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Delg.kvitto Borås Åkermyntan 5AB 
Beatrice Lesslies gata 7
421 31 Västra Frölunda

Dispens för att ta bort allé på fastigheten Åkermyntan 5 i Borås 
kommun

Beslut 
Länsstyrelsen ger dispens för att på fastigheten Åkermyntan 5 i Borås 
kommun ta bort en trädrad med 6 träd (lönnar) enligt bifogad karta (bilaga 
2). Nedanstående villkor gäller för beslutet.

Villkor

1. Detta beslut gäller endast under förutsättning att Detaljplan för 
Bergsäter i Borås antas och vinner laga kraft. 

2. Åtgärderna ska vara utförda inom detaljplanens genomförandetid 
annars upphör dispensen att gälla.

3. Som kompensationsåtgärd för de borttagna träden ska 6 
ersättningsträd planteras i närområdet. Inhemska trädslag av lövträd 
ska väljas, exempelvis lönn, lind eller ek. Träden ska planteras på så 
sätt att de uppfyller kriteriet för biotopskyddad allé och på ett sådant 
sätt att de inte träffas av undantaget i 8 § förordningen om 
områdesskydd (1998:1252). Se under rubriken Skälen för 
Länsstyrelsens beslut.

4.  Nya alléträd som inte lever 3 år efter planteringen ska ersättas 
genom ytterligare nyplantering. 

5. Fotodokumentation som styrker att kompensationsåtgärder i form av 
återplantering har utförts ska skickas till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 16 oktober 2022. Ange 
dnr 521-27175-2017 i ämnesraden. 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Redogörelse för ärendet
Ni inkom med en ansökan om dispens från de generella 
biotopskyddsbestämmelserna den 8 augusti 2017. 

Träden som omfattas av ansökan är 6 lönnar i en ensidig allé längs östra 
sidan av Rosendalsgatan. Allén är placerad inne på tomten till fastigheten 
Åkermyntan 5, mellan Rosendalsgatan och parkeringsytan som tillhör 
fastigheten. Träden är troligen planterade i samband med byggnationen 
(1962) eller ombyggnationen (1976) av Åkermyntan 5 och antas därför som 
äldst vara 50 år. Enligt besiktning/utlåtande från kommunbiolog, Borås stad, 
växer endas allmänna lavar och mossor så som blåslav, slånlav och 
cypressfläta på träden. Träden har en stamdiameter mellan 18- 36 cm och 
saknar död ved och håligheter. 

I ansökan anger ni att Borås stad håller på att ta fram en ny detaljplan för 
området Bergsäter, där Åkermyntan 5 m.fl. ingår. Bostadsområde med vissa 
centrumverksamheter planeras på fullt utbyggd, äldre industriområde där 
marken till största delen är hårdgjord. Bebyggelsen kommer att variera från 
radhus med trädgårdar till flerfamiljshus med garage. 

Planförslaget innehåller inte några fastighetsreglerande bestämmelser och ni 
anser därmed att ett bevarande av allén innebär begränsningar i 
omsättningen av detaljplanen. Området var tidigare 
våtmarksområdet/torvmark och all mark inom området kommer att 
bearbetas, byggnader rivas och underliggande torv fraktas bort. Då 
grundläggningsförhållandena är relativt svåra måste större delen av 
planområdet saneras för att garantera känslig markanvändning. Ni anger 
även att bevarande av allén kan försvåra eller omöjliggöra nödvändiga 
mark- och saneringsarbeten. 

Enligt ansökan avser ni att plantera träd längs de nya gatorna inom 
bostadsområdet medan den ursprungliga allén inte kommer att återplanteras. 
Detta då de planerade radhusens trädgårdar kommer gå ända fram till gatan. 
Som lämplig kompensationsåtgärd har ni angett nyplantering av lövträd vid 
den planerade naturlekplatsen i den södra delen av planområdet som 
alternativ (se bilaga 2).

Skälen för Länsstyrelsens beslut
Bestämmelser
Små mark- eller vattenområden som på grund av sina särskilda 
egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller 
som annars är särskilt skyddsvärda, får förklaras som biotopskyddsområde. 

Alléer är biotopskyddsområden (5 § i förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m m, och bilaga 1 till förordningen), och 
definieras som: ”Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består 
av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett 
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i övrigt öppet landskap”. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna 
träd”.

Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva verksamhet eller vidta en 
åtgärd som kan skada naturmiljön (7 kap 11 § miljöbalken). Om det finns 
särskilda skäl får Länsstyrelsen ge dispens från förbudet i det enskilda fallet.

Länsstyrelsen ska enligt förarbetena till biotopskyddsbestämmelserna vara 
restriktiv med att ge dispens. Undantag bör göras endast när övergripande 
samhällsintressen som inte kan tillgodoses med bibehållet biotopskydd är 
klart starkare än intresset av att skydda den aktuella biotopen.

I 8 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
anges att bestämmelserna i 5–7 a §§ inte gäller mark- eller vattenområden i 
omedelbar anslutning till bebyggelse.

Sveriges riksdag har formulerat 16 miljökvalitetsmål som ska leda vår 
strävan att nå en ekologiskt hållbar utveckling. Alléer berörs bl.a. av 
miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen gör bedömningen att det allmänna angelägna intresset att 
tillföra fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen i det här fallet får anses väga 
tyngre än skälet att bevara 6 lönnar med låga naturvärden. 

Som kompensation avses att skapa en ny allé, som förslag är området för 
den planerade naturlekplatsen angivet. Bostadsområdet kommer också ha 
gatuplanteringar med träd. Detta anser Länsstyrelsen till viss del kan 
begränsa dispensen negativa effekter på möjligheten att nå miljömål ”Ett 
rikt växt-och djurliv”. 

Länsstyrelsen bedömer att det finns särskilda skäl att ge dispens från 
förbudet att ta ned de biotopskyddade alléträden i det aktuella fallet.

Länsstyrelsen anser att åtgärden är förenlig med kraven på en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap 
miljöbalken) samt med den för området gällande kommunala 
översiktsplanen.

Upplysning
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller 
vattenområden eller som har rättigheter där. 
Naturvårdsverket med flera har rätt att överklaga detta beslut inom tre 
veckor. Ni bör därför inte påbörja åtgärden förrän tiden för överklagande har 
gått ut.
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Hur man överklagar
./. Detta beslut kan överklagas hos Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och 

miljödomstolen, se bilaga (formulär O22). 

I detta ärende har Erik Brimse beslutat och Lina Ahnby varit föredragande

Erik Brimse
Lina Ahnby

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilaga:
1. Översiktskarta
2. Plankarta med utmarkerad allé
3. Foto på aktuell allé
4. Hur man överklagar

Kopia med upplysning om hur man överklagar och delg.kvitto
Naturvårdsverket (+ karta), registrator@naturvardsverket.se
Västbostad AB, lars.hensback@vastbostad.se
Liisa Gunnarsson, liisa@gunnarssonsarkitektur.se

Kopia för kännedom
Borås Stad 

mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:lars.hensback@vastbostad.se
mailto:liisa@gunnarssonsarkitektur.se
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Bilaga 1. Översiktskarta 
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Bilaga 2. Plankarta med utmarkerad allé
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Bilaga 3. Foto på aktuell allé
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Bilaga 4. Formulär O22

Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid 
Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är 
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar du med vanlig post är adressen 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen 
överklagandet och handlingarna till mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från 
den dag du fick del av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut kan du 
kontakta Länsstyrelsen.

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange
- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,
- vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum 

och ärendets diarienummer, samt
- hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska 

ändras.
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