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Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att omvandla ett större skogsområde 
till ett bostadsområde med blandad bebyggelse om 
cirka 60 bostäder. Vidare syftar planen till att säkerställa 
tillgängligheten för gångtrafik till angränsande 
rekreationsområden. En befintlig verksamhet kvarstår inom 
planområdet. Naturmarken i området utformas för att skapa 
kopplingar till omgivande natur för rekreation, för biologisk 
mångfald och hantering av dagvatten. 

Inom planområdet finns flertalet fornlämningar, en 
stensättning är belägen centralt inom naturmarken och 
bidrar med mervärden till platsen. Planområdet påverkas 
av luftburna ledningar vilka kräver visst skyddsavstånd. 
Området kommer att angöras främst via Alingsåsvägen och 
ansluts via en rundkörning till befintlig gata, Vildrosvägen. I 
öster angörs planområdet via Önderedsvägen. 
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Planområde

1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med planen är att möjliggöra en blandad 
bostadsbebyggelse inom planområdet samt att säkerställa 
tillgänglighet till natur- och rekreationsområden som 
angränsar till planområdet.

Planområde
Planområdet ligger i norra delen av Sjömarken, cirka             
8 km väster om Borås centrum och består till stor del 
av ett avverkat skogsområde. Planområdet avgränsas av 
skogsområden mot norr och väster och av enfamiljbostäder 
i form av fristående villor mot öster och söder. Mot söder 
gränsar en mindre del av planområdet till Alingsåsvägen. 
Planområdets areal är cirka 13,8 ha och lutar mot sydväst.  
Marken i planområdet är privatägd. 

Gällande detaljplan
Planområdet omfattas inte av någon detaljplan med undantag 
för en mindre del strax norr om Alingsåsvägen vilket 
ingår i byggnadsplan P485 från 1960. Markanvändning 
för denna delen av planområdet är allmän plats, park eller 
plantering och en mindre del är kvartersmark, område för 
bostadsändamål med fristående hus.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen yttrade sig 2014-09-01 §383 avseende 
inkommen planbeskedsansökan. Kommunstyrelsen 
skriver att förutsatt att exploatören avser att genomföra 
de cykelåtgärder som förslaget innehåller så ges 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att upprätta detaljplan för området.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-09-18 §349 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga 
villor, rad- och flerbostadshus. En gång- och cykelväg ska 
anläggas från området till skolområdet.

Preliminär tidplan
Samråd     2 kvartalet 2020 
Granskning    4 kvartalat 2020 
Godkännande Samhällsbyggnadsnämnden  4 kvartalet 2020 
Antagande Kommunfullmäktige  1 kvartalet 2021 
Laga kraft    1 kvartalet 2021

Planbeskrivning
Detaljplan för Sjömarken, Lindebergshult 1:252 m.fl. Borås Stad, upprättad den 29 april 2020. 

Markanvändning enligt gällande byggnadsplan P485 i närheten av planområdet. 

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Området ligger i norra utkanten av Sjömarken. Närliggande 
bebyggelsen utgörs huvudsakligen av fristående villor. I 
väster ligger Backabo som är ett glest bebyggt samhälle med 
landbyggdskaraktär. 

Ny bebyggelse
Planförslaget möjliggör byggnation av ca 60 bostäder i ett 
naturnära läge. Förslaget innebär en varierad bebyggelse 
med villor, radhus och flerfamiljshus i 1-3 våningar (se 
referensbilder på sida 6). 

Stadsbild och gestaltning
Förslaget medför ett nytt bostadsområde och viss 
komplettering av befintlig villabebyggelse. Området kommer 
bestå av varierade bostadsformer och byggnadstyper. Centralt   
i områdets västra del uppförs ett grönområde som stärker 
platsens naturnära karaktär. Den nya bebyggelsen ramar 
in naturen och kan med fördel placeras med utblickar mot 
naturmarken. Områdets gröna karaktär stärks ytterligare med 
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Illustrationsplan för planområdet skala 1:4 000 (Ramboll).

Stora delar av planområdet utgörs av skogshygge eller ungskog och saknar naturvärde.
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.
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fastighetsstorlekar som möjliggör utrymme för grönska och 
vegetation på varje enskild bostadsfastighet. 

Bostäder    
Inom planområdet finns idag en friliggande villa med 
tillhörande komplementbyggnader samt två redan avstyckade 
tomter. Detaljplanen medger cirka 60 nya bostäder. 

Arbetsplatser
Det finns en befintlig fastighet med en verkstad/
förrådsbyggnad. Detaljplanen avser att låta befintlig 
verksamhet kvarstå och medger för berörd fastighet 
ej-störande verksamheter. Verksamhetsområdet förväntas 
inte medföra någon ny arbetsplats. 

Stora arbetsplatser i närheten av planområdet är Viareds 
industriområde söder om riksväg 40, industriområde 
norr om Göteborgsvägen, forskningsinstitutet RISE vid 
Göteborgsvägen och Borås centrum. 

Offentlig service
Närmsta skola är Sjömarkenskolan med klass F till 
sex. Skolan är lokaliserad drygt en kilometer söder om 
planområdet. Utöver Sjömarkenskolan finns det i närområdet 
två förskolor, Melltorps förskola och Björkegårdens förskola. 
Båda ligger inom ett avstånd på cirka en kilometer. 

Vårdcentral och bibliotek finns i Sandared centrum, cirka 
fyra kilometer från planområdet. 

Kommersiell service 
Detaljplanen medger ingen kommersiell service. Närmsta 
butiker finns i handelsområdet vid Viaredsmotet, cirka fyra 
kilometer från planområdet. Inom handelsområdet finns 
livsmedelsbutik, möbelbutiker, bensinstation, mm. Ytterligare 
kommersiell service finns i Borås centrum. 

Tillgänglighet 
Gatans lokalisering har anpassats till områdets varierande 
terräng för att undvika onödigt stor lutning på gatan och 
därmed förbättra tillgängligheten i området. Därutöver 
föreslås gångvägar/stigar att inkorporeras för att ge 
allmänheten tillgång till rekreations- och naturområden som 
angränsar till planområdet (se kartan på sida 8).

Exempel på utformning av olika bostadstyper som föreslås för området (bilder 
OBOS Sverige AB)
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3. Gator och trafik
Gatunät
Det finns några gator inom planområdet idag: i norr ett 
kort segment från Alingsåsvägen, centralt en förgrening av 
Vildrosvägen och i väster en sidoväg från Önderedsvägen. 
Alingsåsvägen som gränsar till området mot sydväst är 
huvudtrafikled i anslutning till planområdet. Gatunätet i 
närheten av området är karaktäriserad av enstaka villagator. 
Området föreslås utformas med en rundgående gata som 
ansluter till befintligt gatunät. I planområdets södra och östra 
delar föreslås tre gator med vändplats, gatan längst österut 
ansluter direkt till Vildrosgatan utanför planområdet.

Gång- och cykeltrafik
Detaljplanen innebär att ett område som är utpekat i 
den kommunala grönområdesplanen tas i anspråk. Som 
kompensationsåtgärd förslås en ny stig mellan planområdet 
och Sjömarkenskolan uppföras (se kartan på sida 8) som 
skulle innebära ett minskat avstånd samt en mer flack 
förbindelse. Arbetet med uppförandet av en eventuell stig 
kommer att ske utanför aktuell detaljplan och ingår därmed 
inte i planarbetet. Se avsnitt 12 Planens genomförande för en 
beskrivning av genomförandet av denna åtgärd.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats är Sjömarken Melltorp som ligger 
vid Ljungvägen strax söder om Sjömarkenskolan, cirka 
1,5 kilometer från planområdet. Hållplatsen trafikeras av 
busslinje 5 med god turtäthet. 

Biltrafik och bilparkering 
Alingsåsvägen är huvudtrafikled för biltrafik i anslutning 
till planområdet. Tillgång till Borås centrum sker via 
Alingsåsvägen och Göteborgsvägen. En trafikutredning 
har genomförts för planförslaget (Sweco, 2019-12-09). 
Utredningen bedömer att eftersom ökningen av bostäder 
är så pass liten påverkas övriga delar i nätet längre bort 
ifrån planområdet inte nämnvärt, och en kapacitetsanalys 
har därför bara genomförts på korsningen med väg 
1761 (Alingsåsvägen). Kapacitetsanalysen baseras på 
flödesmätningar i två punkter som utförts av Trafikverket 
under 2017, lokaliserat nordväst respektive sydöst om 
planområdet, samt på en enkel alstringsberäkning för 
fordonsrörelser per nytillkommen bostad. Analyserna för 
både nutid samt 2040 visar att korsningen kommer att ha 
mycket god framkomlighet enligt standarder i VGU. Utifrån 
kapacitetssynpunkt kommer den föreslagna korsningen att 
fungera med god standard fram till år 2040.

För att stärka möjligheterna till hållbara transporter behöver 
den nya korsningen utformas med säkra passager för gång- 
och cykeltrafik som ska ta sig till gång- och cykelbanan på 
Alingsåsvägens västra sida. 

Övergripande karta över planområdets avstånd till  viktga målpunkter i 
kommunen, (karta Borås Stad).

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till 
trafiksystemet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket 
arbetat med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. 
Åtgärdsvalsstudien Noden Borås tar hänsyn till stadens 
utveckling och förväntade trafikökning i ett övergripande 
perspektiv, och tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet 
för att hantera en växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på 
sikt. Detta arbete har inletts och båda parter skisserar 
nu på en gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra 
samarbetsformer och metoder.

Nordost om planområdet ligger en del av utredningsområde 
för ny väg 180. Stråket för ny väg 180 löper i sydost/
nordvästlig riktning och ska utgöra en ny förbindelse mellan 
väg 180 och riksväg 40. 

Borås Stad arbetar just nu med en kommunövergripande 
trafikplan. Trafikplanen tar bland annat avstamp i Borås 
Stads översiktsplan och det som ÅVS Noden Borås kommit 
fram till. Trafikplanen ska på ett mer detaljerat sätt presentera 
åtgärder och tidplan för genomförande.

Angöring och utfarter
Den huvudsakliga angöringen till planområdet kommer 
att ske direkt från Alingsåsvägen. Angöring kommer även 
att ske via Vildrosvägen och Öneredsvägen och vidare mot 
Alingsåsvägen.

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.
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4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Genom planområdet rinner flera vattendrag. Inför planens 
granskning kommer en dagvattenutredning genomföras. 
I utredningen kommer att behov av en dagvattendamm 
studeras. 

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 
ska fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med 
en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska 
anläggas. 

Värme
Uppvärmning av området kan ske med bergvärme, el eller på 
annat vis. 
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Biologisk mångfald
En naturvärdesbedömning för planen har genomförts av 
Svensk Naturförvaltning AB (2019-11-19). Av bedömningen 
framgår att stora delar av planområdet saknar naturvärde. 
Inom planområdet har åtta naturvärdesobjekt identifierats, 
två med påtagligt naturvärde och resterande sex med visst 
naturvärde. Det är viktigt att den totala arealen av områden 
med påtagligt naturvärde bibehålls. Vidare finns även flera 
vattendrag i området vilka kan ha betydelse för groddjur.  
Inom planområdet påträffades minst fem invasiva arter, 
åtgärder för att undvika spridning av dessa arter bör vidtas.

I områdets östliga del finns två de naturvärdesobjekt (1 och 
2) som har, påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). Dessa 
består av en bäck och klibbalsumpskog. Inom dessa områden 
tillåts ingen ny bebyggelse och området kommer kvarstå som 
naturmark. 

Övriga sex naturvärdesobjekt med visst naturvärde kommer 
att påverkas vid genomförandet av planen. För naturvärdes-
objekt 3 finns en gallrad lövblandskog där delar av objektet 
föreslås att exploateras. För naturvärdesobjekt 4, vilket är 
en myr med rik fältflora som har ett värde för pollinerande 
insekter, föreslås objektets östra delarna att exploateras för 
bostadsändamål. Naturvärdesobjekt 5, vilket är en större 
stenmur med värden för insekter, mindre dägg-, kräl- och 
groddjur. Muren föreslås lokaliseras inom naturmark. Delar 
av sumpskogen som utgör naturvärdesobjekt 6 föreslås 
exploateras. Naturvärdesobjekt 7, en bäck som rinner genom 

El, tele och fiber
Inom planområdet finns ett antal luftledningar för el. Dialog 
med elbolagen om eventuell nedgrävning av vissa av dessa 
ledningar pågår. I övrigt kommer elledningar och fiber att 
byggas ut i gata.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets 
vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker 
och estetisk” följas. Enligt riktlinjer av Avfall Sverige 
ska väg mellan avfallsutrymme och hämtningsfordonets 
uppställningsplats (dragväg), vara så kort som möjligt och 
inte överstiga 10 meter.

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet utgörs till största delen av avverkad skogsmark 
eller ungskog. Inom området rinner två vattendrag och i 
området vid den östra bäcken finns en lövskog med påtagliga 
naturvärden som domineras av klibbal. Området har en 
snittlutning på cirka fem procent i sydvästlig riktning. Större 
nivåskillnader finns främst i norr och nordväst men höjder 
påträffas även i söder och centralt inom planområdet.

Karta illustrerar de åtta avgränsade naturvärdesobjekten. Karta: Svensk Naturförvaltning
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Planområdet

Klass II grönområde - mycket högt värde

Landsbyggd

sumpskog, avses att bibehållas men bitvis kulverteras vid 
passage under gata. Bäcken kommer eventuellt kompletteras 
med dammar. Naturvärdesobjekt 8 längst i söder är en 
mindre delsträcka av en bäck som kommer att påverkas vid 
framdragning av en gata till området.

Lagenligt och annan skyddad natur
Planområdet omfattas inte av någon lagenligt skyddad natur.  
Hela planområdet ingår i värdetrakter för skyddsvärda 
träd. Det finns dock inga skyddsvärda träd utpekade av 
länsstyrelsen inom planen. 

I området har tre rödlistade arter påträffats; ask, skogsalm 
och spillkråka. Ask och skogsalm är rödlistade och minskar 
i antal främst till följd av sjukdom och inte av exploatering. 
Detta gör att dessa träd saknar ett givet skydd. Spillkråka är 
Sveriges största hackspettsart och är klassad som nära hotad. 
Spillkråka förekommer i hela landet. Det största hotet mot 
arten är intensivt skogsbruk.

I en ledningsgata öster om planområdet har 
hasselmus identifierats. Hasselmus är fridlyst enligt 
artskyddsförordningen. Efter en inventering av förekomst i 
området har en bedömning gjorts att hasselmus saknas inom 
planområdet, i alla fall i någon större populationsstorlek.

Grönområdesplan och naturdatabas
Planområdets södra delar är utpekade i kommunens 
Grönområdesplan (2017) som område med höga natur- och/
eller rekreationsvärden. I dessa områden ska åtgärder som 
påverkar befintliga värden negativt undvikas och kvalitets- 
och tillgänglighetsfrämjande åtgärder prioriteras. Inom 
planområdets östra hörn finns ett område som är utpekat 
som biotop med högt naturvärde (klass III). Biotopen består 
av en ängsekskog med högvuxna träd. Utmed en bäckravin 
i norr förekommer alsumpskog. Ädla lövträd med lind, alm, 
ask och hassel förekommer. Utmed vägen mot Öndered står 
en allé med askar, lönn, alm och rönn. Träden bär spår av 
hamling och är bevuxna med bl a lunglav, fällmossa och 
trädporella.

Rekreation 
Närmaste lekplats finns på 1000 meters avstånd från de nya 
bostäderna. Detaljplanen förväntas medföra förbättrade 
tillgänglighet till naturmiljöer och mötesplatser genom 
ett centralt placerat naturområde med enklare gångvägar/
stigar och genom gångvägar in i skogen norr och väster om 
planområdet.

Fornlämningar
En arkeologisk förundersökning har genomförts av Västarvet 
kulturmiljö (2019-10-23). Undersökningen resulterade i 
sju utpekade områden med nyupptäckta fornlämningar (se 

Skogsbäcken med omgivande klibbalsumpskog i öst (område 1och 2).   
Foto: Svensk Naturförvaltning

Sumpskog inom planområdet (område 6). Foto: Svensk Naturförvaltning

Större stenmur och normalstora ekar (område 5). Foto: Svensk Naturförvaltning

Grönområden Klass II - mycket högt värde, utsnitt från Borås Stads översiktsplan
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kartan på sisa 11). Utredningen bedömde att ytterligare 
utredningar är nödvändiga innan området kan exploateras. 
Vidare utredningar kommer att genomföras efter samrådet 
och samrådas med länsstyrelsen.

Inom alla sju utpekade områden påträffades övertorvade 
röjningsrösen (ca 2,5-3,5 m stora och 0,2-0,3 m höga). Inom 
planens nordliga del (område 5) påträffades boplatslämningar 
i form av härdar, stolphål och en grop. Centralt inom 
planområdet (område 6) påträffades en stensättning på en 
höjd, benämnd grav i kartan nedan. Stensättningen är cirka 
fyra meter i diameter och 0,2 m hög. 

Det föreslås att både boplatslämningen och graven inte 
exploateras. Stensättningens centrala läge och placering på 
en höjd gör att merparten av planområdet har utsikt mot 
platsen. Stensättningen kan på så vis bidra med mervärden 
till hela området. De övriga fornlämningar som har 
påträffats föreslås tas bort. Inför granskningen av planen ska 
en arkeologisk undersökning genomföras för att fastställa 
boplatslämningens och gravens avgränsningar.

Efter genomförandet av den arkeologiska förundersökningen 
har planområdet utvidgats österut (se kartan nedan). När 
kommande arkeologiska utredningar utförs kommer en 

dialog föras med Länsstyrelsen ifall det finns behov att 
utreda även de delar av denna yta där byggrätter tillskapas av 
detaljplanen. 

Klimatanpassning
Området består idag av avverkad skog och myrmark vilket 
gör området har god förmåga att hantera dagvatten. Vid en 
exploatering av området förväntas viss negativ påverkan 
på områdets möjlighet att tillvarata dagvatten då andelen 
hårdgjord yta kommer att öka. Områdets närhet till natur 
gör att det finns goda förutsättningar att erbjuda ett gott 
mikroklimat även efter en exploatering av området. 

Kompensationsåtgärder
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska 
kompensationsåtgärder tillämpas på grund av att området är 
utpekat i Grönområdesplanen. Åtgärderna ska genomföras 
för ianspråktagande av mark inom friluftsområde med höga 
natur- och rekreationsvärden. Kompensationen föreslås 
bestå av värdehöjande åtgärder för friluftsliv, rekreation och 
ytvatten. 

Som kompensationsåtgärder föreslås att det skapas 
en stig planområdet från Alingsåsvägen söderut mot 
Sjömarkenskolan. 

Identifierade fornlämningsområden inom planområdet, enligt Västarvet kulturmiljö (2019-10-23)

Område med fornlämningar 

Utredningsområde
Planområdets gräns
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Inför planens granskningsskede kommer detta förslag 
till kompensationsåtgärd stämmas av mellan de berörda 
kommunala förvaltningarna och mellan kommunen, planens 
exploatörer och berörda fastighetsägare. Även en bedömning 
av kostnaderna för kompensationsåtgärden kommer att 
genomföras. 

Geoteknik och Radon
Enligt Sveriges geologiska undersöknings jordartskarta består 
planområdet huvudsak av sandigmorän. I övrigt förekommer 
även mossetorv, kärrtorv och mindre platser med berg i 
dagen av granitisk gnejs. 

Inför granskning av planen kommer en geoteknisk utredning 
av planområdet genomföras. 

För sprängning inom planlagt område krävs 
polismyndighetens tillstånd (3 kap 6 § Ordningslagen, 
1993:1617)

Vid utförande ska en sprängfirma kontakta en 
besiktningsfirma som avgör vilka hus i närheten av 
sprängplatsen som behöver besiktigas. Vilka hus som blir 
aktuella beror på flera saker till exempel vilken marktyp 
grunden står på, vilken typ av grund eller vad huset är byggt 
av för material. Det finns en rekommendation att hus inom 
50 meter från sprängplatsen bör besiktigas, men det beror 
också på omständigheterna.

Radon
Enligt Borås Stads översiktliga inventering utgör marken 
normalriskområde vad avser radon.

6. Vatten
Inom planområdet finns flera mindre vattendrag.  
Delar av planområdet består även av myrmark och är 
upptagningsområde för dagvatten med ursprung norr 
om planområdet. Dagvattenhanteringen kan med fördel 
nyttja befintliga lågpunkter och vattendrag. Med detta 
kan merparten av befintliga naturvärden bevaras och kan 
mervärden skapas för området. Inför granskningen kommer 
en dagvattenutredning att genomföras.

Översvämningsrisk
Viss risk för översvämning kan föreligga då andelen 
hårdgjorda ytor i området ökar. Inom planområdet finns 
områden med myrmark som är upptagningsområde för 
dagvatten med ursprung norr om planområdet. Enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, 
upprättad 2010 finns ett antal riskområden/bluespots inom 
planområdet (se karta ovan). Dessa riskområden är främst 

lokaliserade inom planområdets sydliga delar.

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på 
miljökvalitet. Miljökvalitetsnormerna ska följas när 
kommuner och myndigheter planerar och planlägger. 
Statliga myndigheter har beslutat om åtgärder för att 

Flödesakumerling och riskområden, utsnitt från Borås Stads översvämningskartering.

Jordartskarta, Sveriges geologiska undersökning (2020-01-09)

Mindre skogsbäck med naturlig sträckning  som utgår från myrmark. Bäcken har 
lågvattenföring och rinner genom torvmark. Foto: Svensk naturförvaltning
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Utsnitt från Borås Stads översiktliga kartering av trafikbuller. 

följa normerna där vissa av åtgärderna är direkt riktade 
till kommunerna. Det finns miljökvalitetsnormer för 
vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. 
Det finns även miljökvalitetsnormer för buller och luft. 
Planens genomförande bedöms inte påverka någon 
miljökvalitetsnorm i någon anmärkningsvärd omfattning. 

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning 
idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som 
används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status 
och god kemisk status.

Grundvattnet på platsen bedöms inte påverkas negativt av 
detaljplanen. 

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status. 

Planområdet tillhör avrinningsområde för ytvattenstatus för 
Viaredssjön. Området har måttlig ekologisk status och ska 
uppnå en god ekologisk status till 2021. Området uppnår idag 
ej god kemisk status. Den negativa påverkan som listas som 
för Viaredssjön som helhet är försurning, vandringshinder, 
föroreningar och gifter (kvicksilver och PBDE) (hämtat från 
Vatteninformationssystem 20191105).

7. Sociala perspektiv
Identitet
Inom och i anslutning till planområdet är närhet till grönska 
och natur en tydlig del i områdets identitet. Närhet och 
tillgänglighet till rekreation ska även fortsättningsvis vara 

en betydande del i platsens identitet, vilket även ska synas i 
utformningen av området.

Mötesplatser
Naturmarken centralt lokaliserad inom planområdet kan med 
fördel utformas med bland annat bänkar, grillplatser och 
lekplatser vilket skapar gemensamma mötesplatser i området. 
Nya gångvägar/stigar föreslås även inom naturmarken vilket 
ökar möjligheten för spontana möten. Den nyligt påträffade 
stensättningen i området kan vidare bli en intressant plats att 
besöka. 

8. Störningar på platsen
Risk
Alingsåsvägen är inte en farliggodsled. Aktuellt avstånd till 
närmsta transportled för farligt gods (Väg 40) är längre än 
länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Alingsåsvägen 
är inte farligt godsled och det är långt till andra farliga 
verksamheter. Ytterligare utredningar bedöms inte som 
nödvändiga.

Buller och vibrationer
I planområdet planläggs inga bostäder som förväntas bli 
störda av buller vilka överskrider trafikbullerförordning 
(2015:16 SFS 2017:359). Etablering av verksamheter inom 
planområdet prövas av kommunen i bygglovsprocessen. 
Inom denna prövning görs en bedömning om det eventuella 
bullret från verksamheten ligger under bullerriktlinjerna. 

150m100500
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Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning 
med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, 
luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att 
skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav 
som ställs genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. 
Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och 
vägar i tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, 
småskalig vedeldning och energiproduktion påverkar 
halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

Elektromagnetiska fält
Borås Stad hanterar som riktlinje när det gäller 
elektromagnetiska fält att bostäder får ej exponeras för mer 
än 0,2 µT uttryckt som ett genomsnittsvärde från aktuell 
installation.

Inom området finns luftburna kraftledningar framdragna 
vilket medför risk för elektromagnetiska fält och för att 
hantera denna risk krävs ett skyddsavstånd. Skyddsavståndet 
kan reduceras när kraftledningar grävas ner. För planerade 
bostäder närmast kraftledningarna i öst (högspänningskabel) 
föreslås ett skyddsavstånd 20 meter mellan fastighetsgräns 
till närmaste ledning. I anslutning till planområdet finns 
ett ställverk vilket också medför ett elektromagnetiskt fält. 
Avståndet mellan ställverkets fastighet och den närmaste 
byggrätten för bostäder är 68 meter vilket är mer än 
skyddsavståndet.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA innebär att gatumarken blir allmän 
plats med enskilt huvudmannaskap. Det innebär att 
samfällighet ska tillskapas för gatan som ska äga gatan 
och ansvara för skötsel. För gatan anges även markens 
höjd över nollplan. Genom att reglera gatans markhöjd 
behålls områdets landskapskvaliteter samt skapas fasta 
förutsättningar för projektering av allmän plats och 
kvartersmark. 

NATUR betyder att området ska ha kvar sin nuvarande 

användning som natur. Naturmark ska ägas av kommunen 
och sköts normalt inte om som t.ex. en park, utan ska 
vara naturlig; skog, sly eller t.ex gammal ängsmark. Ibland 
kan röjning vara befogad. Vissa naturområden har viktiga 
biologiska funktioner eller funktioner för att binda ihop olika 
delar av staden med stigar och liknande. Då kan mer skötsel 
förekomma. I naturmark kan även gång- och cykelvägar och 
lekplatser finnas. Naturmark har även fått bestämmelsen 
gång för att tydliggöra att en enklare gångväg eller stig ska 
iordningställas.

Kvartersmark
Bestämmelsen B står för bostäder och avser boende med 
varaktig karaktär. Det innebär till exempel flerbostadshus, 
villor, radhus, studentbostäder, seniorbostäder och 
gruppbostäder eller liknande typer av boenden som 
innefattar viss omsorg.

Bestämmelsen Z står för Verksamheter och används för 
service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, 
handel med skrymmande varor och andra verksamheter av 
likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. Även 
komplement till verksamheten som kontor och parkering 
ingår i användningen.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Minsta bredd på fastighet mot gata är fem meter för radhus 
och nio meter för kedjehus. Minsta fastighetsstorlek för 
friliggande villor är 650 kvadratmeter. Detta innebär att 
för friliggande villor får fastighetsstorleken inte understiga 
650 kvadratmeter. Byggnadsarean för friliggande hus får 
högst vara 30 procent av fastighetsarean. Byggnadsarean för 
sammanbyggda hus och flerbostadshus får högst vara 40 
procent av fastighetsarean. Byggnadsarea kan enkelt beskrivas 
som den yta som en byggnad upptar på marken. Syftet med 
dessa bestämmelsen är att säkerställa att fastigheterna inom 
planområdet får användbara friytor och att området får en 
karaktär som ansluter till angränsande bostadsområden. 
Inom användningsområdet Z är största byggnadsarea 30% av 
fastigheten. Inom områden som är markerade med prickar får 
inga byggnader uppföras.  

En generell bestämmelse reglerar byggnaders placering. 
Byggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns 
eller sammanbyggas, och garage eller carport ska placeras 
minst 6 meter från gata.

Bestämmelsen högsta nockhöjd i meter reglerar den 
högsta delen på en byggnads takkonstruktion, vanligtvis 
taknocken. Delar som sticker upp över taket som skorstenar 
och ventilationstrummor räknas inte in. Byggnaderna i 
planområdets östra del tillåts en högsta nockhöjd på 8 meter 
för att i detta område anpassa byggrätten till omgivande 
friliggande villor. I västra delen av planområdet tillåts 
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9 samt 12 meter i nockhöjd för att även möjliggöra för 
flerbostadshus. Inom verksamhetsområdet (Z) är största 
byggnadshöjd 9 meter. 

Administrativa bestämmelser
Kommunen har huvudmannaskap över allmänplats NATUR. 
Allmänplats GATA har bestämmelse a vilket anger att 
gatorna inom planområdet har enskilt huvudmannaskap. 
Detta innebär att att kommunen är ansvarig för skötsel 
av naturområden men att till exempel någon vägförening 
eller samfällighet är ansvarig för gator. Mer information 
om ansvarsfördelning finns under avsnitt 12. Planens 
genomförande. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är tio år från det datum som planen 
vinner laga kraft. Begreppet ”genomförandetid” innebär att 
planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden 
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen 
gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då 
ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit 
genom planen behöver beaktas.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om vision 2025 som 
beskriver hur Borås vill vara i framtiden. Visionen innehåller 
sju strategiska målområden. Det handlar bland annat om 
att medborgares initiativkraft gör landsbygden levande, 
inom detta mål finns strategin; ”Vi behåller och utvecklar 
de natur och kulturvärden som finns i Borås. Planområdet 
innefattar områden med natur- och kulturvärden vilka 
kommer att påverkas. Målet: Goda resvanor och attraktiva 
kommunikationer är svårt att på kort sikt uppnå på grund av 
detaljplanens avstånd till kollektiv och bristfällig gång- och 
cykelvägar. 

Översiktlig planering
När Samhällsbyggnadsförvaltningen gav positivt planbesked, 
gällde översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06. Planens 
specifika markanvändning strider mot ÖP06 och även mot 
gällande Översiktsplan (ÖP18). Planområdet är inte utpekat 
för bostäder i någon av dessa översiktsplaner. 

Enligt ÖP06 fanns det ett behov av flerbostadshus som 
kan bidra till en mer blandad befolkning och ökade 
kvarboendemöjligheter. I Sjömarken finns möjligheter till 
förtätning med såväl villabebyggelse som flerbostadshus.

Enligt ÖP18 tillhör Sjömarken orter av lokal betydelse. 
Översiktsplanen är positiv till bostadsbyggnation i alla 

orter och föreslår att bostäder bör lokaliseras på platser som 
gynnar det lokala livet. Bostadsformer ska komplettera det 
befintliga utbudet för att möjliggöra likt ÖP06 kvarboende 
och fler åldersgrupper.

Enlig gällande översiktsplan (ÖP 18) omfattas planområdets 
södra del av park grönområden Klass II (mycket högt 
värde). Områden av denna klass är mycket värdefulla och 
oersättliga främst på lokal nivå och utgörs ofta av närparker, 
stadsdelsparker eller strövområden. Aktuellt område är en 
del av strövområden som består av stora sammanhängande 
områden. De är viktiga friluftslivsområden där det går att 
göra utflykter, motionera, plocka bär, ta promenader m.m.

Trots att detaljplanen strider mot specifik utpekad 
markanvändning i gällande översiktsplan, överensstämmer 
detaljplanen till viss del med riktlinjer för hänsyn till 
områden med höga naturvärden och utvecklingsstrategier 
som finns för orter av lokal betydelse. Detta då planen 
avser att genomföra kompensationsåtgärder för de 
höga naturvärden som påverkas, tillvarata naturvärden 
genom att förbättra tillgängligheten till kringliggande 
rekreationsområden och möjliggöra för flerbostadshus vilket 
kompletterar befintlig bebyggelse och ökar möjligheten till 
fler kvarboende och mångfald av människor.

Nordost om planområdet ligger en del av utredningsområde 
för ny väg 180. Stråket för ny väg 180 löper i sydost/
nordvästlig riktning och ska utgöra en ny förbindelse mellan 
väg 180 och riksväg 40. 

Miljömål
De miljömål som påverkas av planen är Begränsad 
klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Myllrande våtmarker 
och Levande skogar. På vilket sätt dessa kan påverkas 
redovisas nedan.

Begränsad klimatpåverkan: Områdets avstånd 
till kollektivtrafik och brist på cykelvägar begränsar 
möjligheterna till hållbart resande. Klimatavtrycket från 
byggnader kan genom att reducera energianvändningen i 
byggnader, producera egen el och bygga med material med 
liten klimatpåverkan som exempelvis trä.

God bebyggd miljö: Området planeras med en blandad 
bostadsbebyggelse som är lokaliserat med närhet till 
natur och ska utformas så att tillgänglighet till rekreation 
säkerställs. Avstånd till service och kollektivtrafik riskerar att 
medföra en ökad resurs- och energianvändning.

Myllrande våtmarker: Del av torv och mosse kommer 
grävas ut och därmed påverka våtmarken.
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Levande skogar: Markanvändningen ändras från skog för 
det berörda området och övergår till bostäder.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts. 
Slutsatsen är att en strategisk miljöbedömning inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatörerna ansvarar för samtliga byggnads- och 
anläggningsarbeten inom kvartersmark på sina respektive 
fastigheter. 

Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap för områden som 
är utpekade som GATA, vilket innebär att kommunen ej 
ansvarar för utbyggnad och framtida skötsel av gatorna. För 
utbyggnad av anläggningar som avses vara gemensamma 
för flera fastigheters behov såsom vägar, anläggning för 
sophantering med mera, ansvarar respektive exploatör. 
Ansvaret för framtida drift och underhåll av dessa 
anläggningar regleras i lantmäteriförrättning, se rubrik 
Fastighetsrättsliga frågor.

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för områden 
som är utpekade som NATUR. Detta innebär att drift och 
underhåll inom dessa områden sköts av kommunen. 

Kompensationsåtgärder som ska utföras på allmän platsmark 
ska finansieras av exploatören och utföras av antingen 
kommunen eller exploatören i samråd med kommunen. 

Borås Energi och Miljö ansvarar framtida drift och underhåll 
av allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. Diskussioner kommer att ske inför granskning 
kring vem som ansvarar för utbyggnaden av ledningarna.  

Sandhult-Sandareds el ansvarar för eventuell flytt, utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
för el.

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
vardera exploatör tecknar avtal med.

Avtal
Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och 
exploatörerna. Exploateringsavtalet bör reglera bland annat 
kompensationsåtgärder samt inlösen av allmän plats. 

Plankostnadsavtal finns tecknat för hela planområdet. 

Ledningar
Ledningskoll utfördes i oktober 2019. Följande ledningsägare 
har ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet:

 » Borås Energi och Miljö

 » Sandhult-Sandareds El

 » Skanova

 » SplitVision

Det åligger kommande exploatörer att i god tid kontakta 
berörda ledningsägare. 

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Det åligger kommande exploatör att 
undersöka om ytterligare ledningar finns. 

Sandhult-Sandareds el har en luftledning inom Borås 
Lindebergshult 1:252. Denna ledning planeras att grävas ner i 
samband med exploateringen. 

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna 
fastighetskonsekvenser är utformade i enlighet med 
detaljplanen och uttrycker enbart hur kommunen anser att 
frågorna bör lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella 
åtgärder enligt reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar sju fastigheter: Borås Lindbergshult 
1:252 och Lindbergshult 1:250 som ägs av två olika 
aktiebolag, samt Borås Lindebergshult 1:10, Lindebergshult 
1:206, Lindebergshult 1:255 och Lindebergshult 1:256 som är 
i privat ägo. Källeberg 1:3 ägs av Borås Stad

Gemensamhetsanläggningar
Då planen har enskilt huvudmannaskap för allmän plats, 
gata, bör en eller flera gemensamhetsanläggningar bildas 
för vägar som anses vara gemensamma för flera fastigheters 
behov. Markreservat för gemensamhetsanläggning för gata 
markeras med g i plankartan. Det kan även vara aktuellt 
att bilda gemensamhetsanläggningar för exempelvis 
gemensamma sopanläggningar för de nybildade fastigheterna 
i området. En gemensamhetsanläggning kan endast inrättas 
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av Lantmäterimyndigheten genom en lantmäteriförrättning. 

Fastigheter som angränsar till allmän plats, gata, och som 
behöver använda detta område för utfart, bör ha del i den 
framtida gemensamhetsanläggningen. Dessa fastigheter 
tilldelas andelstal i lantmäteriförrättning utifrån hur stor 
nytta varje fastighet har av anläggningen. Andelstalen 
reglerar fastighetens kostnader för framtida drift och 
underhåll av gemensamhetsanläggningen.

Servitut
Fastigheten Lindebergshult 1:206 har ett officialservitut som 
ger fastigheten rätt till utfartsväg över Lindebergshult 1:10. 
Även fastigheterna Lindebergshult 1:255 och Lindebergshult 
1:256 har genom officialservitut rätt till utfartsväg över 
Lindebergshult 1:10 och Lindebergshult 1:250. Båda 
officialservituten har en geografisk sträckning från respektive 
förmånsfastighet till Vildrosvägen. 

Fastigheterna Borås Källeberg 1:22 och Borås Källeberg 
1:28 har ett officialservitut som ger fastigheten rätt till 
utfartsväg över Lindebergshult 1:10. Officialservitutet har en 
geografisk sträckning från respektive förmånsfastighet till 
Önderedsvägen. 

Beroende på hur framtida gemensamhetsanläggningar 
inrättas kan det finnas anledning att upphäva ovanstående 
servitut, i sin helhet eller i vissa delar, om rätten 
till infartsväg för fastigheterna i fråga löses genom 
gemensamhetsanläggningen istället. 

Ledningsrätt
En befintlig ledningsrätt finns idag inom planområdet. Den 
ger fastigheten Lindebergshult 1:79, som ägs av Vattenfall 
Eldistribution AB, rätt att anlägga en kraftledning över 
Lindebergshult 1:10 och Lindebergshult 1:250. Området 
som belastas av ledningsrätten utgörs delvis i detaljplanen 
av naturmark, vilket innebär att det kommer att köpas in av 
kommunen, se rubrik Fastighetsbildning. 

Fastighetsbildning
Då planområdets yttre gräns längst västerut, mellan 
Lindebergshult 1:252 och Borås Stads fastighet 
Borås Källberg 1:7, har en hög osäkerhet ska den 
fastighetsbestämmas. Ansökan om fastighetsbestämning 
har lämnats in till Lantmäteriet. Till följd av 
fastighetsbestämningen kan en fastighetsreglering mellan 
Lindebergshult 1:252 och Källeberg 1:7 vara aktuell, med 
syfte att plangränsen och den faktiska gränsen mellan dessa 
fastigheter ska sammanfalla. 

Fastigheter som har ytor som planläggs som kvartersmark 
bör förslagsvis styckas av för att utgöra egna fastigheter, om 
inte redan så är fallet. 

De delar som utgörs av allmän plats, NATUR, med 
kommunalt huvudmannaskap bör tillföras kommunens 
fastighet Källeberg 1:7.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande 
konsekvenser för följande fastigheter som är direkt berörda:

Borås Källeberg 1:7
 » Tillförs mark, ca 59 000 m2, som i detaljplanen utgörs 

av allmän plats, NATUR.

 » Avstår mark, ca 350 m2, som i detaljplanen utgörs av 
kvartersmark för Bostäder (B). 

 » Får andel i framtida gemensamhetsanläggning för väg 
inom område som utgörs av allmän plats, GATA.  

Borås Lindebergshult 1:10
 » Nya byggrätter för Bostäder (B) tillskapas. 

 » Avstår mark, ca 17 300 m2, som i detaljplanen utgörs av 
allmän plats, NATUR. 

 » Upplåter mark för gemensamhetsanläggning inom 
område som utgörs av allmän plats, GATA.

 » Nya fastigheter styckas av inom områden som i 
detaljplanen utgörs av kvartersmark för Bostäder (B). 

 » Den nya fastigheten får andel i framtida gemensamhets-
anläggning för väg inom område som utgörs av allmän 
plats, GATA.  

Borås Lindebergshult 1:206
 » Ny byggrätt för Bostäder (B) tillskapas. 

 » Den nya fastigheten får andel i framtida gemensamhets-
anläggning för väg inom område som utgörs av allmän 
plats, GATA 

Borås Lindebergshult 1:250
Nya byggrätter för Verksamheter (Z) och Bostäder (B) 
tillskapas. 

Upplåter mark för gemensamhetsanläggning inom område 
som utgörs av allmän plats, GATA. 

Ny fastighet styckas av inom området som i detaljplanen 
utgörs av kvartersmark för Bostäder (B). 
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Den nya fastigheten får andel i framtida 
gemensamhetsanläggning för väg inom område som utgörs 
av allmän plats, GATA. 

Borås Lindebergshult 1:252
 » Ny byggrätt för Bostäder (B) tillskapas. 

 » Tillförs mark, ca 350 m2, som i detaljplanen utgörs av 
kvartersmark för Bostäder (B). 

 » Avstår mark, ca 41 700 m2, som i detaljplanen utgörs av 
allmän plats, NATUR 

 » Upplåter mark för gemensamhetsanläggning inom 
område som utgörs av allmän plats, GATA. 

 » Nya fastigheter styckas av inom områden som i detalj-
planen utgörs av kvartersmark för Bostäder (B). 

 » De nya fastigheterna får andel i framtida gemensam-
hetsanläggning för väg inom område som utgörs av 
allmän plats, GATA.  

Borås Lindebergshult 1:255
 » Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas.

 » Den nya fastigheten får andel i framtida gemensamhets-
anläggning för väg inom område som utgörs av allmän 
plats, GATA. 

Borås Lindebergshult 1:256
 » Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas.

 » Den nya fastigheten får andel i framtida gemensamhets-
anläggning för väg inom område som utgörs av allmän 
plats, GATA. 

Ekonomi
Ägare till fastigheter inom planområdet kan tillgodogöra 
sig den eventuella värdeökning som detaljplanen medför för 
respektive fastighet. 

Grundprincipen är att vardera exploatör ska finansiera 
de åtgärder som uppkommer i samband med dennes 
exploatering.

Detaljplanen medför följande kostnader för exploatörerna:

 » Framtagande av planhandlingar

 » Undersökningar som krävs för detaljplanens framtagan-
de, detaljplanens genomförande samt för byggnation. 

 » Kompensationsåtgärder

 » Anslutningsavgifter (VA, el, fiber mm)

 » Fastighetsbildningsåtgärder 

Arealer av förslagna naturområden. 
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17 300 kvm
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350 kvm

ga:1

Serv

Serv

ga:1

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

ga:1

Lr

1:100

1:100

1:210

1:209
1:92

s:1

1:243

1:208

1:242

1:235
1:241

1:15

1:14

1:17

1:16

1:7

1:58

1:80

1:252

1:247

1:48

1:206

1:79

1:250

1:10

1:236

1:22

1:28

1:19

1:5

1:6
1:94

1:56

1:178

1:161:55
1:12

1:46

1:54

1:86

1:53

1:90

1:244

1:89

1:10
1:88

1:36

1:20

1:22

1:37

1:39

1:57

1:38

1:6

1:205

1:6

1:99

1:6
1:28

1:98

1:207

1:27

1:204

1:47

1:93

1:246

1:245

9

97

1:240

1:198

1:196

1:195

1:194

1:202

1:201

1:200

1:6

1:199

1:35

1:18

Alingsåsvägen

Ö
nd

er
ed

sv
äg

en

Ros
en

vä
ge

n

Vild
rosvä

ge
n

Vildrosvägen

Äl
gö

rts
vä

ge
n

11
03

00

6401300

10
97

00

6400900

6401300

10
97

00

6400900

11
03

00



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 19

Detaljplanen medför följande kostnader för kommunen: 

 » Inlösen av mark som i detaljplanen utgörs av allmän 
plats, natur.

 » Ökade kostnader för drift och underhåll av den mark 
som i detaljplanen utgörs av allmän platsmark, natur. 

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har fått laga 
kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Naturvärdesinventering (Svenska naturförvaltning AB, 
2019-11-19)

 » Arkeologisk inventering (Västarvet kulturmiljö, 2019-
10-23)

 » Trafikutredning (Sweco 2019-12-09)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads 
Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av 
en arbetsgrupp med representanter från kommunala 
förvaltningar. Plankonsult har varit Ramboll genom Job van 
Eldijk. Handläggare från Borås Stad har varit Robin Enqvist.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Job van Eldijk 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult, Ramboll

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Martina Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet 
till att starta arbetet med en detaljplan kan komma från 
kommunen själv, från markägare, enskilda personer eller 
företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 

detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din 
fastighetsbeteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och 
förutsättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska 
genomföras och redovisar organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den 
är inte juridiskt bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att 
kommunen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

för ett område. Initiativet till uppdraget kan komma från 
vem som helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna 
initiativet till planuppdraget för att det ska kunna starta. 
Efter det tar Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge 
oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en 
detaljplan. I detta skede avgörs det om vi behöver göra ett 
planprogram innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka 
förutsättningar och mål som kommande detaljplaner ska 
uppnå. Planprogram innehåller ofta större områden än 
 detaljplaner. Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och 
visa alternativa förslag och lösningar på svårigheter och 
 intressekonflikter i ett tidigt skede av planeringen. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar 
vi alla synpunkter i ett dokument som kallas 
samrådsredogörelse. Detta dokument är viktigt för att 
Samhällsbyggnadsnämndens politiker ska kunna ta beslut. 
Synpunkter leder ofta till att planförslaget arbetas om och 
planen kan därför skilja sig åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga 
detaljplanen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra 
remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet 
får du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter 
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tillgodosedda, ett meddelande om att planen har antagits. 
Du får även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig 
information om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens 
beslut kan det också överklagas – till Mark- och 
miljööverdomstolen. För att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ärendet behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, 
exempelvis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens 
tillgång till natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan


