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Sammanfattning

Innehåll

Syftet med detta tillägg till befintlig byggnadsplan,
plannummer P227, är att utöka byggrätten för att
möjliggöra permanentboende i samband med planerad
VA-sanering av Viareds Sommarstad.

Sammanfattning

Detaljplanen möjliggör att 125 fritidshustomter från
1950-talet får en utökad byggrätt. Området trafikmatas från Nabbamotet via en enskild väg.
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Planbeskrivning

2.2 Översiktliga planer och planprogram

Tillägg till detaljplan för Viared,
Viared 10:1 m.fl. - Viared Sommarstad
Borås Stad, upprättad den 2 mars
2015.
1. Inledning
1.1 Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detta tillägg till befintlig byggnadsplan är
att utöka byggrätten för att möjliggöra permanentboende i samband med VA-sanering av Viareds Sommarstad. Tillägget till gällande plan möjliggör att 125
fritidshustomter från 1950-talet får en utökad byggrätt. Sedan samrådet har planen även ändrats för att ge
delar av planområdet kommunalt huvudmannaskap.
Läs mer om detta i Genomförandebeskrivningen.
1.2 Handlingar

Tillägget innebär en ändring av bestämmelserna i
gällande detaljplan. Gällande plan fortsätter att vara
juridiskt bindande med de ändringar som detta tillägg
föreslår. Tillägget handläggs med normalt planförfarande och till gällande plan fogas denna planbeskrivning som en ändring. Efter samråd tillkommer en
redogörelse för alla synpunkter som kommit in.
1.3 Läge, areal och markägare

Viareds Sommarstad är beläget ca 7 km väster om centrala Borås. Norr om området ligger Viaredssjön, öster
om området ligger bostadsområdet Viareds Strand och
söder om området ligger industriområdet Viared Norr.
Planområdets areal är ca 28 ha. Området består av
avstyckade tomter, arrenderade tomter och tomträtter.
Naturmarken runt bostadstomterna ägs av Borås stad.

Tillägget strider inte mot Borås Stads översiktsplan. I
översiktsplanen anges att bebyggelse ska lokaliseras i
lägen som förstärker underlaget för kollektivtrafiken så
att behovet av transporter som belastar miljön minimeras. Fler permanentboende i Viared Sommarstad
kan öka underlaget för kollektivtrafik.
Planområdet finns med i planprogram för Viared
Strand upprättat 2008-11-17. Detta tidigare framtagna planprogram för Viared har frångåtts. Därför skall
detta planuppdrag ses som ett nytt uppdrag och ingen
hänsyn skall tas till det tidigare planprogrammet.

3. Avvägningar allmänna intressen
Riksväg 40 är riksintresse för kommunikationer vilket
innebär att vägens funktion som transportled inte får
försämras. Tillägget till planen bedöms inte påverka
riksintresset negativt.
Miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar, trafikbuller och vatten kommer inte att påverkas negativt av
en utökad byggrätt på befintliga fastigheter.
Viaredssjön omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Den ekologiska
statusen för Viaredssjön har i dagsläget bedömts vara
god medan den kemiska ytvattenstatusen har bedömts
som ej god. Utifrån befintliga förutsättningar bedöms
det finnas risk för att god ekologisk respektive kemisk
status inte uppnås till år 2015. Borås Stad bedömer att
VA-saneringen kommer att påverka miljökvalitetsnormen positivt eftersom samtliga vattentjänster byggs ut.

Viaredssjön
Planområde
Viareds
Strand

Trollstugan

2. Tidigare ställningstaganden

Nedanbyn

Ytterbyn

2.1 Uppdrag

Byggnadsnämnden beslutade 2009-08-25 §158 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra
detaljplanen för området. Planuppdraget innefattade
då även Viareds Strand och Viared Norra, vilka togs
ut och blev egna planer. Viared Norra vann laga kraft
2012-01-18 och Viareds Strand vann laga kraft 201301-11.
Kommunstyrelsen godkände i beslut 2012-10-09 §
563 att planuppdraget för Viareds Sommarstad handläggs med ett tillägg och att enskilt huvudmannaskap
för vägarna ska vara kvar.

Västerbyn
Storebyn

Sunnanbyn

Österbyn

Kraftledning
Planområde
Viared Norra

Alarevägen
Riksväg 27

Översiktskarta
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3.1 Strandskydd

Området har aldrig haft något strandskydd eftersom
området planlades 1955, alltså innan strandskyddslagstiftningen som kom 1974. Därmed är det inte
så att strandområdet får privatiseras eller att åtgärder
får göras i strandzonen. Det är kommunen som äger
marken. Inga åtgärder så som byggande av bryggor,
uppställning av båtar, röjning av vass eller likande får
göras utan markägarens (kommunens) tillåtelse.

Alarevägen

När byggnadsplanen gjordes lämnades en remsa på
100 meter mellan bebyggelsen och sjön. Enligt de nya
strandskyddsbestämmelserna 7 kap 18g § återinträder
strandskyddet automatiskt om en detaljplan ersätts
med en ny plan. Detta gäller inte vid ett tillägg till
detaljplan. Även om strandskyddet inte återinträder
bör hållningen även fortsättningsvis vara att kommunen som markägare ska vara restriktiv med åtgärder
som innebär förändringar i miljön kring stranden för
att skydda djur och växter. Marken närmast stranden
är planlagd som allmän platsmark och ska därmed vara
tillgänglig för allmänheten.

4. Förutsättningar och förändringar
4.1 Sommarstugeområdet
Viaredssjön

Grönska mellan ”byarna”

Sommarstugeområdet består av 6 byar: Nederbyn, Ytterbyn, Österbyn, Sunnanbyn, Storebyn och Västerbyn. Även Alaregården och Alareudden samt naturmarken runt om området ingår i planområdet. Byarna
omfattar 125 fastigheter varav ca 55 är helårsboende.
Bebyggelsen är anpassad efter den kuperade naturen
som består av blandskog. I Storebyn är tomterna
mindre än i resterande området, arealen är mellan 500
och ca 650 m². I de andra byarna är tomterna mellan 600 och 1100 m². Tomterna som är större är ofta
mer kuperade. Tillgängligheten i planområdet varierar.
Tomterna inom planområdet nås av gator med förhållandevis svag lutning men själva tomterna i sig är ofta
brant sluttande.
I Storebyn är största tillåtna byggnadsarea 30 m²,
vilket idag stämmer för få av husen. De flesta husen
är ombyggda och har en totalarea på 50-60 m². Ej
ombyggda hus i resterande del av planområdet har en
storlek på mellan 50-60 m² (max 60 enligt planen).
Ombyggda hus har en area på ca 80-100 m².

Hus anpassade för permanentboende
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Anvisad skola för grundskoleelever är för F-6, Byttorpsskolan samt för 7-9, Särlaskolan. De närmaste
förskolorna ligger i Sjömarken och på Hestra. Service i
form av detaljhandel finns närmast i Lundaskog. Bank
och mindre servicebutik finns i Viared industriområde.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

4.1.2. Områdets karaktär och kulturhistoria

Området består av en låg trähusbebyggelse. Områdets
smala grusvägar samt de gröna kilarna mellan vägarna
och tomterna bidrar till en naturnära känsla. Flera av
husen är väl anpassade till landskapet och de kuperade
tomterna. I området finns mycket natur där det finns
plats för lek och rekreation. Viaredssjön används för
bad och båtturer sommartid.
Fritidshusområden från 1950 och 60-talet är starkt
förknippat med det välfärdssamhälle som växte fram
under 1900-talet. I folkhemmets förbättrade levnadsstandard och semesterlagstiftning är fritidshusen en
del av ett kulturarv. Flera av fritidshusområdena i
Borås är en kompensation för att staden byggde stora
flerfamiljsområden. För att arbetarna skulle få tillgång
till en egen täppa upplät kommunen mark för fritidshusområden. Fritidshusen i Viared byggdes på mark
som arrenderades. Till en början var stugorna små och
hade enkel standard. Ombyggnader över åren gör att
området har en något brokig karaktär med stugor i
olika former och storlekar. När större byggrätter tilllåts kan området komma att förlora sin karaktär som
fritidshusområde och mer efterlikna ett traditionellt
villaområde. Det är viktigt att områdets smala vägar
och grönytor bevaras. Se bilder på sida 4 och 5.

Väg i området och obebyggd mark närmast gatan.

Hus med liggande träplanel

4.2 Infrastruktur

Söder om planområdet passerar Riksväg 40, vilken
är en av de större infarterna till Borås. Planområdet
trafikmatas från Nabbamotet via Alarevägen som är
en enskild väg som leder in i sommarstugeområdet.
Vägarna i området är enklare grusvägar som varierar
i bredd mellan 3-4 meter. På vissa platser är vägen
bredare med mötesplatser.
4.2.1 Huvudmannaskap och väghållningsansvar

För att förenkla framtida frågor om skötsel har kommunen beslutat att dela huvudmannaskapet i planen.
Kommunen kommer att fortsätta sköta de stora
sammanhängande skogsområdena och föreningen
kommer att fortsätta sköta vägarna och grönytorna
närmast bebyggelsen. Läs mer om detta i genomförandebeskrivningen.

Kuperade tomter

I genomförandet för aktuellt tillägg till detaljplan
bildas en samfällig vägförening. Genom förrättningen
klarläggs fastighetsägarnas och föreningens rättigheter och skyldigheter och på så vis får också vägarna
och även de utpekade grönområdena ett långsiktigt
förvaltande.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-02-22 §109 att
kommunen skulle vara väghållare i nya detaljplaner.
Kommunstyrelsen godkände i beslut 2012-10-09
§ 563 att planuppdraget för Viareds Sommarstad

Öppet område framför stugorna.
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handläggs med ett tillägg och att väghållningsansvaret inte skulle ändras i denna plan. Om kommunen
i framtiden vill ta över väghållningen i området kan
Kommunstyrelsen efter att genomförandetiden löpt ut
bestämma att ny detaljplan ska göras där huvudmannaskapet för gatorna ändras.
Intresset för att kommunen ska ta över väghållningsansvaret kan också väckas av att fler människor bor i
området permanent. Om kommunen i framtiden blir
väghållare kommer kostnaden för kommunala gator
att fördelas på fastighetsägarna i området genom en så
kallad gatukostnadsutredning. En gatukostnadsutredning innebär att fastighetsägarna får betala vad det
kostar för kommunen att bygga ut gatan. I samband
med ett eventuellt framtida kommunalt övertagande
av gatorna kan inlösen av mark bli aktuellt för att få
kommunal standard på gatorna.
4.2.2 Infrastruktur vatten och avlopp

Befintliga vatten- och avloppsledningar i närområdet
finns i Viareds industriområde och i Viareds Strand.
Viareds Sommarstad är av Miljö- och konsumentnämnden klassat som ett saneringsområde, vilket innebär att miljöpåverkan från avloppsvatten ska minskas.
Området har gemensamma sommarvattenledningar
och enskilda avlopp. Miljö- och konsumentnämnden
har inventerat vatten- och avloppsförhållandena inom
Viareds Sommarstad. Av inventeringen framgår att de
allra flesta anläggningarna bedöms som undermåliga.
De ursprungliga stugorna var avsedda för enkelt boende med enkla installationer och utan vattentoalett.
Den ökade andelen permanentboende och ökade krav
på bekvämlighet leder till utsläpp av större mängder
avloppsvatten. I området finns gemensamt sommarvatten. I och med det ökande nyttjandet av husen
har också många inrättat egna vattentäkter. De nya
enskilda vattentäkterna och de ökande utsläppen av
avloppsvatten i samma områden, ofta med ganska tät
bebyggelse, innebär att riskerna att förorena vattentäkterna ökar. Nya ledningar för vatten, spillvatten och
dagvatten får läggas i allmän platsmark för gata och
natur.
4.3 Störningar och Risker

4.3.1 Buller

Borås Stad har uppdaterat den bullerutredning som
gjordes i samband med planläggningen för Viareds
Strand. De idag gällande riktvärdena för buller är 45
dB(A) maximalnivå inomhus nattetid och 55 dB(A)
ekvivalentnivå utomhus (vid fasad). En normal fasad
dämpar 25-30 dB(A). Beräkningarna är gjorda utifrån
trafikprognos för år 2030, där en förmodad trafikökning är inräknad, och visar att 4 befintliga fastigheter
inom planområdet får värden som överskrider det i
dag gällande utomhusriktvärdet.
Med nuvarande utformning av bullervallar och med
hänsyn till kommande tänkta byggnader så visar
beräkningarna på en nivå i intervallet 56-57 dB(A).
Uppmärksammas bör att trafikutvecklingen på Rv. 40
är den främsta orsaken till de beräknade nivåerna. I
sammanhanget är beräknade nivåer att anse som ett
mindre överskridande, 1-2 dB. Fastigheterna ligger i
sluttning ner mot Rv. 40. det bedöms som svårt att
få till effektiva lokala bullerskydd inom fastigheterna/
tomterna. Höjden på skydden, exempelvis vallar eller
plank, skulle bli mycket hög, ca 4-5m. Det bedöms
inte tekniskt eller ekonomiskt rimligt att uppföra
bullerskydd sett till det mindre överskridandet. Kommunen bedömer att det går att lösa så att inga inomhusvärden överskrids.
4.4 Miljömål och planens konsekvenser

En behovsbedömning har gjorts och slutsatsen är att
miljöbedömning med MKB (miljökonsekvensbeskrivning) inte behövs. Att anlägga kommunala VA-ledningar i området kommer att säkra att enskilt avloppsvatten och BDT-vatten (bad, dusch och tvätt) inte
förorenar sjön eller grundvattnet. På så sätt förhindras
att dåligt fungerande enskilda avlopp orsakar övergödning i sjön och omgivande vattendrag. När byggrätten
i området ökar är det rimligt att anta att fler kommer
att bo i området permanent. Området ligger relativt
långt från både kommunal och kommersiell service.
Det är rimligt att anta att körsträckan med bil för dem
som bor i Viareds Sommarstad är högre än för personer som bor mer centralt. VA-saneringen är förenlig
med miljömålen Ingen övergödning och Levande sjöar
och vattendrag som kommunen bedömer vara överordnade i denna detaljplan.

Bostadsbebyggelsen som berörs av tillägget ligger mer
än 100 meter från Riksväg 40 och riskbilden med
4.5 Medverkande tjänstemän
anledning av vägen är därmed låg. Söder om planomDetaljplanen har upprättats i sammarbete mellan
rådet sträcker sig en 130 kV luftledning vilken enligt
Borås Stads förvaltningar.
riskanalysen för detaljplanen Viared Norra föreslås ha
40 meters skyddsavstånd till bostadsbebyggelse för att
på så sätt minimera risken av påverkan från elektroPLANAVDELNINGEN
magnetiska kraftfält. Detta går inte att uppnå för fem
Andreas Klingström
Kristina Axelsson
befintliga hus där avstånden mellan bostadshusen och
planchef
planarkitekt
ledningen är mellan 27 och 38 meter.
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Genomförandebeskrivning

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).

Tillägg till detaljplan för Viared,
Viared 10:1 m.fl. - Viared Sommarstad
Borås Stad, upprättad den 2 mars
2015.
1. Inledning
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
Tillägg till detaljplanen.
Syftet med tillägget till planen är att i samband med
VA-sanering av området, skapa möjlighet till ökade
byggrätter för bostäderna som kan möjliggöra permanent boende.

2. Organisatoriska frågor

2.3 Markägoförhållanden

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till
detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.
Kommunen är ägare till större delen av marken inom
planområdet. Kommunen har upplåtit delar av marken genom tomträtt men också genom bostadsarrende
och arrende av allmän platsmark såsom grönområde.
Flera bostadstomter har privata fastighetsägare.
2.4 Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
2.4.1 Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen har delat huvudmannaskap. Kommunen ansvarar för skötsel och underhåll av allmän plats
som ligger inom det området som har kommunalt
huvudmannaskap. För det delar av planen som har
enskilt huvudmannaskap ansvarar de enskilda fastighetsägarna. Kommunen avser att ansöka om bildande
av gemensamhetsanläggning för skötsel av gator och
övrig allmän plats mark med enskilt huvudmannaskap. Gemensamhetsanläggningen får förvaltas av en
samfällighetsförening.
Grönområdet med kommunalt huvudmannaskap
sköts av park-och skogsavdelning
2.4.2 Anläggningar inom kvartersmark

2.1 Tidsplan

För detaljplanen gäller ett normalt planförfarande med
följande tidsplan:

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

Samråd
2 kv. 2014
Granskning
1 kv. 2015
Antagande
1 kv. 2015
Laga kraft
2 kv. 2015*
*(förutsatt att detaljplanen inte överklagas)

2.5.1 Kommunen och föreningen

Innan planen antas skall VA-saneringen vara påbörjad.
Borås Energi och miljö har påbörjat utbyggnaden.
Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige.

Avtal för bildande av gemensamhetsanläggning kan
träffas mellan Kommunen och föreningen Viareds
Sommarstad, som reglerar skötsel och drift av allmän
plats med enskilt huvudmannaskap. Fram till dess att
en eventuell gemensamhetsanläggning bildats, får ett
arrendeavtal mellan parterna träffas rörande området
enligt ovan, som reglerar ansvaret för dess skötsel och
underhåll.
2.5.2 Kommunen och övriga fastighetsägare

2.2 Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då
planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en
garanterad rätt att få sitt bygglov beviljat om de bygger
enligt detaljplanen. Detaljplanen får inte ändras utan
att synnerliga skäl föreligger.

Avtal om arrende alternativt köpeavtal för friköpning
av tomter skall träffas med de husägare vars hus står på
ofri grund.
2.5.3 Kommunen och Ledningsägare

På kommunägda fastigheter inom planområdet kommer det finnas ledningar för bl.a. vatten och avlopp.
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Avtal för detta skall träffas mellan kommunen och
ledningsägaren
2.5.4 Kommunen och Borås Energi & Miljö

Avtal för upplåtelse av mark rörande ledningar, pumpstation, dagvattendamm och andra teknikanläggningar
för vatten- och avlopp skall tecknas mellan parterna.
Eventuellt behövs också avtal med Borås Elnät för
transformatorstation.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Fastighetsbildning

De delar av planområdet som utgörs av allmän plats
ska bilda egen fastighet eller överföras till annan kommunal fastighet.
De tomter inom kvartersmark som ej är fastighetsbildade får avstyckas så att varje bostadstomt bildar en
egen fastighet.

4. Tekniska frågor
4.1 Gator

Genomförandet av tillägget för detaljplanen innebär
att kommunen ansöker om en förrättning som gör att
gatorna sköts av en samfällighetsförening som kan bildas i samband med en eventuell gemensamhetsanläggning. Vid lantmäteriförrättningen får de exakta former
för hur en sådan gemensamhetsanläggning skall se ut
avgöras. En gemensamhetsanläggning med en samfällighetsförening innebär att gatorna får ett långsiktigt
och tryggt förvaltande.
4.2 Gång- och cykelvägar

Befintlig gång- och cykelväg ned till badplatsen samt
naturstigar i området med enskilt huvudmannaskap
kan ingå i gemensamhetsanläggningen ovan. Naturstigen mellan Viareds Sommarstad och Viareds Strand
(Lyckebo Sjöstad) har kommunalt huvudmannaskap
och ska skötas av Kommunen.

3.2 Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggningar kan bildas för allmän
platsmark med enskilt huvudmannaskap såsom
gata, parkering, grönområde och övriga gemensamma anläggningar. Vidare bör det bildas en
samfällighetsförening som sköter ovan nämnda
gemensamhetsanläggning(ar).
3.3 Servitut och Ledningsrätt

Allmänna ledningar, inom området kan vid behov och
på ansökan av respektive ledningsägare säkerställas
med ledningsrätt. I första hand kan dessa ledningar
tryggas genom avtal mellan kommunen och ledningsägaren.
3.4 Ansökan om lantmäteriförrättning

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för
bildande av gemensamhetsanläggning rörande den
allmänna platsmarken med enskilt huvudmannaskap.
Kostnaderna för ovanstående lantmäteriförrättning
fördelas av lantmäteriet efter vad som anses skäligt.
Blivande fastighetsägare ansöker och bekostar fastighetsbildning inom den egna kvartersmarken
Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om
lantmäteriförrättning avseende ny ledningsrätt, samt
kostnader för denna förrättning.

4.3 Parkering

Inom området finns ett antal grusade parkeringsytor och det kommer även att iordningsställas nya i
samband med VA-utbyggnaden. Några av dessa plaster
kan ingå i ovan nämnda gemensamhetsanläggning
och förvaltas i enlighet med denna. Den exakta utformningen av gemensamhetsanläggningen samt hur
många parkeringsplatser och vart de blir belägna får
avgöras i lantmäteriförrättningen.
4.4 Natur, grönområde och lekplats

Stora delar av området utgörs av allmän plats, natur
och kommer att ha kommunalt huvudmannaskap.
Resterande del av allmän platsmark, natur kommer
att ha enskilt huvudmanskap och bör ingå i gemensamhetsanläggningen. Företrädesvis ligger dessa delar i
anslutning till bostadskvarteren, gatorna och i anslutning till badplatsen.
De delar av naturmarken med Kommunalt huvudmannaskap, kommer att skötas av Kommunens
Park- och skogsavdelning enligt deras riktlinjer. Inga
större åtgärder planeras inom Kommunens naturområde förutom en lekplats som kommer att anläggas i
anslutning till naturstigen mellan Viared Sommarstad
och Viared Strand. Lekplatsen kommer att skötas av
Kommunen efter byggnationen.
4.5 Dispens och kompensationsåtgärder

Inom området med allmän plats finns en badplats. I
befintlig detaljplan fanns ej strandskydd och det återinträder inte vid ett tillägg till gällande detaljplan.
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5.1.2 Utgifter

4.6 Byggnader på allmän plats

Inom allmän platsmark finns en gemensam medlemslokal (Alaregården) samt en bastu och ett pumphus för
drift av sommarvattensystem som ägs av föreningen.
Marken runt dessa byggnader har enskilt huvudmannaskap och bör ingå i gemensamhetsanläggning enligt
ovan.

Borås Stad får utgifter till följd av framtagande av
tillägg till detaljplan samt för fastighetsbildning i
samband med inrättande av gemensamhetsanläggning
och eventuell övrig fastighetsbildning. Kommunen
får även kostnad för utbyggnad av naturstigen mellan Viareds sommarstad och Viareds Strand (Lyckebo
Sjöstad).

4.7 Vatten-, avlopp och dagvatten

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde
för vatten, spillvatten och dagvatten. En förbindelsepunkt för vatten, spillvatten och dagvatten upprättas
för varje fastighet/bostadstomt vid fastighetsgräns.
Varje enskild fastighetsägare, tomträttshavare och
arrendator skall betala anläggningsavgift för vatten,
spillvatten och dagvatten. Förbindelsepunkt upprättas även vid den allmänna byggnaden ”Alaregården”.
Utbyggnaden av VA- anläggningar utförs av huvudmannen för de kommunala allmänna VA-ledningarna
(Borås Energi och Miljö AB).
Dagvatten ska omhändertas inom områdets naturmark
dit dagvattenledningars utlopp byggs till lämpliga
lågpunkter, dammar och diken med erosionsskydd.
Beräknat flöde är litet till en början men en ökning
sker om fler rännstensbrunnar kopplas på. Dagvattnet
från vägar kan avledas via dagvattenledningar och
diken ned mot Viaredssjön.
Ett lokalt vattenledningssystem finns i området för
sommarvatten. Detta sköts och hanteras av föreningen.
4.8 Övriga ledningar
4.8.1 El, tele och opto

El- och teleledningar finns utbyggt i området. Förberedelse av Opto nät görs i samband med VA sanering av
Borås Energi och Miljö AB.
4.8.1 Fjärrvärme

Det finns ingen tillgång till fjärrvärme i området.

5.2 Borås Energi och Miljö AB.s inkomster och
utgifter
5.2.1 Inkomster

Borås Energi och Miljö AB får inkomster till följd av
anläggningsavgifter för VA. Anläggningsavgift enligt
särtaxa.
5.2.2 Utgifter

Borås Energi och Miljö AB får utgifter i form av kostnader för utbyggnad av VA-nät.
5.3 Enskilda fastighetsägares, tomträttshavares
och arrendatorers inkomster och utgifter
5.3.1 Inkomster

Enskilda fastighetsägare, tomträttshavare och arrendatorer får inga direkta inkomster till följd av tillägget till
detaljplanen. Den utökade byggrätten för respektive
fastighet torde medföra en marknadsvärdestegring över
tid som hänförs till planändringen, då fastigheterna
kan nyttjas som året-runt-bostad, vilket medför en
större köparkrets och efterfrågan.
5.3.2 Utgifter

Enskilda fastighetsägare, tomträttshavare och arrendatorer får i samband med tillägg till detaljplan,
kostnader i form av skötsel och underhåll av vägar, och
andra gemensamma anläggningar som baseras på det
andelstal som erhålls i lantmäteriförrättningen. Slutligen uppstår kostnader för lantmäteriförrättningen för
bildande av gemensamhetsanläggningar och avstyckning av tomter.
5.3.2 Anläggningsavgifter VA

5. Ekonomiska frågor
5.1 Ekonomiska konsekvenser för kommunen

I samband med VA-saneringen uppstår kostnader för
enskilda fastighetsägare, tomträttshavare och arrendatorer i form av anläggningsavgifter för VA.

5.1.1 Inkomster

Borås Stad får inkomster till följd av försäljning
respektive tomträttsupplåtelser, arrendeupplåtelse av
mark för bostäder samt för arrende av del av grönområde. Kommunen får även intäkter i form av planavgift som tas ut i samband med bygglov för nybyggnation.

Peter Zettergren

Carol Jarpa de Emilson

Tf Markchef

Projektledare
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Ändring av detaljplan
Tillägg till plankartan

4
4

Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast
angiven användning och utformning är tillåten.
Utnyttjandegrad
Största tillåtna byggnadsarea är 20% av fastighetsarean, dock max 160 m². I största byggarea ingår
bygglovbefriade komplementbyggnader och bygglovbefriade tillbyggnader.
5

Antal fastigheter/tomter som ska finnas
Prickmark tas bort.

Utformning
Högsta byggnadshöjd är 5 meter.

5

Avståndet från bostadshus till fastighetsgräns mot
annan bostadsfastighet ska vara minst 4 meter.
Komplementbyggnad får byggas 1 meter från
sådan gräns.
Bygglov krävs för bygglovbefriade till- och komplementbyggnader.

11

Återvinningsstationer, miljöhus, transformatorstationer, pumpstationer, dagvattendammar och andra
teknikanläggningar för vatten- och avlopp får förläggas på mark med användningen allmän plats.
Huvudmannaskap
Område markerat med grått har fortsatt
enskilt huvudmannaskap. För Icke
gråmarkerade områden är kommunen
huvudman för allmän plats.
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år.
Information
Grundläggning på tillbyggnader bör ligga 0,5 m över
körbana.

Ändring av
Detaljplan för Viared

Granskningshandling

Viared 10:1 m.fl Viareds sommarstad

2014-06-05
Granskning

2014-03-12

Tillägg upprättat 2014-03-02

Andreas Klingström
Planchef
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Kristina Axelsson
Planarkitekt

BN 2012-995

Skala 1:3000

Plankarta och förklaring av
planbestämmelser
Tillägg till plankartan

Bostäder, friliggande

Byggnad får inte uppföras

För Viareds Sommarstad finns en gällande detaljplan upprättad
1955 som byggnadsplan för Fritidshusområdet Viareds Sommarstad. Vissa av planens bestämmelser ersätts enligt förslaget
nedan. Bestämmelsen i gällande plan om att avlopp inte får
anordnas tas bort med detta tillägg. De delar av underliggande
detaljplan som inte ändras kommer att gälla jämsides tillägget.
Utnyttjandegrad

Största tillåtna byggnadsarea är 20% av fastighetsarean, dock
max 160 m². I största byggarea ingår bygglovbefriade komplementbyggnader och bygglovbefriade tillbyggnader. Bygglov
krävs för komplementbyggnader. Detta för att värna om grannsämjan och bevara områdets karaktär samt att i framtiden begränsa den bebyggda ytan på tomterna. Bestämmelserna syftar
även till att undvika att mer än 20 % av fastigheterna bebyggs.

5

Siffrorna i ringar markerar hur många tomter/fastigheter som
ska finnas. Bestämmelsen är satt för att motverka att två tomer
slås ihop till en.

5

Den röda skrafferingen betyder att bebyggelseförbudet markerat
med prickmark inte ska gälla. Detta innebär att det inte längre
råder bebyggelseförbud på tomternas baksida. Bebyggelseförbudet behålls utmed vägarna i området. För att behålla siktlinjer
tillåts inte carport och garage på den prickade marken. Det är
också viktigt att behålla bebyggelseförbudet för att värna om vägarnas karaktär som smala vägar med lummiga förträdgårdar. Se
text och bilder sida 4-5. Bebyggelseförbudet tas inte bort mot
elledningen i söder för att förhindra att bebyggelsen kommer
för nära ledningen.
Utformning
5

11

Avståndet från bostadshus till fastighetsgräns till annan gräns
mot bostadsfastighet ska vara minst 4 meter. Komplementbyggnad får byggas 1 meter från sådan gräns.
Transformatorstationer, pumpstationer, dagvattendammar och
andra teknikanläggningar för vatten- och avlopp får förläggas på
mark med användningen allmän plats.
Huvudmannaskap

Gränsen är ungefärlig. I detta
område gäller P1170.

Kommunen är huvudman för allmän plats som inte är markerad med grått. Det vill säga att kommunen inte har något
väghållningsansvar och sköter bara den naturmark som inte är
gråmarkerad på kartan. Se förklaring till att gatorna inte riktigt
stämmer på illustrationskartan på nästa sida.
Genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från det att planen vunnit laga
kraft.
Information

Grundläggning på tillbyggnader bör ligga 0,5 m över körbanan.
Detta är inte en bestämmelse utan en uppmaning för att undvika problem med t.ex. med översvämningar i framtiden.
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Mark som sköts
av föreningen

Fornlämning

Mark som sköts av skogsavdelningen

12

Skala 1:3000

Illustration
Illustrationskarta

På denna illustrationskarta ser man hur avgränsningen av
den mark som ska skötas av föreningen respektive kommunens skogsavdelning är gjord. Den gråa marken följer
de befintliga vägarna. Anledningen till att gatorna inte går
precis enligt plankartan är att det står i planen att vägarnas läge är ungefärligt. Det kan till exempel vara så att
när området byggdes att vissa vägar behövde anpassas mer
efter terrängen.
Lekplatsen

I skogsområdet mellan Viareds sommarstad och Viareds
Strand (Lyckebo Sjöstad) kommer en lekplats att anordnas och skötas av Borås Stads Park- och skogsavdelning.
Österbyn

En ändring som gjorts mellan samråd och granskning är
att vi inte längre kommer att ta bort prickmarken (bebyggelseförbudet) i de södra delarna av Österbyn och det
beror på närheten till elledningen som Länsstyrelsen yttrat
sig om i samrådet.
Lekplats + skogsstig

Fornlämningen

På kartan syns även att stora förändringar har gjorts vid
fornlämningen med RAÄ-nummer Borås 133. Bedömningen om att lämningen är värd att bevara bör uppdateras av Länsstyrelsen. Lämningen är ett område med
röjningsrösen som fått en stor elledning genom sig och
där marknivån ändrats kraftigt genom slänter för vägen i
Viared Norra.

Ändring mellan samråd och
granskning. Bebyggelseförbud tas
inte bort vid markeringen på grund
av närhet till kraftledning.
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Utlåtande

Remisspart

Upprättad 4 maj 2015 med
avseende på Tillägg till detaljplan för
Viared, Viared 10:1 m.fl. - Viared Sommarstad, Borås Stad
1. Handläggning
Granskning avseende planförslag upprättat den 2
mars 2015 har ägt rum under tiden 26 mars - 22 april
2015 och har annonserats i Borås Tidning. Berörda
markägare har även underrättats med brev och
tillägget till detaljplanen har varit anslaget i Stadshuset
samt varit tillgängligt på kommunens hemsida.

Svar datum

G01

Kommunstyrelsen

2015-04-28

G02

Länsstyrelsen

2015-04-21

G03

Trafikverket

-

G04

Lantmäteriet

2015-04-10

G05

Miljöförvaltningen

2015-04-09

G06

Skanova

G07

Räddningstjänsten

2015-04-13

G08

Polismyndigheten

-

G09

Borås Energi och Miljö AB

G10

Naturskyddsföreningen Borås

-

G11

Fritids- och folkhälsonämnden

2014-04-07

G12

Kulturnämnden

2015-04-17

G13

Tekniska nämnden

2015-04-09

G14

Stadsdel Väster

G15

Borås Elnät

2015-04-22

Sakägare

Svar datum

G16

Viared 10:85, Ytterbyn 13

2015-03-02

G17

Viared 10:62, Ytterbyn 11

2015-03-09

G18

Viared 10:59, Ytterbyn 3

2015-03-30

G19

Viared 10:36, Sunnanbyn 6

2015-04-08

G20

Viared 10:49, Storebyn 43

2015-04-18

G21

Styrelsen för Viared Sommarstad

2015-04-20

G22

Viared 10:77, Österbyn 20

2015-04-21

G23

Viared 10:24, Nederbyn 11

2015-04-22

-

2015-04-21

-

2. Sammanfattning
Under granskningen har 10 remissinstanser framfört
synpunkter, 8 berörda sakägare har under granskningstiden inkommit med synpunkter på förslaget. Medräknat samrådet har 10 sakägare har framfört synpunkter
mot planförslaget och de har inte fått sina synpunkter
tillgodosedda vilket gör att dessa har besvärsrätt.
Vid tidigare tillfällen har olika skrivelser ställts till
Kommunstyrelsen i ärendet Viareds sommarstad, dessa
finns ej redovisade då de ställts till Kommunstyrelsen
och därmed ska besvaras av Kommunstyrelsen. Även
andra synpunkter har kommit in till kommunens
markavdelning. Dessa har ej diarieförts i planärendet
eftersom de rör kommunens roll som markägare och
eftersom de inte skickats in i samband med samrådet
eller granskningen.
Synpunkterna har sammanfattats för att enklare skapa
en översyn av vilka synpunkter som kommit in.
Synpunkterna har lett till några förtydliganden av
detaljplanen, vilket framgår av kommentarerna till
respektive yttrande och sammanfattningen nedan.
Utlåtandet har skickats till samtliga sakägare för att
informera om planens status.
2.1 Ändringar i planförslaget

Antagandehandlingen innebär följande ändringar
jämfört med samrådshandlingen:
•

Rättelse av sakägare G18 Sunnanbyn 6.

2.2 Sakägare med besvärsrätt efter genomfört
samråd

Sakägarna listade nedan har lämnat sådana synpunkter
som inte tillgodosetts i samrådet. Två av dessa har även
skickat in synpunkter i granskningshandlingen. Läs mer
under rubriken 3.4 Vad händer nu?
1. Föreningen Viareds sommarstads styrelse
2. Storebyn 22
3. Nederbyn 11
4. Sunnanbyn 6
5. Västerbyn 17
6. Ytterbyn 7
7. Österbyn 20
8. Storebyn 11
9. Storebyn 43
10. Ytterbyn 3

2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
- att godkänna utlåtandet som sitt eget samt
- att godkänna planen och lämna den till kommunfullmäktige för antagande.
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3. Synpunkter under samrådet

da området. På tillhörande plankarta från 1955 finns
heller ingen strandskyddad zon inritad. Detta innebär
att planområdet inte tidigare haft någon strandskyddszon.

3.1 Remisspart
G01 Kommunstyrelsen
Kommentar

Kommunstyrelsen vill uppmärksamma Samhällsbyggnadsnämnden om att det tidigare framtagna planprogrammet för Viared har frångåtts. Därför skall detta
planuppdrag ses som ett nytt uppdrag och ingen hänsyn skall tas till det tidigare planprogrammet. Detta
bör förtydligas i planhandlingarna inför fullmäktiges
antagande. Planförslaget tillstyrkes.
Kommentar

Synpunkten tillgodoses.
G2 Länsstyrelsen 2015-04-21

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att förslag till tillägget till detaljplanen kan
accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med
gällande bestämmelser eller att bebyggels blir olämplig
med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har
beaktats. Dock vill Länsstyrelsen uppmärksamma
följande:
• Att anlägganden av dammar, diken och vägtrummor
kan utgöra vattenverksamheter som behöver anmälas
till Länsstyrelsen eller att tillstånd måste sökas hos
Mark- och miljödomstolen.
• Länsstyrelsen noterar bullerutrednings slutsatser och
instämmer med kommunens bedömning. Dock vill
Länsstyrelsen poängtera att eventuella uteplatser på
den bullriga sidan bör undvikas.
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen ändå beaktar att inom planbestämmelserna för det nya tillägget
till detaljplanen behålla strandområdet tillgängligt för
allmänhet och växt- och djurliv (punkt 3:1 i granskningshandlingen).
Enligt bestämmelser från 1955 ska Viaredssjön ha en
strandskyddszon om 200 meter, dock har ansvariga
handläggare för strandskyddsöversynen tolkat det så
att skyddet inte kom att gälla inom det 1955 planlag-

G3 Trafikverket

G4 Lantmäterimyndigheten

Genomförandebeskrivningen under punkten 4.6
Byggnader på allmän plats:
Lantmäterimyndigheten i Borås Stad önskar kommentera det som sägs i genomförandebeskrivningen under
punkten 4.6 Byggnader på allmän plats. Där sägs om
vissa byggnader att de ägs av en förening (föreningen
Viareds Sommarstad). Om marken kring dessa sägs att
den bör ingå i gemensamhetsanläggning för vägsystemet. Det är en fråga som blir avhängig av bl.a. hur
det blir med innehavet av dessa byggnader framöver.
Kommer de fortfarande att innehas av föreningen Viareds Sommarstad kan det visa sig olämpligt att lägga
skötselansvar för marken kring dem under en kommande samfällighetsförening. Frågan får behandlas i
lantmäteriförrättningen.
Kommentar

Synpunkten noteras.
G5 Miljö- och konsumentnämnden 2015-04-09

Granskningshandlingen innehåller fyra ändringar
jämfört med samrådshandlingen. Den ändringen som
rör miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden
är bullerfrågan. Sedan samrådet har bullerutredningen
uppdaterats, vilken visar att fyra befintliga fastigheter
inom planområdet riskerar att få bullervärden som
överskrider det i dag gällande utomhusriktvärdena.
Fastigheterna ligger i slutning ner mot riksväg 40
vilket gör att bullerskydd behöver vara 4-5 meter inom
fastigheterna/tomterna för att göra skillnad på bullernivåerna. Att bygga den typen av bullerskydd bedöms
som tekniskt och ekonomiskt oförsvarbart. Om inomhusvärdena för buller klaras är ändå bedömningen att
det är ok att fortsätta planarbetet. Miljöförvaltningen
håller med om detta.
I övrigt vidhåller Miljöförvaltningen att VA-saneringen av området är nödvändig och positiv. Eftersom det
saknas skäl att begränsa möjligheterna till permanentboende i området efter VA-saneringen ser Miljöförvaltningen inga hinder i att byggrätten utökas. Det är
även positivt att tomterna kan friköpas så att framtida
värdeökningar kommer husägarna till godo.
G6 Skanova
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G7 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Kommentar

Räddningstjänsten har inga ytterligare synpunkter i
ärendet.

Samhällsbyggnadsnämnden har med stöd av stadsantikvarien gjort de avvägningar som har bedömts vara
relevana och utifrån detta satt de bestämmelser som
anses passa för området. Med hänsyn till området
karaktär har nämnden bestämt att takvinkel, fasadmaterial och likande är för begränsande för dem som
kommer att söka lov.

G8 Polismyndigheten

G9 Borås Energi och Miljö AB

Då Borås Energi och Miljö har granskat tillägget och
har följande synpunkter på planbeskrivningen:
Stycket 4.2.2 Infrastruktur vatten och avlopp. Ändra
från: Nya ledningar för avlopp får läggas i allmän
platsmark för gata och natur. Till: Nya ledningar för
vatten, spillvatten och dagvatten får läggas i allmän
platsmark för gata och natur.
Stycket i genomföranbebeskrivningen 5.3.2 Anslutningsavgifter VA. Ändra till: anslutningsavgifter till
anläggningsavgifter, både i rubrik och i text.
Kommentar

Synpunkten tillgodoses.
G10 Naturskyddsföreningen Borås

G11 Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämndens synpunkter från samrådet kvarstår. Därför avstår nämnden från att yttra
sig.
Under samrådet yttrade sig Fritids. och folkhälsonämnden om att värna om strandskyddet samt att de
var positiva till planförslaget.
G12 Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för tillägg till detaljplan för Viared, Viared 10:1
m.fl. - Viared Sommarstad, Borås Stad.

G13 Tekniska nämnden

Kulturnämnden har i tidigare samrådsyttrande framfört synpunkter. Detaljplaneförslaget har justerats och
förtydligats. För att värna områdets karaktär önskar
Kulturnämnden tillstyrka tillägg till detaljplan enligt
ovan med beaktande av tidigare framförda synpunkter.

-

Ingen ytterligare begränsning av byggrätterna eller
reglering av takvinkel eller liknande föreslås. Kulturvärdena bedöms så att de viktigaste elementen
att bevara för områdets karaktär är grönytorna med
förträdgårdarna samt mindre bebyggelse- volymer som
säkerställs genom bebyggelseförbud på marken. Övriga
kulturhistoriska värden har uteslutits. Kulturnämnden
vill betona de tidigare framförda synpunkterna men
har i övrigt inget att tillägga utan tillstyrker tillägg till
detaljplan enligt ovan.
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Samtal med bygglovavdelningen har ägt rum och
utifrån tidigare erfarenhet bör det finnas en viss tilllåtenhet i planen för att kunna anpassa byggnaden
efter platsen med tanke på att flera av tomterna är
svåra att bebygga. I detta fall har det bedömts som
viktigare att fastighetsägarna kan få ut önskad funktion av byggnaderna. Samhällsbyggnadsnämnden har
konstaterat att allt för mycket skulle behöva regleras
för att bevara bebyggelsen som den ser ut idag och det
skulle begränsa hur man kan utnyttja tomterna. Det
i sin tur skulle motverka planens syfte att låta fastighetsägarna bygga ut sina hem. Därför har nämnden
bestämt att det är förträdgårdsmarken som är viktig att
bevara eftersom den ger området stora kvalitéer. Alla
fastighetsägare kommer inte att kunna bygga stora hus
på sina byggrätter eftersom det finns andra begränsningar så som husets planlösning, bebyggelseförbud
på tomterna, ljusförhållanden och höjdskillnader med
mera som begränsar. De som önskar kommer att få
stöd och rådgivning från bygglovavdelningen om hur
deras hus kan byggas ut efter föreslagen plan anpassat
till byggnadens ursprung, terrängen och fastighetsägarens behov.
Detaljplanen tillstyrkes.
G14 Stadsdel Väster

G15 Borås Elnät AB 2015-04-22

Elnät har önskemål att man lägger till E-område för
befintliga transformatorstationer enligt röda markeringar i Bilaga 1 E-område till detaljplan. E-områdenas
storlek bör vara ca 10 x 8m för att underlätta framtida
byte av transformatorstationerna. Text i plankarta för
allmän plats ska även vara kvar för eventuell utökning
av antalet transformatorstationer i framtiden.
Stadsnät har befintliga ledningar i planområdet. Dessa
skall beaktas vid schaktning och ombyggnad. All
eventuell flytt av ledningar bekostas av initiativtagaren.
Ledningar förläggs nu och kommer att vara klara inom
kort. I övrigt ingen erinran.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kommentar

Synpunkt om E-område tillgodoses ej eftersom det
inte är möjligt med tillägg. Transformator får förläggas
i naturmark.

stort förbud än övriga. Efter samtal med ansvariga
påstadshuset framkommer det inga argument för att
förbudet för de sju tomterna är och skall förbli dubbelt så stort än för övriga tomter.
Det orimligt stora bebyggelseförbudet för de sju tomterna får till följd att:

3.2 Sakägare
G16 Ägare till Viared 10:82, Ytterbyn 13

Detta ärende gäller för att förändra prickmarkeringen
på de sju första tomterna i Ytterbyn (1,3,5,7,9,11,13),
så att dem får ett område med ”prick mark” liknande
de andra tomterna i Viared sommarstad.
V köpte ett suterräng hus i Viareds sommarsad under
juni 2014 i Ytterbyn 13. Vi har nu bestämt oss för att
göra en tillbyggnad. För at få mera upplysningar om
vilka regler som gäller för oss besökte vi stadshuset.
Under mötet fick vi reda pa att tomterna i området
Ytterbyn 1,3,5,7,9,11 och 13 är mer prickmarkerade
än övriga tomter i resten av området. I området finns
idag 125 fastigheter varav 7 fastigheter har en betydligt
större prickmarkering på tomtens framsida.
I och med att en så stor del av tomterna i Ytterbyn
1,3,5,7,11 och 13 är prickmarkerade innebär det
att utbyggnader av dessa blir svåra att genomföra då
husen ligger på kuperade tomter med mycket berg.
I övriga området har man ett prickmarkerat område
på cirka 8 - 10 meter från vägen medans Ytterbyn
1,3,5,7,9,11 och 13 har ett område på cirka 18 - 21
meter. Vi har förståelse att det ska vara ett visst antal
meter på fastighetens framsida för att skapa ljus och
öppna ytor. Men att sju av 125 fastigheter inte ska få
utnyttja sina tomter tycker vi är orimligt och orättvist.
Vi anser att med den nya detaljplanen så blir dessa
tomter betydligt svårare att bygga till än övriga tomter
i området. Vi vill därför att dessa sju tomter ska följa
övriga områdets avstånds markeringar. Varför ska vi
vara undantagna och inte få samma möjligheter som
resten i området.
Kommentar

Synpunkten har tillgodosetts.
G17 Viared 10:62, Ytterbyn 11

I förslaget till byggnadsplanen för Viareds Sommarstad
står det skrivet att ”Bebyggelseförbudet längs med
vägarna skall behållas”. Anledningarna som nämns är
för att behålla siktlinjer och att värna om vägarnas karaktär. Vidare står det skrivet att grannsämjan i området skall värnas.
Enligt planritningen har samtliga fastighetstomter
i Viareds Sommarstad (125 st) detta förbud. Sju av
tomterna (Ytterbyn 1,3,5,7,9,11,13) har dubbelt så

- orättvisan mellan fastigheterna i området, som skpades när detaljplanen skrevs på 50- talet, fortsätter att
gälla 60 år senare.
- utbyggnad av fastigheterna på dessa sju tomter
begränsas avsevärt då det endast går att bygga ut åt ett
håll.
- kostnaden för att bygga ut blir avsevärt mycket högre
p.g.a. marken består av berg på den nu tillåtna utbyggnadsdelen, vilket den inte gör där nu förbud föreligger.
- utbyggnad av fastigheterna åt den nu tillåtna delen
innebär att utsikten blockeras för bakomliggande fastigheter. Istället för den vackra sjöutsikt som nu finns
riskerar fastigheterna att få en husvägg som utsikt.
- grannsämjan värnas inte.
Rimligt vore att bebyggelseförbudet kvarstår men
i samma utsträckning för de sju fastigheterna i Ytterbyn som för övriga tomter i Viareds Sommarstad.
Områdets siktlinjer och vägens karaktär med lummiga
förträdgårdar skulle inte påverkas då det fortfarande
skulle vara många meters avstånd mellan vägen och
fastigheterna, likt övriga tomter i området. Vidare
skulle grannsämjan värnas då utsikten inte riskerar att
förstöras för bakomliggande fastigheter.
Kommentar

Synpunkten har tillgodosetts.
G18 Viared 10:59, Ytterbyn 3

Ägaren till Ytterbyn 10:59 Anser att det är problematiskt att prickmarken i Ytterbyn inte får bebyggas eftersom det är svårt att bygga inom byggrätten.
Marken lutar brant i 30-40 grader och dessutom finns
det en jätte hög gran som man i så fall måste ta bort.
Där måste stora massor med jord och berg tas bort för
att ens hamna i den rödmarkerade området. De anser
inte att 4 stolpar och en snett tak hindrar siktlinje för
det sporadiska trafik som finns på ytterbyn. De anser
att det vintertid inte finns mycket trafik att tala om
på denna gata. De anser även att reglerna är lite väl
generella och hänsyn har inte tagits till de faktiska
förhållandena.
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Kommentar

Prickmarken i Ytterbyn har redan minskats avsevärt.
Samhällsbyggnadsnämden har dock varit mycket
tydliga hela tiden med att det inte är önskvärt att
bebygga området närmast gatorna. Synpunkten kan
inte tillgodoses.
G19 Viared 10:36, Sunnanbyn 6

Jag önskar få rättelse i detta material. Jag äger Viared
10:36 Sunnanby 6 ej Sunnanbyn 16 som ni skrivit på
många ställen i materialet. Ni har över skrivit Synnanbyn i ställer för Sunnanbyn.
Kommentar

Rättelse är gjord.
G20 Ägare till Viared 10:49, Storebyn 43

Jag är sakägare med besvärsrätt och har personligen
undertecknat samrådshandlingen från Styrelsen för
Föreningen Viareds Sommarstad. De synpunkter
som har framförts i denna handling, S16, och som ej
beaktats kvarstår i min granskningsinlaga. Besvär och
kommentar till kommentarer sid 22.
Yrkande: Yrkar följande ändringar, tillägg och synpunkter. Planbeskrivning 1.1 Planens syfte och
huvuddrag. Yrkar att syftet ändras till: Syftet med
detta tillägg till befintlig byggnadsplan är att värna
om områdets unika karaktär och kulturvärde och att
bevara strandskyddet samt att utöka byggrätten för
att möjliggöra nyttan av VA sanering i Viareds Sommarstad.
Hänvisar till sid 3 punkt 1.1. Det är bra att Tillägget
till gällande plan avser 125 fritidshustomter. Benämningen ”Fritidsområdet Viareds Sommarstad” gäller då
alltså även i Tillägg till detaljplan.
I Tillägg till detaljplan sägs vid flera skrivningar att
VA saneringen ej regleras i detaljplanen. Samtidigt
beskrivs ökade byggrätter som en kompensation för
VA sanering. Vad menar ni med att ökade byggrätter
inte har med VA saneringen att göra i detaljplanen
men samtidigt att VA sanering är anledning till ökade
byggrätter?
Yrkande att strandskydd gäller enligt Byggnadsplan
1955 och ej kan upphöra. Kommentar till 3.1 sidan
4. Stycket inleds med ” Området har aldrig haft något
strandskydd….” Enligt Byggnadsplanen 1955 finns ett
strandskydd. Ni skriver att strandskydd återinträder
vid en ny detaljplan. Nu är det endast fråga om tillägg
till detaljplan men era skrivningar är ytterst förvirrande när ni säger att strandskydd dels inte gäller men att
det återinträder…..Allmän platsmark är inget strandskydd och det verkar som att planavdelningen med
alla skrivningar har avsikter. Jag yrkar att strandskydd
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ska gälla och att marken prickmarkeras med byggnadsförbud i de nu obebyggda områdena 200 meter från
stranden.
Yrkande angående bullerfrågor och trafik och parkeringar. Det har ännu inte presenterats någon plan
att för bullerskydd ska byggas enligt plan för Viared
Norra. Det saknas bullerskydd vid Trafikplats och vid
Biltemas byggnad. Trafikbuller i området har avsevärt
ökat sedan Viared Norra byggdes. Tung trafik till alla
företag i Viared Norra överskrider mångfallt vad som
anges i planen för området, vilket orsakar ytterligare
buller. Ökade byggrätter betyder stort antal tunga
transporter i Viareds Sommarstad. Hastighetsbegränsning i området ska sättas till gångfart. Ett antal tillfälliga parkeringsplatser i samband med VA sanering har
inkräktat på naturen. Det finns inget stort behov av
fler parkeringar och de flesta har idag sin bil på tomten. Återställ naturen.
Den gamla infartsvägen har förstörts. Den var asfalterad på sträckan mellan infarten till Österbyn och
till den nya Elementvägen. Återställ vägen i asfalterat
och körbart skick på kommunens bekostnad. Yrkande
angående byggrätter. Yrkar att Byggrätt tillåts till max
120 m2 inklusive komplementbyggnader. Materialval
ska specificeras. Majoriteten av fritidshustomterna
är 500- 630 m2. Marken är kuperad. Området är
bebyggt sedan länge och har sin karaktär av fritidshus
med små vägar. Större hus bryter helt mot områdets
design. Det passar inte in med nybyggda villor mellan
små sommarstugor på 30 – 50 m 2. Planavdelning
och stadsarkitekt bör rimligen ha känsla för design och
byggnadsutförande. Som referens så är husen i Lyckebosjöstad på 150 m2.
Det passas på att redan nu byggas ett flertal så kalllade komplementbyggnader i Viareds Sommarstad
som bryter i utförande mot gällande och framtida
plan. Varje bygge bör prövas om bygglov. Har planavdelningen ingen koll på läget? Yrkande angående
dagvatten Utbyggnaden av VA har redan ställt till det
för salamandrar, grodor, fåglar, ekorrar och rådjur.
Dagvatten flöden sedan urtider har stängt eller ändrats
och förstört boplatser och livsmiljö för djur. Bäckar
och dagvattenflöden måste återställas.
Kommentar

Planuppdragets syfte kommer inte att ändras. Uppdrag att göra detaljplaner ges från Kommunstyrelsen
som ger Samhällsbyggnadsförvaltningen en uppgift att
lösa. I detta område har det varit att utöka byggrätterna. Se även svar till kulturnämnden angående områdets karaktär och hur bygglovhandläggning sker.
Området hade VA-sanerats även utan utökade bygg-
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rätter. Om planen vinner laga kraft kommer sanderingen ha genomförts då den processen är fristående
från planprocessen. Eftersom Kommunstyrelsen ansåg
att fastighetsägarna skulle kompenseras fattade de ett
beslut om att ändra planen. Kommunstyrelsen hade
kunnat avstå från att ge Samhällsbyggnadsnämnden
uppdraget att ändra planen. VA-sanering och detaljplan regleras av två helt olika lagstiftningar och är två
olika processer. Samhällsbyggnadsnämnden och Borås
Energi och Miljö har försökt samordna information
för att förenkla kommunikationen med fastighetsägarna i området. Dock är det fortfarande så att VAsanering inte är en av de frågor som regleras i plan.
Det som regleras i planen går att läsa på plankartan.
Andra frågor är inte skäl för att kunna överklaga en
plan. En sak som regleras i plan är sakägarens synpunkt på byggrätternas storlek. VA-sanering regleras ej
i plan och går därför ej att överklaga i planprocessen.
I processen för VA kan t.ex. taxan för VA-saneringen
överklagas i VA-nämnden, vilket också gjorts. Detta
påverkar inte planprocessen.
För strandskydd se 3.3 Svar till sakägare om strandskydd, se även granskningsyttrande från Länsstyrelsen.
När det gäller parkeringsytorna skall det vara en
överenskommelse mellan styrelsen för Viareds Sommarstads förening och BEM. Den senaste informationen som Samhällsbyggnadsnämnden fått ta del av är
att föreningens styrelse vill att parkeringarna skall vara
kvar. Om detta ändras innan BEMs arbeten på plats
är klara får styrelsen återkomma till BEM i den frågan.
När det gäller bullersituationen så visar bullerutredningen att inga bullerriktvärden överskrids i dagsläget.
Se även kommentar till Länsstyrelsen.
Kommunen har ingen skyldighet att ordna tillfart
mellan Österbyn och Elementvägen. I detaljplanen är
en väg möjlig. Om styrelsen i Viared vill ha hjälp att få
vägen bekostad får de vända sig till markavdelningen
som är de som har hand om exploateringskostnader.
Yrkandet om ändrad byggrätt tillgodoses inte. För
övriga synpunkter se kommentar till kulturnämnden.
G21 Styrelsen för Viared Sommarstad

Inledningsvis måste vi tyvärr notera att Borås Stad
med Planavdelningen som handläggare besvarat
frågeställningar/klagomål/oro på ett svepande sätt
och än mindre uttryckt tanken om kompensation till
förfördelade.
Rörande de fastighetsägare som ligger nära kraftledningen står det i ”granskningen” att de har bibehållen
byggrätt. Enligt de förhandsbesked vi fått kommer ej
utbyggnad tillåtas framåt mot vägen och i dessa fall ej

bakåt mot kraftledning. Klädsamt vore att Stadsbyggnadskontoret kunde visa hur en fungerande utbyggnad
kan ske på berörda tomter. Ifall detta inte är görligt
hur kompenseras berörda fastighetsägare?
Beträffande buller från motorvägen som drabbat några
av våra medlemmar på grund av att Stadsbyggnadskontoret tillåtit att Biltema inte placerat huskroppen
på den plats som planen anvisat och som skulle ha
haft en bullerdämpande funktion. Genomförd bullerundersökning visar tydligen att bullernivån för dessa
fastighetsägare i dagsläget ligger strax under eller på
gränsvärdet men under snar framtid kommer detta
att överskridas. Hur kommer dessa fastighetsägare
kompenseras?
Beträffande Dagvattenanslutningarna som området
har påtvingats är resonemanget en ren skrivbordsprodukt då grusvägar inte genererar någon större
avfallsmängd. Rännstensbrunnar på grusvägar har en
tvivelaktig funktion då de snabbt igensätts av grusmassor. Därför kommer Viared Sommarstad ej bekosta
och drifta denna lösning. Notabelt är också att Viared
Strand (intilliggande nyprojekterat villaområde) ej har
setts som nödvändigt att dagvattenanslutas trots att de
kommer att ha asfalterade gator större hus etc. och ligger helt i anslutning till Sommarstaden och dessutom
skall anslutas till Viared Sommarstads dagvattenavrinning och projekterade dammar. Det känns som om att
hållningen är den att till stugägarna i Viared Sommarstad kan vi överföra kostnader som vi ej lyckats ta
ut någon annanstans. På grund av ovanstående borde
dagvattenanslutning av Sommarstaden upphävas och
ev kostnader för dagvatten fördelas ut på berörda
parter.
Beträffande byggarea yrkar föreningen på max 120 m2
byggarea för att kunna bibehålla områdets form som
småhusområde. Med föreslagna 160 m2 byggarea kan
suterränghus om +250 m2 BOA byggas vilket knappast hör hemma i ett småhusområde. Någon argumentation för 160m2 kan vi ej finna i granskningen.
Avslutningsvis gläder vi oss att se att flera instanser
som bland annat Länsstyrelsen och Kulturnämnden
Borås Stad har synpunkter på förelagd plan. Punkter
som vi ej här tagit upp ser vi som att vi olika åsikter,
vi är inte tillfreds med förslaget men i en sådan här
process gäller det att ge och ta och vi är förvissade att
Borås Kommun har samma inställning.
Kommentar

Representanter från Samhällsbyggnadsnämnden och
Stadskansliet har vid flertalet tillfällen träffat styrelsen
för att förklara vilka frågor som kan behandlas i en
plan och inte. När det gäller byggnaderna närmast
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kraftledningen kommer de inte att kompenseras för
att de mellan samråd och granskning fått mindre möjligheter att bebygga sina tomter. Samrådshandlingen
är ett förslag som på grund av Länsstyrelsens yttrande
har ändrats. Syftet är inte att ge de fastighetsägarna
någon nackdel utan att garantera att det som får bebyggas av tomerna är säkert att bebygga. När det gäller
hur tomterna ska kunna bebyggas går det att få hjälp
och stöttning av kommunens bygglovavdelning.
Angående bullret se 3.4 Svar till sakägare angående
buller.
Enligt Borås Energi och Miljö har rännstenbrunnar
diskuterats mellan BEM och styrelsen vid flera tillfällen. Dagvattenutredning med dagvattenförslag visar
hur dagvattenavledning behövs för ett antal fastigheter.
Dessa fastigheter har problem med översvämning och
kan påverkas på grund av lågt läge i förhållande till
grannfastigheter. Förutom 5 fastigheter har samtliga
påpekat om förekommande problem på respektive
fastighet. Det finns fastigheter som inte har möjligheter att ordna med naturlig avrinning från sin tomt
utan att påverka gata och grannar. Dagvattenanslutning behövs även för dessa 57 fastigheter.
Även övriga fastigheter i området ska anslutas till
dagvatten så att området klarar av ökade regnmängder och utbyggnadsmöjligheten. Det nya tillägget till
byggnadsplanen ger ökad byggrätt. Det är rimligt att
det också ger ökade dagvattenflöden som följd av att
mer hårdgjorda ytor tillkommer. För övriga frågor
angående VA hänvisas till Borås Energi och Miljö.
Lyckebo sjöstad är inom verksamhetsområde för dagvatten. Varje fastighet är ansluten och rännstensbrunnar finns i alla gator.
När det gäller de 160 kvadratmeterna är det något som
Samhällsbyggnadsnämnden gjort en bedömning av vid
platsbesök av nämnden. Syftet är att försöka hålla det
så att det i alla fall inte går att bygga mer. Tyvärr är det
så att om man redan har friggebodar mm sedan förut
så går det enligt gällande lagstiftning inte att begränsa
mer. Tilläggas bör att det fortfarande är så att det råder
bebyggelseförbud på en stor del av tomerna. Det är
också som föreningen påpekar att vissa tomter inte är
lämpade för stora byggnader. Samhällsbyggnadsnämnden tror inte att fastighetsägarna i Viareds Sommarstad vill förstöra området genom att överexploatera
sina tomter utan att vi i samråd ska hitta lämpliga
lösningar för området. Det är som föreningen avslutar
ett givande och ett tagande.
G22 Fastighetsägare till Viared 10:77 , Österbyn 20

Efter att åter ha läst igenom detta tillägg till detaljplan
så står jag fast vid vad jag tidigare sagt och det är att
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denna plan är framtagen av en person som saknar
kunskaper i planändringar och om områdets omfattning. När man även granskat kringliggande detaljplaner så förvånas man över hur detta får fortgå?
Hus som har en byggnadsarea på ca 160kvm? Detta
lär inte bli en verklighet då tomtstorlekarna i det flesta
fall erbjuder byggnadsareor på ca 120-130kvm. Att då
fortfarande tillåta upp till 160kvm är obegripligt.
Gator och gemensamhetsanläggningar har skötts av
föreningen i urminnes tider utan bekymmer. Att då
komma med en detaljplan som framtvingar en samfällighetsförening är förvånande då gator och föreningens
ekonomi ser bättre ut än på många andra håll. Därför
föreslås då jag inte ser något annat än en kostnad för
en samfällighetsförening att gatorna fortsätter förvaltas
likt tidigare av stugföreningen.
En GC-bana finns idag längs Elementgatan, denna
gör att det är lätt att ta sig mellan Lyckebo Sjöstad och
Viareds Sommarstad. En naturstig som skall skötas
behövs därför inte. Hur man skall säkerställa att den
hålls i vårdat skick framgår inte heller något som gör
att den inte känns genomtänkt. Att lägga en lekplats
emellan Lyckebo Sjöstad och Viareds Sommarstad
visar återigen på bristande kompetens då lekutrustning
såsom gungor, fotbollsmål, bänkar m.m. redan idag
finns på strandområdet i Viareds Sommarstad. Där
den dessutom är utplacerad på illustrationen gör att
den förstör boendemiljön för närliggande fastigheter.
Därför bör den placeras i Lyckebo Sjöstads område
som det var skrivit i tidigare förslag.
Dagvattenanslutningen är jag också helt oförstående
till då detta inte tillämpats i kringliggande områden
exempelvis, Lyckebo Sjöstad, Viared Norra, Sjöhagen
samt Björvik. Varför husen bedöms ha större hårdgjorda ytor i Viared Sommarstad än i kringliggande
områden har inte heller kunnat redovisats och därför
bör inte kravet på dagvattenanslutning gälla i Viared
Sommarstad heller. När man dessutom varje dag passerar kommunens dagvattendammar för Viared Norra
som inte är tillräckligt dimensionerade för de vattenmängder som kommer utan ständigt svämmas över
och rinner ner i Nabbasjön. På Biltemas parkering
finns inte en brunn utan de oljespill som sker där vid
exempelvis oljebyten som är vanligt förekommande
rinner rakt ner i Nabbasjön. Därav rädslan då vi nu får
en dagvattendamm strax ovanför stranden.
Parkeringsytorna som gjorts under VA saneringen skall
i de flesta fall tas bort då de inte kommer fylla någon
funktion. Vid så pass stora ytor som skapats finns det
stor risk för att ytorna blir uppställningsplatser för
t.ex. husvagnar samt avstjälpningsplatser. Då ytorna
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även påverkar boendemiljöerna för närliggande fastigheter bör de tas bort i det avseendet också.
Optokablar har ej dragits fram under VA-sanering
utan görs i de flesta fall i efterhand vilket gör att vissa
gator grävs upp två gånger på kort tid då samarbetet
mellan de kommunala bolagen har fallerat.
Att även dra tillbaka byggrätten för de fem fastigheterna längs kraftledning i Österbyn bör mynna ut i
kompensation från kommunen då ansvarig tjänsteman
tidigare sagt att detta inte skulle påverkas.
Sakägaren har också i flera mail klagat på anläggningen
av den lekplats i naturmark som görs i samband med genomförandet av detaljplanen för Viareds Strand (Lyckebo
Sjöstad).
Kommentar

Den byggnadsvolym som tagits fram har beslutats av
Samhällsbyggnadsnämnden som är ansvarig nämnd
för att handlägga bygglovsärenden, se även svar i
denna fråga till Kulturnämnden.
Gällande kommentaren om bildandet av en formell
vägförening för skötsel av vägar har den flera fördelar bland annat att kunna agera som juridisk person
och kräva in avgifter, vilket föreningen tidigare haft
problem med.
Det är rimligt att anta att människor boende i Viareds
Sommarstad och Viareds Strand (Lyckebo Sjöstad)
skulle ha anledning att besöka varandras område t.ex.
med barn som bor i varsitt område som vill hälsa på
sina kompisar. Därför är det bra att det finns flera
vägar att gå. När det gäller dagvattenhantering verkar
synpunkterna röra sig om missförstånd, läs svar till
styrelsen för Viareds Sommarstads stugförening.
Samhällsbyggnadsnämnden är av uppfattningen att
det kan vara bra för området med parkeringsytor för
boende i området som vill ta emot besökare utan att
blockera de smala gatorna.
Boende i Österbyn kommer inte att kompenseras för
att de mellan samråd och granskning fått minskade
möjligheter att nyttja sin fastighet. I planprocessen ska
remissinstanser höras för att tillgodose ett krav från
Länsstyrelsen har planen ändrats mellan samråd och
granskning vilket är helt i linje med hur lagstiftningen
fungerar. Andra remissinstanser ska kunna göra påpekanden som Samhällsbyggnadsnämnden korrigerar för
att garantera att boendemiljöerna blir hälsosamma och
säkra.
För övriga frågor är du välkommen att boka ett besök
hos Samhällsbyggnadsförvaltningen och få delar av
planbeskrivningen ytterligare förklarade.

När det gäller lekplatsen har kommunen rätt att
placera leplatser inom mark kommunen äger och det
är inget vi reglerar i planen. Däremot har många frågat
efter leplatsen. De som valt ut läget är tekniska nämnden och exploatören för Lyckebo Sjöstad. Att den platsen valts beror på att tekniska bedömer att det är bästa
platsen för att få en lekplats som kan vara för båda
områdena. Det blir ingen gång och cykelbana utan det
blir en stig, vilket är viktigt för att barn som bor i de
båda områdena ska kunna komma till leplatsen.
G23 Fastighetsägare Viared 10:24, Nederbyn 11

Överklagan angående att strandskyddet inte återinträder i samband med plantillägget. Anser det vara av
högsta värde att inga byggnader kommer att uppföras
framför nuvarande byggnation i Viareds sommarstad.
För strandskydd se 3.3 Svar till sakägare om strandskydd, se även granskningsyttrande från Länsstyrelsen.
3.3 Svar till sakägare angående strandskydd

Angående strandskyddet så kan något som inte funnits
ej heller upphöra. En sakägare hänvisar till det som
står i befintlig plan från 1955 som är en hänvisning till
1 § Strandlagen från 1952. Alltså inte Strandskyddslagstiftningen som kom 1974. Detaljplaner som gjorts
före 1974 har inget strandskydd enligt nuvarande
strandskyddslagstiftning. Om en ny detaljplan hade
gjorts, det vill säga med ny karta och inte tillägg till
kartan från 1955, då hade strandskyddet återinträtt
enligt den ändring i lagen som gjordes den 1 juli
2009. De ändringarna säger bland annat att vid en
helt ny detaljplan (det vill säga ej ett tillägg) inträder
strandskyddet. Det går inte att hänvisa till den lagstiftning som gällde på 50-talet utan vi måste hantera
planen med den lagstiftning som gäller nu.
Strandskyddslagstiftningen sträcker sig tillbaka
till 1940-talet, då man i dåvarande byggnadslag
(1947:385) införde bestämmelser som gav länsstyrelsen möjlighet att förbjuda bebyggelse i strandnära
områden utanför general-, stads- eller byggnadsplan
med syfte att förhindra en allt mer ökad exploatering
och långsiktigt säkra förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. Förordnanden om
strandskydd innebar att det krävdes länsstyrelsens tillstånd för att uppföra en helt ny byggnad eller ändra en
befintlig byggnad för att tillgodose ett väsentligt annat
ändamål än tidigare eller för att få utföra grävningsoch andra förberedelsearbeten för sådan bebyggelse.
Bestämmelserna om strandskydd kom sedan att
införas i den provisoriska strandlag (1950:639), följd
av strandlagen (1952:382), som 1964 ersattes av
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naturvårdslagen (1964:822). En fortsatt exploatering
av strandnära områden, inte minst till följt av nybyggnationen av fritidshus som tog fart under 1960-talet,
ledde så småningom till att det 1975 infördes ett
generellt förbud mot att bebygga stränderna vid såväl
kusten som i inlandet (prop. 1974:166).

inte ha rätt till byggrätten för samlingslokal vid vattnet
eftersom marken inte nyttjats till det och inte kan
anses vara iaspråktagen. Dessutom skulle kommunen
vid ett återinträdande av strandskydd tvingas se till att
befintliga byggnader ska söka standskyddsdispens och
beviljas dispens eller tas bort.

Lagstiftningen har sedan dess ändrats och skärps även
1994 och 2009. För detaljplanering gäller att detaljplaner gjorda innan 1974 inte har något strandskydd
eftersom lagstiftningarna gjorts om och ändrats. På
samma sätt som vi inte tar hänsyn till bestämmelser i
byggnadslagen som ersatts av plan- och bygglagen eller
för den delen naturvårdslagen som är ersatt av Miljöbalken.

Då blir även Borås Energi och Miljös pumphus och
den bastu som finns inom strandområdet tillsynsärenden eftersom de byggts utan strandskyddsdispens.
Ägarna till byggnaden skulle då kunna få möjlighet att
söka strandskyddsdispens i efterhand eller att tvingas
ta bort byggnaderna.

Det går inte att lägga prickad mark på allmän platsmark eftersom det redan är förbud mot att bebygga
allmän platsmark. Det är enklare att få lov att ställa
upp byggnader på prickmark än vad det är att få lov
att ställa dem på allmän plats. På allmän plats finns
ingen rätt att bygga. Naturområden överallt i staden
planläggs som allmän plats natur för att de ska bevaras
och skyddas från bebyggelse.
För att återgå till strandskyddets syften det vill säga att
värna om människors tillgång till strandområdet, så
bedömer Samhällsbyggnadsnämnden att de intentioner som man hade 1955 med att låta strandområdet
vara avskiljt från bebyggelsen fortsatt kommer att
värnas. Det finns ingen rätt att bygga byggnader på
allmän plats.
Om planen överklagas på grund av strandskyddsfrågan
så blir det upp till Länsstyrelsen att avgöra om strandskyddet gäller i planen. Samhällsbyggnadsnämnden
har stämt av frågan med Länsstyrelsen, Boverket, Sveriges kommuner och landsting samt Naturvårdsverket
innan samråd och alla delar kommunens uppfattning
om att den gamla lagen från 1952 inte gäller. I detta
fall är det inget avgörande för planens genomförande.
Det som skulle kunna hända är att naturmarken längs
vattnet får strandskydd. Vilket egentligen inte förbjuder något som inte redan är förbjudet. Oavsett om
strandskyddet återinträder eller inte är det fortfarande
förbjudett att hägna in eller hindra människor eller
djur att komma åt stranden.
Det som skulle kunna bli otillåtet med ett återinträdande av strandskyddet är bland annat att den
byggrätt (område markerat med C och dansbana) som
finns i plan längs med vattnet som inte tagits i anspråk
försvinner. Det vill säga att föreningen kommer då

22

3.4 Svar till sakägare angående buller

I dagsläget överskrids inga bullerrikvärden på platsen.
Om trafiken på rv. 40 fortsätter att öka kommer 4 befintliga fastigheter inom planområdet får värden som
något överskrider gällande värden.
I sammanhanget är beräknade nivåer att anse som ett
mindre överskridande, 1-2 dB. Det bedöms inte tekniskt eller ekonomiskt rimligt att uppföra bullerskydd
sett till det mindre överskridandet. Länsstyrelsen och
Miljönämnden delar kommunens uppfattning om att
det är godtagbart.
Kommunen bedömer att det går att lösa så att inga
inomhusvärden överskrids.
3.5 Vad händer nu?

Graskningen är slut och nu förbereder Samhällsbyggnadsnämnden för antagande. Synpunkterna som kom
in i granskningen har besvarats i detta utlåtande. Utlåtandet ligger som beslutsunderlag för Samhällsbyggnasnämndens beslut att godkänna planen. Detta utlåtande är alltså Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag
till svar som gäller efter att Samhällsbyggnadsnämnden
fattat beslut om det. I vanliga fall sänds dessa handlingar endast till dem som framfört synpunkter emot
förslaget. I detta fall har Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömt att det är viktigt att alla boende får ta
del av vad som kommer att hända framöver.
Denna handling och brevet som heter ”underrättelse
inför antagande” skickas ut för att berätta att ett förslag som går en del sakägares vilja emot ska behandlas
politiskt.
3.5.1 Antagande och överklagande

Nu när granskningsskedet är avslutat kommer planen
först att lyftas till Samhällsbyggnadsnämnden för
godkännande därefter till antagande i Kommunfullmäktige.
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Efter att fullmäktige antagit planen kommer de sakägare som framfört synpunkter emot förslaget (10 st),
att få ett brev som heter ”underrättelse efter antagande” samt en besvärshänvisning. I besvärshänvisningen
står det hur man går till väga för att överklaga beslutet
om antagande.
De som kommer att få detta brev är de som är listade
under rubriken 2.2 i utlåtandet. Överklagandet ska
ställas till kommunen eftersom det är kommunens
beslut som överklagas. Kommunen skickar överklagandet vidare till Länsstyrelsen. Överklagandet ska
göras skriftligt inom en viss tid vilken framgår av
besvärshänvisningen. Det är också viktigt att påpeka
att endast de sakägare som framfört synpunkter emot
planförslaget antingen i samrådsskedet eller i granskningsskedet har rätt att överklaga antagandebeslutet.
Om du inte är listan under 2.2 och ändå vill överklaga
får du bevaka när ärendet har varit i fullmäktige.

Tills ett eventuellt överklagande av antagandebeslutet
är avgjort fortsätter den gamla planen att gälla. Det
vill säga det finns ingen rätt att bygga större hus och
bygglovsansökningar kommer att nekas på grund av
att de inte stämmer med den nya planen förräns den
har börjat gälla. VA-saneringen påverkas inte av att
detaljplanen är överklagad utan den fortsätter enligt
sin process.
3.5.4 VA-saneringen

När denna information skrivs löper VA saneringen på
enligt plan. För ytterligare frågor angående VA-saneringen kontakta Borås Energi och Miljö.
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3.5.2 Hur får man rätt att överklaga?

De som har fått till svar att synpunkten ej tillgodoses
har framfört synpunkter som har med detaljplanen att
göra och som inte blivit tillgodosedda. De har rätt att
överklaga planen när den antagits.
De som endast framfört t.ex. synpunkter om att de är
emot VA-saneringen men inte framfört klagomål mot
planen har inte rätt att överklaga detaljplanen eftersom
VA-saneringen inte regleras i detaljplanen.
De som har rätt att överklaga planen är sakägare som
yttrat sig i samrådet eller granskningen och som inte
fått sina synpunkter tillgodosedda. Se punkten 2.2
Utlåtandet.
3.5.3 Efter ett eventuellt överklagande av antagandebeslutet

Om någon av dem som framfört synpunkter emot
planförslaget väljer att överklaga fortsätter den befintliga planen från 1955 att gälla utan tillägget tills
överklagandet är utrett. I första instans skickas överklagan för behandling hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen
beslutar om överklagandet ska gillas eller avslås. Om
Länsstyrelsen går på den klagandes linje kommer tilllägget inte att börja gälla. Det beslutet kan kommunen
i sin tur överklaga.
Om Länsstyrelsen avslår överklagandet är detta i sig ett
beslut som sakägaren kan välja att överklaga till nästa
instans, som är Mark- och miljödomstolen.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad
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Ändring av detaljplan
Tillägg till plankartan

4
4

Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast
angiven användning och utformning är tillåten.
Utnyttjandegrad
Största tillåtna byggnadsarea är 20% av fastighetsarean, dock max 160 m². I största byggarea ingår
bygglovbefriade komplementbyggnader och bygglovbefriade tillbyggnader.
5

Antal fastigheter/tomter som ska finnas

Gränsen är ungefärlig. I detta
område gäller P1170.

Prickmark tas bort.
Utformning
Högsta byggnadshöjd är 5 meter.
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Avståndet från bostadshus till fastighetsgräns mot
annan bostadsfastighet ska vara minst 4 meter.
Komplementbyggnad får byggas 1 meter från
sådan gräns.
Bygglov krävs för bygglovbefriade till- och komplementbyggnader.
Återvinningsstationer, miljöhus, transformatorstationer, pumpstationer, dagvattendammar och andra
teknikanläggningar för vatten- och avlopp får förläggas på mark med användningen allmän plats.
Huvudmannaskap
Område markerat med grått har fortsatt
enskilt huvudmannaskap. För Icke
gråmarkerade områden är kommunen
huvudman för allmän plats.
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år.
Information
Grundläggning på tillbyggnader bör ligga 0,5 m över
körbana.
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