illustrationen är naturområdet redovisad
som bollplan.

Planområdet är beläget i Sandared, ca 1 mil väster om
Borås. Området avgränsas i väster av Badvägen, i norr
av Gröna Vallens väg, i söder av Promenaden och i
norr av en industrifastighet. Planområdet omfattar ca
9500 m2.
1.4.2 Markägare

Borås Stad är lagfaren ägare för båda fastigheterna.
Sandareds Tennisklubb är taxerad ägare för den fastighet där tennishallen finns, Sandared 1:591.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden gav den 12 december
2013 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
ändra gällande plan till idrottsändamål.
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Utsnitt från planprogrammet. Aktuellt planområde är
redovisat som idrottsområde (Y).
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Utsnitt från gällande detaljplan. Aktuellt område är
redovisat som idrottsområde (Ri) och parkmark.
2.6 Borås Stads Miljömål

I Borås Stads Miljömål, antagna december 2012,
framgår att staden planerar för ett hållbart samhälle
och arbetar för att invånarna ska ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd.
Planen berörs av miljömålen för begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö. För att skapa en god
bebyggd miljö är det positivt att samla tennisverksamheten för att på så sätt ge möjligheter till annan
verksamhet på de delar av samhället där tennisbanorna
ligger i dag. Flytten ger alltså möjlighet till förtätning
av en bebyggd miljö vilket skapar bättre underlag för
service och bättre förutsättningar för ökad användning
av kollektivtrafiken. Planområdet har god närhet och
tillgång till kollektivtrafik.
2.7 Grönområdesplan

Det område som i dag är planlagt som parkmark har
inget skyddsvärde enligt Borås Stads Grönområdesplan, godkänd av KF 2014-02-20.

De fyra tennisbanorna till vänster ska flyttas till ytan
bredvid tennishallen till höger.
Planområdet berörs av strandskydd från närliggande
Viaredssjön. Se konsekvensbeskrivningen.
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts enligt PBL 4:34 och 6 kap MB. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar
4.1 Natur och kultur
4.1.1 Mark och vegetation

Halva planområdet är bebyggt/asfalterat medan resterande halva består av sly, halvhöga till höga träd samt
buskar.
Vid genomförandet av detaljplanen kommer den växtlighet som finns i planområdets västra del till största
delen försvinna och ersättas av tre tennisbanor. Enligt

2.8 Kommunala beslut i övrigt som har betydelse
för planen

Parallellt med aktuellt planförslag pågår arbete med en
detaljplan för angränsande fastighet Sandared 1:81.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna (enligt kap 5) och skydd av naturen (enligt kap
7) i Miljöbalken.
Inga riksintressen berörs. Kust till kust-banan som
utgör riksintresse för kommunikation påverkas inte
negativt.

Grönytan till vänster med tennishallen i bakgrunden.
Till höger Promenaden.
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planbestämmelserna är det inte möjligt att bebygga
området närmast Badvägen med idrottsbanor. Detta
område skulle därför kunna fortsätta vara ett grönt
område med möjighet att utöva andra idrotter än tennis.
4.1.2 Geoteknik

Enligt den geologiska översiktskartan är grundförhållandena i Sandareds centrum övervägande goda.
4.1.3 Radon

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon. För mark som klassas som
normalriskområde för radon gäller generellt att man
inte kan utesluta förhöjd risk för markradon lokalt.
4.1.4 Fornlämningar/kulturminnen

Några kända fornlämningar eller någon kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns inte inom planområdet.
4.2 Planförslaget
4.2.1 Idrott

Detaljplanen gör det möjligt att bygga tre nya tennisbanor väster om tennishallen. Inom det prickade
området betecknat med n1 får byggnader inte uppföras. Däremot får idrottsbanor, förråd, läktare och
belysningsstolpar anordnas. Detta område är vid framtagande av planen avsett för de tre tennisbanorna.

4.3.3 Kollektivtrafik

Vid Sandareds station, norr om planområdet, går
busslinjerna 159, 404 och 405. Buss 159 och 404 går
en gång i timmen, men turerna är lagda så att det går
att resa till Borås Resecentrum en gång i halvtimmen.
Busslinje 405 utökar trafiken under morgnar och
eftermiddagar. Regiontåg går en gång i timmen.
4.3.4 Parkering

I dagsläget finns en parkering för ca 30 bilar utanför
tennishallen. Enligt Borås Stads parkeringsnorm så ska
kategorin samlingslokaler, vilket tennishallen tillhör,
ha parkeringsplatser för att täcka antingen 60% av
det normala antalet besökare och personal eller 30%
av det maximala antalet besökare och personal. Enligt
Sandareds Tennisklubb är det normala antalet besökare och personal ca 20 personer, vilket innebär att 12
parkeringsplatser krävs. Verksamheten klarar därför
med marginal parkeringsnormen. Möjligheter finns att
parkera på kortsidan mot Promenaden vid ökat behov,
som exempelvis vid tävling.
4.4 Teknisk försörjning
4.4.1 Vatten och avlopp

Vatten- och avloppsledningar finns i Gröna Vallens
väg, samt sträcker sig genom de västra delarna av Sandared 1:77, närmast Badvägen.

Inom det prickade området betecknat med n2 får
varken byggnader, idrottsbanor, förråd eller läktare
byggas. Detta område är alltså inte avsett för tennisverksamhet.
4.2.2 Bebyggelse

Planområdet innefattar en byggnad, tennishallen, som
är en plåtbyggnad med sockel i tegel. Planförslaget
innebär att det är möjligt att göra en något större
tillbyggnad till tennishallen jämfört med gällande
detaljplan.
Vid en eventuell till-/ombyggnad av tennishallen så
ska den följa gällande regler angående tillgänglighet
för funktionshindrade.

Tennishallens entré till höger och befintlig parkering.

4.3 Gator och trafik
4.3.1 Gatunät

Planområdet angörs från Promenaden. Ett genomförande av detaljplanen innebär ingen skillnad från
nuvarande trafiksituation.
4.3.2 Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelnät saknas söder om järnvägen.
Två av de befintliga tennisbanorna som föreslås ersättas
med nya inom planområdet.

6

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

4.4.2 Dagvatten

Området består idag till stor del av naturmark som
kommer att hårdgöras vid utbyggnaden av tennisbanorna och det finns inga dagvattenledningar i gatorna
omkring planområdet. Idag finns ett makadamdike
längs med tennishallens parkering. Diket leder till en
brunn intill Promenaden och vattnet leds vidare i en
ledning ut i Viaredssjön. Vid exploatering av området bör ledningens kapacitet utredas och eventuellt
förbättras.
4.4.3 Värme

Närmaste fjärrvärmeledning finns i Industrivägen.

når Viaredssjön. En sammanhållen idrottsanläggning
ökar tryggheten och säkerheten för de som utövar
idrotten.
5.3 Hushållning med naturresurser

Den naturresurs som finns i området är busk-/skogsområdet vars naturvärde inte bedömts vara betydande.
Planförslaget innebär att befintlig bebyggelsestruktur
och infrastruktur används mer rationellt, vilket är god
hushållning med naturresurser. Bedömningen är att
planutformningen innebär positiva konsekvenser i
förhållande till pågående markanvändning.
5.4 Miljö

4.4.4 El

Tennishallen är ansluten till elnätet. Eldistributör i
området är Sandhult-Sandareds Elektriska ekonomiska
förening.

5. Konsekvenser
5.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den
påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och
hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Detaljplanen innebär att tennisverksamheten i Sandared
som i dag är uppdelad på tre platser i stället sammanförs till en plats.
Området har i dagsläget inget skydd i form av t.ex.
biotopskydd, djurskydd eller liknande. Området
innefattar heller inga riksintressen, naturminnen eller
kulturvärden.
Planområdet berörs av strandskydd (200 meter) från
Viaredssjön. Strandskyddet upphävs i samband med
detaljplanen.
Området ligger inom zonen för beräknat högsta flöde
som representerar ett extremt scenario med mycket
lång återkomsttid (i storleksordningen 10 000 år).
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att ingen
betydande påverkan förorsakas framgår nedan av
konsekvensbeskrivningen.
5.2 Hållbar utveckling

En utveckling och sammanslagning av tennisverksamheten i Sandared i ett kollektivtrafiknära läge bidrar
till hållbar utveckling av samhället. En flytt av tennisbanorna möjliggör ett anläggande av ett förbättrat
dagvattensystem i södra Sandared, med en dagvattendamm som renar och fördörjer dagvattnet innan det

5.4.1 Naturvärden

Inga särskilda naturvärden bedöms påverkas.
5.4.2 Landskapsbild

Landskapsbilden lokalt förändras något i och med
att några högre träd försvinner och ersätts med en
tennisanläggning. Förändringen bedöms dock vara
acceptabel.
5.4.3 Grönområden

Ett mindre grönområde i Sandared försvinner. Området har dock inget större rekreationsvärde i dagsläget, varför förändringen bedöms vara acceptabel.
Tillgängligheten till närliggande naturområden med
större rekreationsvärden är god.
5.4.4 Ändamålsenlig struktur

En samordning av tennisverksamheten till en anläggning bedöms vara en ändamålsenlig struktur. Möjlighet finns att använda befintliga tennisbanor till mer
lämpat ändamål.
5.5 Strandskydd

Planområdet berörs av strandskydd (200 meter) från
Viaredssjön. Då området sedan tidigare är planlagt har
strandskyddet upphävts, men återinträder i och med
den nya detaljplanen.
Strandområdet som angränsar till planområdet är
tillgängligt för allmänheten idag. Ett användande av
marken enligt planförslaget försvårar inte möjligheten
att nå strandområdet samt möjlighet till fri passage.
Planområdet används inte på ett sådant sätt att det
har betydelse för strandskyddets syften. Strandskyddets syften påverkas därmed inte negativt och bedöms
kunna upphävas.
Strandskyddet avses upphävas med hänvisning till det
särskilda skälet att ”planförslaget behövs för att utvidga pågående verksamhet och att utvidgningen inte
går att genomföra utanför området”.
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De markytor, där de befintliga banorna ligger, behövs i
framtiden för att utveckla området med mer bostäder.
Sedan 2009, då beslut fattades om att ta fram ett planprogram för södra Sandared, har Borås Stad studerat
den framtida markanvändningen i området. Tanken
är att omvandla och förädla området med flerbostadshus och att göra strandområdet mer attraktivt. På sikt
ska industrin och de tunga transporterna försvinna
och möjligheterna att röra sig till fots och med cykel
genom området ska förbättras. Det ger större möjlighet att röra sig i naturområdet intill Viaredssjön och
fler lägenheter ger även invånare i Sandared möjlighet
att bo kvar när de sålt villan, vilket bidrar till en mer
blandad befolkning.

ner inom deras anläggning max 1 gång per år. Tennis
drar inte så mycket publik och denna siffra gäller vid
stora evenemang.

I samband med exploateringen av nya bostäder kommer dagvattenhanteringen i området ses över och
markområdet för de befintliga tennisbanorna närmast
Viaredssjön, avses användas till en dagvattendamm.
Dammen ska rena och fördröja dagvattnet innan det
når Viaredssjön.

5.6.3 Buller

Eftersom marken vid de befintliga banorna behövs för
framtida exploatering och dagvattenfördröjning och
tennisklubben har behov av utomhusbanorna föreslås
tre nya banor inom planområdet. Denna plats har
valts eftersom Borås Stad äger marken och fastigheterna intill är i privat ägo. En byggnation av tre nya
banor är inte möjlig någon annanstans i denna del
av Sandared än på föreslagen plats. Att lokalisera de
nya banorna intill tennishallen anses lämpligt därför
att det skapar en sammanhållen tennisanläggning.
Detta ger bättre tillgänglighet för rörelsehindrade med
närhet till parkering och toaletter. En samlokalisering
ökar också överblickbarheten och tryggheten för de
som använder och vistas på idrottsområdet.
5.6 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
5.6.1 Miljökvalitetsnormer

Gällande miljökvalitetsnormer avseende buller-, vatten
och luftföroreningar bedöms inte komma att överskridas p.g.a. den verksamhet som medges i detaljplanen.
5.6.2 Risker - farligt gods

Avståndet mellan farligt gods-led (Kust till kustbanan) och planområdets närmsta gräns är 105 – 120
meter.
Till planen har en kvalitativ riskalanys gjorts (COWI,
2014). Enligt riskanalysen bedöms inte den sammanvägda personintensiteten längs med den undersökta
sträckan vara hög i relation till flera andra sträckor
längs med Kust till kust-banan. Tennisklubben beräknar att det som mest kan komma att vistas 120 perso-
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Individrisknivån för den undersökta sträckan har
bedömts vara mycket låg. Det bör även noteras att den
beräknade individrisken är baserad på betydligt större
mängder farligt gods än vad som i realiteten fraktas på
Kust till kust-banan.
Baserat på avståndet till järnvägen, den låga personintensiteten och den låga individrisknivån görs den
sammantagna bedömningen att samhällsrisken kommer att vara låg och att inga säkerhetshöjande åtgärder
krävs.
Tennisspelande kan ge upphov till ljudstörningar som
främst omfattar det ljud som uppstår när tennisbollen
träffar racket. Ljudet som uppstår har impulsljudskaraktär dv.s. att det är återkommande, har en kort
stigtid i ljudnivå och har kort varaktighet, vilket kan
bidra till att det upplevs som störande. Tennisspel
förekommer främst vid fint väder vilket är de dagar
boende intill spenderar mest tid utomhus.
Med hänsyn till ljudets karaktär, tennisbanornas
lokalisering i närheten av bostäder och verksamhetens
omfattning, finns det skäl att anta att verksamheten
kan medföra olägenhet för människors hälsa. Därför
ställs i plankartan krav på att buller från tennisbanor inte får överskrida gällande riktvärden/regler för
externt industribuller.
Det finns inga jämförbara riktvärden utarbetade för
just tennisspel. Därför tillämpas Naturvårdsverkets
riktvärden för externt industribuller som är användbart till övriga verksamheter som saknar specifika
riktvärden.
Som dämpning av störande ljud kan förslagsvis en
ljuddämpande plastspont anordnas intill tennisbanornas staket.
5.6.4 Översvämningsrisk

Planområdet påverkas av översvämningsrisker enligt
den detaljerade översvämningskarteringen för Borås
Stad, upprättad 2010. Området ligger inom zonen för
beräknat högsta flöde som representerar ett extremt
scenario med mycket lång återkomsttid (i storleksordningen 10 000 år). Det beräknade högsta flödet
används vid dimensionering av dammar i den högsta
säkerhetsklassen och är inte något som är aktuellt i det
här fallet. Konsekvenserna på idrottsområdet vid en
översvämning bedöms vara små.
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5.6.5 Trafikmiljö

Planen innebär ingen större påverkan på trafikmiljön.

6. Administrativa frågor
6.1 Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har
vunnit laga kraft.
6.2 Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
6.3 Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.
6.4 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från kommunala förvaltningar och bolag.

Planavdelningen
Andreas Klingström

Kristine Bayard

planchef

planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Upprättad den 13 oktober 2014 med
avseende på detaljplan för
Sandared, Sandared 1:77 och 1:591,
Borås Stad.
1. Inledning

Detaljplanen omfattar två stycken fastigheter, Borås
Sandared 1:77 och 1:591 som är kommunalt ägda.
Sandared 1:591 är upplåten med tomträtt till Sandareds tennisklubb.
2.4 Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen innehåller ingen allmän plats.
Anläggningar inom kvartersmark

En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan.
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället
av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur
genomförandesynpunkt.
Denna genomförandebeskrivning redovisar ansvarsfördelningen samt möjligheter till genomförande av
detaljplan för att skapa en sammanhängande tennisanläggning för Sandareds tennisklubb.

Respektive fastighetsägare och tomträttshavare ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark när det
gäller utförande, kostnader och framtida drift och
underhåll.
2.5 Avtal

Avtal om utökning av tomträtt ska upprättas i Sandared 1:591 mellan Sandareds tennisklubb och Borås
kommun. Arrendeavtal mellan Sandareds tennisklubb
och Borås kommun för befintliga tennisbanor på
Sandared 1:88 ska upphävas och ersätts i stället med
utökning av tomträttsavtalet. Arrendeområdet ska
avlämnas avröjt enligt gällande arrendeavtal eller vad
som överenskommes särskilt mellan parterna.

2. Organisatoriska frågor

3. Fastighetsrättsliga frågor

2.1 Tidplan

3.1 Fastighetsbildning

För detaljplanen gäller ett normalt planförfarande med
följande tidsplan:
Samråd

2 kv. 2014

Granskning

4 kv. 2014

Antagande

1 kv. 2015

Laga kraft

1 kv. 2015

Del av Sandared 1:77 ska överföras till Sandared
1:591. De delar av Sandared 1:77 som ligger utom
planområdet, och som utgörs av allmän plats, kan
lämpligen bilda egen fastighet eller överföras till annan
kommunal fastighet.
3.2 Servitut och Ledningsrätt

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
2.2 Genomförandetid

Allmänna ledningar inom området får vid behov och
på ansökan av respektive ledningsägare säkerställas
med ledningsrätt. Ledningarna ska förläggas i planområdets västra del som är markerat som u-område.
3.3 Ansökan om lantmäteriförrättning

Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då
planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en
garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter
planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas
utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för
exempelvis förlorad byggrätt).
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2.3 Markägoförhållanden

Kommunen ansöker om fastighetsbildning berörande
överföring av mark från Sandared 1:77 till Sandared
1:591. Kostnaderna för ovanstående fastighetsbildningsåtgärder skall betalas av Sandareds tennisklubb.
Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om
lantmäteriförrättning avseende ny ledningsrätt.
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4. Tekniska frågor
4.1 Gator

Utfart sker på gator med kommunalt huvudmannaskap.
4.2 Parkering

Parkeringsbehovet löses inom planområdet.
4.3 Vatten-, avlopp och dagvatten

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde
för vatten, spillvatten och dagvatten.
4.4 Övriga ledningar

El, tele, opto och fjärrvärme påverkas ej av detaljplanen.

5. Ekonomiska frågor
5.1 Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Inkomster

Borås Kommun får inkomster till följd av upplåtelse
av tomträtt. Kommunen får även intäkter i form av
planavgift, som tas ut i samband med bygglov för
nybyggnation.
Utgifter

Borås Kommun får utgifter till följd av framtagande av
detaljplan.
5.2 Ekonomiska konsekvenser för Sandareds Tennisklubb
Inkomster

Sandareds tennisklubb får inga direkta inkomster
till följd av detaljplan. Detaljplanen bedöms dock ge
bättre möjlighet att bedriva verksamheten.
Utgifter

Sandares tennisklubb får kostnader i form av tomträttsavgäld och kostnader för lantmäteriförrättningen,
samt för iordningställande av nya tennisbanor och den
tidigare arrenderade marken.

Markavdelningen
Peter Zettergren

Edward Isaksson

T f Markchef

Exploateringsingenjör
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Samrådsredogörelse
Upprättad den 13 oktober 2014 med
avseende på detaljplan för
Sandared, Sandared 1:77 och 1:591,
Borås Stad.
1. Handläggning
Detaljplaneprocessen inleddes med ett planprogram
upprättat den 15 september 2011. Programsamråd
enligt ÄPBL 5:20 har ägt rum under tiden 15 februari
– 15 april 2011. Under programsamrådet inkomna
synpunkter har redovisats i en samrådsredogörelse.
Kommunfullmäktige antog planprogrammet 2011.
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 5 maj 2014 har ägt rum under tiden 21 maj
2014 – 27 juni 2014. Berörda markägare har underrättats med brev till samrådet. Under samrådstiden har
detaljplanen varit anslagen i Stadshuset och handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens
hemsida.

2. Sammanfattning

Svar datum

Länsstyrelsen

2014-16-19

S02

Kulturnämnden

2014-06-17

S03

Lokalförsörjningsnämnden

2014-06-23

S04

Fritids- och folkhälsonämnden

2014-06-23

S05

Miljö- och konsumentnämnden

2014-06-24

S06

Stadsdelsnämnden Väster

2014-06-27

S07

Borås Elnät AB

2014-05-22

S08

Borås Energi och Miljö

2014-06-26

S09

Polismyndigheten i Västra Götaland

2014-06-18

S10

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

2014-06-13

S11

Tekniska nämnden

2014-07-04

Sakägare
S12

Sandareds Tennisklubb (STK)

2014-06-25

S13

Sandared 1:79 och 1:80

2014-06-26

S14

Sandared 1:123

2014-06-27

S15

Sandared 1:554

2014-06-27

S16

Sandared 1:78

2014-06-27

3. Synpunkter under samrådet

Elva remissinstanser har framfört synpunkter vid
samrådet. Fem berörda sakägare har under samrådstiden inkommit med erinringar mot förslaget.
2.1 Ändringar av planförslaget

Granskningshandlingen innebär följande ändringar
jämfört med samrådshandlingen:
•

Planbeskrivningen har kompletterats med ett
avsnitt om Risker - farligt gods.

•

Avsnitt 5.5 Strandskydd har redigerats.

•

Avsnitt 2.6 Borås Stads Miljömål har utökats.

•

Texten om miljökvalitetsnormer och hållbar
utveckling har kompletterats.

•

Avsnitt 4.4.2 Dagvatten har utökats.

•

Antal tennisbanor på illustrationskartan har ändrats från 4 till 3.

•

Bestämmelser om markens anordnande har
införts på plankartan. En bestämmelse hindrar
anläggande av tennisbanor närmast Badvägen.

2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
- att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt
att skicka detaljplanen för granskning.
- att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas
innebära en betydande miljöpåverkan.
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Remisspart
S01

Inkomna synpunkter i samband med samrådet redovisas och kommenteras nedan. Yttrandena är delvis
sammanfattade för att enkelt skapa en överblick över
de viktigaste inkomna synpunkterna.
3.1 Remisspart
S01 Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen har inga invändningar mot omlokalisering av tennisbanor enligt förslaget. Däremot
återinträder allemansrätten (enligt bestämmelser för
strandskydd) vid upphävande av för området gällande
detaljplan. Det aktuella området är idag en öppen
naturmark. Badvägen, som går utmed områdets västra
del, leder dessutom ända ner till vattnet vilket innebär
att man varken kan hävda att byggnader eller vägar utgör ett hinder för allmänhetens möjlighet att ta sig ner
till strandområdet. Länsstyrelsen bedömer inte att de
angivna särskilda skälen: ”ianspråktagenmark eller att
marken är avskilt genom bebyggelse, väg eller järnväg”
kan appliceras för upphävande av strandskyddet för att
möjliggöra planförslaget. Kommunen behöver pröva
ett lämpligare skäl som kan appliceras i detta fall.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhål-
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landen att frågor som berör strandskydd ska lösas på
ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges
nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.
Motiv för bedömningen

att mellankommunal samordning blir olämplig, att
miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas
eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de
boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken
för olyckor, översvämning eller erosion.
Kommentar

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Strandskydd
Kommunen behöver se över de särskilda skälen som
anges för att upphäva strandskyddet som åter inträder
i det aktuella planområdet.
Länsstyrelsen bedömer inte att de angivna särskilda
skälen: ”ianspråktagenmark eller att marken är avskilt
genom bebyggelse, väg eller järnväg” kan appliceras
för upphävande av strandskyddet för att möjliggöra
planförslaget. I dagsläget är planområdet en öppen naturmark där allemansrätten återinträtt då området inte
används för ändamål som kan anses som ianspråktagande de senaste 5-10 åren. Området är inte heller avskilt genom väg eller bebyggelse då Badvägen som går
utmed områdets västra del, leder ända ner till vattnet.
Det innebär att man varken kan hävda att byggnader
eller vägar utgör ett hinder för allmänhetens möjlighet
att ta sig ner till strandområdet.
Länsstyrelsen hänvisar till ”Strandskydd – Handbok
2009:4, Utgåva 2.” (En vägledning för länsstyrelsers
och kommuners arbete med strandskydd. ISBN 97891-620-0175-9.
Förslagsvis kan marken tas i anspråk på grund av att
den behövs för att utvidga en pågående verksamhet
och utvidgningen inte kan genomföras utanför området. (enligt punkt 4 under särskilda skäl, 3.1 Förutsättningar för att upphäva strandskyddet i en detaljplan).
Råd enligt 2 kap. PBL
Planförslaget bör inkludera även en beskrivning över
vad de två områdena där det idag finns tennisbanor,
ska användas till efter det att banorna har flyttats till
Sandared 1:77. Då man vid nybyggnationen av tennisbanor på Sandared 1:77 tar naturmark i anspråk så
bör Sandared 1:88 återställas till naturmark.
Behovsbedömning

Samhällsbyggnadsnämnden beaktar synpunkten att de
angivna särskilda skälen: ”ianspråktagen mark eller att
marken är avskilt genom bebyggelse, väg eller järnväg”
inte kan appliceras för upphävande av strandskyddet. Avsnitt 5.5 om strandskydd har redigerats, enligt
Länsstyrelsens förslag, och strandskyddet avses istället
upphävas med hänvisning till det särskilda skälet att
planförslaget behövs för att utvidga pågående verksamhet och att utvidgningen inte går att genomföra
utanför området.
Avsnitt 5.5 om Strandskydd har även kompletterats
med en beskrivning av vad de två områdena där banorna finns idag, ska användas till i framtiden.

S02 Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker upprättat förslag till yttrande över detaljplan för Sandared, SANDARED 1:77
och 1:591.
Planområdet berörs av strandskydd som återinträder i
samband med planläggningen. Inga kulturlämningar
berörs varför Kulturnämnden tillstyrker upprättat
förslag till detaljplan för Sandared, SANDARED 1:77
och 1:591.

S03 Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka den
förslagna detaljplanen.

S04 Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på den
föreslagna planförändringen. Sandareds Tennisklubb
bör kompenseras i någon form för anläggandet av nya
tennisbanor i anslutning till tennishallen.

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.

Fritids- och folkhälsonämnden vill också betona
vikten i att Borås Stad ger föreningen ekonomiska
förutsättningar i samband med anläggandet av de fyra
nya banorna.

För övrigt

Kommentar

Länsstyrelsen befarar i övrigt inte att riksintresse
enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas,

Hur Sandareds tennisklubb finansierar anläggandet av
de nya tennisbanorna regleras inte i detaljplanen.
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S05 Miljö- och konsumentnämnden

S10 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt
planarbete.

Länsstyrelserna för Skåne, Stockholms och Västra
Götalands län har presenterat en riskpolicy genom
skriften Riskhantering i detaljplaneprocessen - Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för
farligt gods (2006). I denna står det att en riskanalys
bör genomföras vid framtagandet av detaljplaner inom
150 meters avstånd från en farligt godsled. De skriver också att deras riskpolicy inte hindrar att lokala
riktlinjer används.

Miljöförvaltningen har inget att erinra mot förslaget
på planändring, men önskar ett par förtydliganden i
planbeskrivningen.
Miljöförvaltningen ser inte hur en förflyttning av de
två befintliga tennisbanorna till en ny plats skulle
innebära att resandet med kollektivtrafiken kommer
att öka. Stycket som finns beskrivet i 2.6 upplevs
därför något krystat. Detsamma gäller för stycke 5.2,
hållbar utveckling är mer än bara kollektivtrafik.
Det vore önskvärt att det i stycke 4.4.2 om dagvatten
beskrivs mer utförligt hur detta ska tas omhand.
I stycke 5.6.1 nämns miljökvalitetsnormer för luft,
men inte för vatten och buller. Planen kommer dock
inte innebära att normerna för dessa överskrids.
Kommentar

Planbeskrivningen har förtydligats på ovan nämnda
punkter.

S06 Stadsdelsnämnden Väster

Det är sannolikt positivt för tennisverksamheten i Sandared att den sammanförs till en plats och att förbättra
för föreningslivet ligger dessutom i linje med Borås
Stads vision. Strandskyddet återinträder men föreslås
upphävas då det ligger avskilt och inte försvårar möjligheten att nå strandområdet.

I Borås översiktsplanen ÖP 06 anges det att det inom
Borås tätbebyggda delar ska finnas ett bebyggelsefritt
område på minst 30 meter längs järnvägar och vägar.
Kontorsbebyggelse medges fram till 30 meter från
järnväg och bostadsbebyggelse fram till 80 meter från
järnväg. Längs vägar medges kontorsbebyggelse fram
till 50 meter från vägens kant och bostadsbebyggelse
fram till 100 meter från vägens kant. För bebyggelse
som anpassas till dessa skyddsavstånd ska inte detaljerade riskanalyser behöva göras enligt ÖP 06.
• En övervägning bör göras om de lokala riktlinjerna
som presenteras i ÖP 06 ska gälla eller om det av länsstyrelserna rekommenderade avstånd på 150 meter,
ska gälla för när en riskanalys ska genomföras. Länsstyrelsernas riskpolicy kom ut efter ÖP 06.
• Då det berörda området ligger inom 150 meter
från järnvägen bör en riskanalys genomföras. Tidigare
riskanalys analys på Viared 8:40 borde gå att använda,
men att samhällsrisken särskilt bör studeras vid någon
form av turnering på tennisplanerna, med mycket
folk.

S07 Borås Elnät AB

Kommentar

Ingen erinran.

Synpunkten beaktas och en riskanalys har nu gjorts för
området. Planbeskrivningen har kompletterats med
avsnittet 5.6.2 Risker - farligt gods.

S08 Borås Energi och Miljö

Borås Energi och Miljö har granskat detaljplanen och
har inga synpunkter på samrådet.

S11 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen.
S09 Polismyndigheten i Västra Götaland

När det gäller trafiken inom området har polismyndigheten inga synpunkter.

3.2 Sakägare

När det gäller utemiljö bör de planeras med tanke på
belysning, plantering, mörker etc så att tryggheten
upplevs som mycket hög.

STK ställer sig i huvudsak positiva till planförslaget
men vill göra följande kommentarer:

När det gäller parkering utanför tennishallen är den
bra beskriven i detaljplanen och klarar parkeringsnormen i Borås Stad.
Kommentar

Synpunkterna noteras.
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S12 Sandareds Tennisklubb (STK)

STK initierade frågan om att flytta nuvarande utebanor pga. de bebyggelseplaner som diskuterats för
området där klubben idag har fyra utebanor för tennis.
Om det blir aktuellt med byggnation kommer den
mark banorna i dag är förlagda på att tas i anspråk.
Syftet med att lyfta frågan är att agera i tid för att
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möjliggöra kontinuerlig verksamhet. Anläggningen
är i dag helt funktionell. Det finns dock behov av att
förbättra nuvarande banor vilket kräver ett långsiktigt säkerställande av att marken fortsättningsvis kan
användas för tennisbanor.

mer kapitalstarka intressenter medverkar vid denna
typ av infrastrukturella investeringar. STK kan därefter
bedriva en bra verksamhet med fokus på ungdomar
och deras idrottande.

Mot bakgrund av detta föreslog STK att banorna
flyttas till marken framför tennishallen i enlighet med
planförslaget. På detta sätt skapas, så som också anges
i planförslaget, förutsättningar för en mer samlad
verksamhet.

Tomträtt upprättas i hel fastighet dvs. att det finns ett
juridiskt krav på att en förrättning måste reglera över
fastigheten Sandared 1:77. Eftersom förrättningen
görs för föreningens syfte är det skäligt att förrättningskostnaden bekostas av föreningen.

Med hänsyn till att frågan om att flytta tennisbanorna
huvudsakligen föranleds av andra faktorer än vad
klubben själva kan påverka anser STK följande:

I detaljplaner där det inte skrivits något plankostnadsavtal, tas planavgiften ut i bygglovet. Planavgiften
kommer i denna plan tas ut i bygglovet.

• Lantmäteriförrättningen ska inte bekostas av STK.
Att föra ihop Sandared 1:77 med Sandared 1:591
utgör inget krav från STK. STK borde kunna få ett
separat avtal om tomträtt för denna fastighet. Det är
dock möjligt att det finns formella krav i detta anseende som kräver en sammanläggning.

Enligt arrendeavtalet ska området avröjas och lämnas i
väl iordningställt skick.

• Avgiften för planförfarandet ska inte bekostas av
STK utan utgöra del i det större planförfarandet så det
är planeringen av bebyggelse som huvudsakligen driver
behovet av förändring.
• Kostnaden för avröjning av anläggningen på Sandared 1:18 bör belasta den som avser att bedriva ny
verksamhet på fastigheten.
• När det gäller tomträttsavgälden bör denna inte
bestämmas till ett belopp som är högre än dagens
avgift för befintligt arrende på fastigheten Sandared
1:88. Den mark som STK lämnar ifrån sig är sannolikt större än det område som föreslås för placering av
nya banor.
• Kostnaden för nya banor ska inte bäras av klubben.
Flytten av banor måste betraktas som ett utbyte av
en fullt fungerande anläggning för att skapa förutsättningar för en alternativ användning av en i dag
välskött mark.
Det ovan nämnda är också rimligt med hänsyn till att
verksamheten till stora delar utgör föreningsverksamhet utanför Borås tätort. Det är viktigt att även områden utanför tätorten kan bedriva en tennisverksamhet
även om det står i konkurrens med den av Borås kommun ägda anläggningen i centralorten. Detta blir inte
mindre viktigt i ljuset av diskussionerna av anläggning
av utebanor i anslutning till anläggningen vid Ålgården och bildande av ett racketcenter.
Vidare saknar STK de ekonomiska förutsättningarna
för att ensamt bära samtliga dessa kostnader vilket
måste vägas in i bedömningen. Det är fullt rimligt att

Kommentar

Tomträttsavgäld bestäms enligt praxis till en given procentsats av marknadsvärdet. Denna procentsats utgörs
av 3,25 % av marknadsvärdet för marken.
Finansieringen av anläggandet av de nya tennisbanorna regleras inte i detaljplanen.

S13 Sandared 1:79 och Sandared 1:80

Området kring de fyra tennisbanorna Sandared 1:77
som är planlagd som PARK förväntar vi oss på Gröna
vallens väg blir iordningställt och kommer skötas som
ett parkområde.
Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av
Kommunstyrelsen att ta fram en plan som gör det
möjligt att skapa en sammanhållen tennisanläggning
inom det aktuella planområdet. Eftersom marken vid
de befintliga banorna behövs för framtida exploatering
och dagvattenfördröjning föreslås nya banor inom
planområdet. Denna plats har valts eftersom Borås
Stad äger marken och fastigheterna intill är i privat
ägo. Kommunen har alltså inte för avsikt att anlägga
en park i enlighet med gällande detaljplan.
Efter samrådet har planförslaget ändrats genom att
antalet tennisbanor som är möjligt att bygga har
minskats till tre. På delen närmast Badvägen har
bestämmelser införts som hindrar anläggandet av
idrottsbanor och läktare. Syftet är att denna del ska
vara tillgänglig för alla så att området kan bli ett
idrottsområde med möjlighet att även utöva andra
idrotter. Det skulle locka besökare i olika åldrar vilket
gagnar fler invånare i Sandared och ökar tryggheten
och trivseln i området. Denna del av idrottsområdet
skulle kunna bli ett grönt område där både barn och
vuxna kan vistas.

GRANSKNING
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S14 Sandared 1:123

Synpunkter för detaljplan Sandared 1:77 och 1:591,
Borås Stad.
1. Tycker inte antalet banor bör vara mer än två
stycken!
2. Något slags dämpande skydd mot ”Ekot” bör sättas
upp, då vi redan har det vid exempelvis varje gång
bildörrar öppnas och stängs vid hallen.
3. Vill veta vad för slags material o ev kemikalier som
ska användas till banorna, då jag har vår vattenbrunn
nära och det är nära till grundvattnet. Vid byggnation
av hallen var det nära att vattnet blev påverkat av era
markarbeten. För övrigt blev min skorsten spräckt vid
samma tillfälle!
4. Stopp o parkeringförbud bör införas från Gröna
Vallens väg på Badvägen till efter vår fastighet, vidare
på Promenaden fram till tennishallens parkeringar.
Det behövs för att komma ut och in till vår fastighet,
speciellt vid större evenemang och badväder då det blir
väldigt tillkorkat.
5. Vill inte ha området söder om Promenaden klassat
som y-område utan som naturområde. Vi vill inte ha
parkering, gator eller fler anläggningar på alla sidor
runt vårt hus!
Kommentar

Efter samrådet har planförslaget ändrats genom att
antalet tennisbanor som är möjligt att bygga har minskats till tre. På delen närmast Badvägen har bestämmelser införts som hindrar anläggandet av idrottsbanor och läktare. Syftet är att denna del ska vara
tillgänglig för alla så att området kan bli ett idrottsområde med möjlighet att även utöva andra idrotter.
Denna del av idrottsområdet skulle kunna bli ett grönt
område där både barn och vuxna kan vistas.
En planbestämmelse har införts i plankartan som
anger att buller från tennisbanor inte får överskrida
gällande riktvärden för externt industribuller eller
motsvarande för verksamheten. Detta innebär att
bullerproblematiken kommer att beaktas i bygglovsskedet och att krav på anordnande av bullerdämpande
åtgärder kommer att ställas på exploatören om riktvärderna överskrids. Synpunkten har även förts fram till
exploatören.
Anläggandet av nya tennisbanor kommer inte att
påverka grundvattnets kvalité. Vid anläggandet av
banorna görs först en markberedning, sedan asfalteras
ytan och en matta läggs på. Inga farliga kemikalier
kommer att användas till banorna.
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Stopp och parkeringsförbud kan inte regleras i detaljplanen. Synpunkten förs fram till Tekniska förvaltningen.
Y-området söder om Promenaden ingår inte i planområdet. Sandareds segelsällskap arrenderar marken och
använder den som idrottsområde.

S15 Sandared 1:554

Vi har tagit del av rubricerade ärende och motsätter
oss å det bestämdaste detta med anledning av följande:
I planförslaget februari 2011 kan man bl. a. läsa att
strandområdet utgör en attraktiv del i Sandared och är
ett välanvänt och uppskattat bad- och rekreationsområde som lockar besökare från både Sandared och andra delar av kommunen. När man läser detta så måste
man ställa sig frågan hur man då kan vilja förstöra och
förfula detta område genom att flytta de befintliga
utomhustennisbanorna till ett område intill Badvägen
där alla som vill nå strandområdet passerar!
Familjerna som bor i närheten av tennishallen har
redan idag problem med att dunket och ropen från
nuvarande tennisbanor utgör ett kraftigt störande
inslag sommartid. Flyttas banorna in till ett än mer
centralt läge bland husen kommer de närmast boende
villaägarna att drabbas mycket hårt genom att det
påträngande och mycket störande ljudet från aktiviteten på banorna kommer att göra det så gott som
omöjligt att vistas i trädgården så länge aktivitet pågår,
vilket som regel är från tidig morgon till sena kvällen.
De befintliga banorna ligger betydligt mer avsides och
bör vara kvar på sin nuvarande plats där de ej stör alla
de besökande som via Badvägen söker avkoppling vid
bad- och strandområdet.
Lämna området framför tennishallens entré fritt
från fula och störande tennisbanor! Försköna istället
området genom att låta det vara ett grönområde med
prunkande vegetation. Sätt en porlande springbrunn
i mitten. Bygg en sandlåda för de minsta och montera
upp några gungor. Placera ut soffor där man kan sitta
och njuta av sjöutsikten. Plantera några träd och lite
blommor. Ett parkområde här längs ett av Sandareds
mest populära promenadstråk skulle uppskattas och
kunna utnyttjas av ALLA – inte bara av dem som spelar tennis! Det är många äldre (åtskilliga med rullator),
som nästan dagligen tar en promenad ner till sjön men
av brist på sittplatser sällan orkar stanna någon längre
stund. Det är nu dags att Sandared även tar med de
äldre i planeringen och inte bara idrottare!!!
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Att förlägga tennisbanorna till området framför tennishallens entré i Badvägens omedelbara närhet förfular
inte bara området och gör det mindre attraktivt utan
kan även utgöra en allvarlig olycksrisk ifall en förlupen
boll skulle träffa någon på vägen. Att bollar allt som
oftast flyger över inhägnaden visas av att gräsmattan
och buskagen utanför den nuvarande planen är full av
bollar.

S16 Sandared 1:78

Ställer mig positiv till planen att ovanstående område
skall planeras för fritidsändamål. Mina invändningar
är dock att det känns fel att endast planera området
för tennis. På planen ser det också trångt ut med 4 st
tennisbanor. Mitt förslag är att man endast anlägger 2
(max 3) tennisbanor och att del av området göres mer
parkliknande med plats för en lek och bollplan för
barn och ungdom.

Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av
Kommunstyrelsen att ta fram en plan som gör det
möjligt att skapa en sammanhållen tennisanläggning
inom det aktuella planområdet. De ytor som utomhusbanorna ligger på idag behöver på sikt utnyttjas vid
exploatering av nya bostäder samt vid anläggande av
dagvattenfördröjning. Därför behöver dessa ytor frigöras från tennisbanorna och det aktuella planområdet
anses vara mer lämpligt som idrottsområde i framtiden. Kommunen har alltså inte för avsikt att anlägga
en park i enlighet med gällande detaljplan.

Genom mitt förslag skulle detta nya fritidsområde
gagna fler (speciellt barn och ungdom) än endast
tennisspelare. Området kunde också bli en samlingsplats för boende och andra i Sandared. Det finns
för närvarande 4 utebanor och 3 inomhusbanor i
Sandared. Beläggningen på dessa sommartid är totalt
inte speciellt stor. Därför känns det som tillgången på
totalt 5 tennisbanor under sommarhalvåret borde vara
tillräcklig. Är öppen för att vidare ställ upp på eventuella möten för att diskutera mina synpunkter.

Efter samrådet har planförslaget ändrats genom att
antalet tennisbanor som är möjligt att bygga har
minskats till tre. På delen närmast Badvägen har
bestämmelser införts som hindrar anläggandet av
idrottsbanor och läktare. Syftet är att denna del ska
vara tillgänglig för alla så att området kan bli ett
idrottsområde med möjlighet att även utöva andra
idrotter. Det skulle locka besökare i olika åldrar vilket
gagnar fler invånare i Sandared och ökar tryggheten
och trivseln i området. Denna del av idrottsområdet
skulle kunna bli ett grönt område där både barn och
vuxna kan vistas.

Detaljplanen anger användningen idrottsverksamhet
inom planområdet men reglerar inte vilken typ av
idrottsverksamhet som får bedrivas på platsen. Därför är det i framtiden möjligt att även bedriva andra
idrotts- och fritidsändamål på platsen.

Vi förstår er oro angående de störande ljud som tennisspelande kan ge upphov till men gör bedömningen
att förslagets fördelar för Sandared i stort är större än
nollalternativets fördelar, dvs. om banorna blir kvar
i befintligt läge. Nollalternativet försvårar möjligheterna att utveckla området med nya sammanhängande
bostadskvarter och en förbättrad trafikstruktur och
dagvattenhantering.
Angående de störningar som kan uppstå har en
planbestämmelse införts i plankartan som anger att
buller från tennisbanor inte får överskrida gällande
riktvärden för externt industribuller eller motsvarande
för verksamheten. Detta innebär att bullerproblematiken kommer att beaktas i bygglovsskedet och att krav
på anordnande av bullerdämpande åtgärder kommer
att ställas på exploatören om riktvärderna överskrids.
Synpunkterna har även förts fram till exploatören.

Kommentar

Efter samrådet har planförslaget ändrats genom att
antalet tennisbanor som är möjligt att bygga har
minskats till tre. På delen närmast Badvägen har
bestämmelser införts som hindrar anläggandet av
idrottsbanor och läktare. Syftet är att denna del ska
vara tillgänglig för alla så att området kan bli ett
idrottsområde med möjlighet att även utöva andra
idrotter. Det skulle locka besökare i olika åldrar vilket
gagnar fler invånare i Sandared och ökar tryggheten
och trivseln i området. Denna del av idrottsområdet
skulle kunna bli ett grönt område där både barn och
vuxna kan vistas.

Planavdelningen

Andreas Klingström

Kristine Bayard
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planarkitekt
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