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Denna bilaga innehåller samrådsredogörelsen för detaljplan 
för Solhem 1 & 4 m. fl. där samtliga inkomna yttranden 
presenteras i sin helhet.

Inledningsvis redovisas omständigheterna för samrådsmötet. 
Därefter presenteras en sammanfattning av de inkomna 
yttrandena samt de revideringar som har gjorts i detaljplanen. 
Slutligen presenteras samtliga inkomna yttranden med 
tillhörande svar.
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Samrådsredogörelse
Bilaga till detaljplan för Östermalm, Solhem 1 & 4 m. fl., Borås Stad, upprättad den 31 maj 2022.

1. Sammanfattning 4

Ändringar i planförslaget 6

2. Yttranden från remisspart 7

S1 Kommunstyrelsen 7

S2 Länsstyrelsen 7

S3 Statens Geotekniska Institut (SGI) 8

S4 Trafikverket  9

S5 Fritids- och folkhälsonämnden  10

S6 Förskolenämnden  10

S7 Kulturnämnden 10

S8 Miljö- och konsumentnämnden 11

S9 Sociala omsorgsnämnden 13

S10 Tekniska nämnden 13

S11 Borås Elnät 13

S12 Borås Energi och Miljö 14

S13 Helikopterflygplatser, Västra Götalandsregionen 

(VGR) 14

S14 Lantmäterimyndigheten 14

S15 Naturskyddsföreningen i Borås 15

S16 Räddningstjänsten, SÄRF 15

S17 PostNord Sverige AB 16

S18 Skanova 16

S19 Swedavia AB, Göteborg Landvetter Airport 16

S20 Västtrafik  16

3. Yttranden från sakägare 17

S21 AB Bostäder / Solhem 4 17

S22 Cernera Östermalm AB / Solhem 2 17

S23 Fjällvråken 7 / Villabergsgatan 18 18

S24 Pilfinken 11 / Vendelsbergsgatan 8 19

S25 Västfastigheter / Solhem 1 20

S26 Flugsnapparen 5/Östermalmsg. 11           21

4. Synpunkter från övriga 22

S26 HSB Göta 22

5. Samrådsmöte 23

1. Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
25 februari 2021 har ägt rum under tiden 8 mars 2021 – 8 
april 2021. Remissinstanser och berörda markägare har 
underrättats med brev eller epost. Under samrådstiden har 
detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har 
även varit tillgängliga på kommunens hemsida. Därtill har 
kommunen annonserat på Borås stads Facebook-sida.

20 remissinstanser, 5 sakägare samt 1 övrig har skickat in 
yttranden under samrådstiden. 

Sammanfattning av remissparters 
yttranden
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal 
punkter. 

 » Länsstyrelsen önskar att skyfall förtydligas och 
dagvattenhantering utredas, samt eventuella åtgärder 
säkerställas. Synpunkten tillgodoses.

 » Länsstyrelsen och SGI efterfrågar att de geotekniska 
förutsättningarna studeras djupare vad gäller ras/
skredrisk och blocknedfall med mera. Synpunkten 
tillgodoses.

 » Länsstyrelsen anser att bullerutredningen bör uppda-
teras utifrån det nya förslaget samt kompletteras med 
buller från helikopterflyg. Synpunkten tillgodoses.

 » Länsstyrelsen framför att en fördjupad fågelinventering 
bör tas fram. Synpunkten tillgodoses.

 » Länsstyrelsen framför att det bör framgå i plankartan 
var fördröjning av dagvatten kan och ska förläggas. 
Synpunkten tillgodoses.

 » Fritids- och folkhälsonämnden efterfrågar en allmän 
lekplats inom planområdet. Synpunkten tillgodoses inte. 

 » Förskolenämnden efterfrågar att detaljplanen även 
planera för utbyggnad av ny förskola. Synpunkten 
tillgodoses inte. 

 » Kulturnämnden önskar att så mycket som möjligt av 
muren där det tidigare bostadshuset låg norr om Syster 
Toras väg bevaras. Synpunkten tillgodoses delvis. 
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 » Miljö- och konsumentnämnden avstyrker planförslaget 
i sin helhet med hänvisning till oro över att naturvär-
dena inte går att skydda. Synpunkten tillgodoses inte.

 » Sociala omsorgsnämnden framför behov av en trygg 
miljö skapas utmed Östermalmsgatan och Syster Toras 
väg för promenader för daglig verksamhet. Synpunkten 
tillgodoses.

 » Tekniska nämnden framför önskemål om dilaog kring 
Skogsvårdsplanen. Synpunkten tillgodoses.

 » Tekniska nämnden anser inte att parkeringsfrågan är 
tillräckligt utredd. Synpunkten tillgodoses.

 » Borås Elnät efterfrågar dialog med exploatören vad 
gäller placering av transformatorstation. Synpunkten 
tillgodoses. 

 » Borås Energi och Miljö framför synpunkter på text 
kring teknisk försörjning och genomförandefrågor. 
Synpunkten tillgodoses.  

 » Borås Energi och Miljö framför behov av att fastig-
hetsindelning utreds med tanke på servisledningar med 
mera. Synpunkten tillgodoses. 

 » Helikopterflygplatser, Västra Götalandsregionen 
förutsätter att nya bostäder utföres så att maximal 
ljudnivå inomhus ej överskrider gällande praxis och 
normer. Synpunkten tillgodoses.

 » Lantmäteriet förtydligar att bestämmelsen för under-
jordiska ledningar inte är preciserad och därmed inte 
behöver ha en nedsänkt siffra. Synpunkten tillgodoses.

 » Naturskyddsföreningen framför att området är en 
grön korridor som måste bevaras eller ny tillskapas. 
Synpunkten tillgodoses delvis.

 » Naturskyddsföreningen saknar en djupare beskrivning 
över den fauna som finns i området och deras vand-
ringsmönster. Synpunkten tillgodoses delvis.

 » Naturskyddsföreningen framför vikten av att 
ljusutformningen av ny bebyggelse tar hänsyn så att 
nattlevande djur och insekter inte påverkas negativt. 
Synpunkten tillgodoses inte.

 » Naturskyddsföreningen efterfrågar cykelbanor längs 
Östermalmsgatan. Synpunkten tillgodoses inte. 

 » Naturskyddsföreningen framför att områdets parklik-
nande struktur kommer att försvinna med planerad 
byggnation. Närheten till rv 40 gör att park- och 
grönområden i anslutning till denna bör bevaras 
intakta. Synpunkten tillgodoses inte.

 » Räddningstjänsten framför att det finns behov av ny 
brandpost längs Ekenäsgatan i områdets norra del. 
Synpunkten tillgodoses. 

 » Räddningstjänsten framför att samtliga garage bör 
utformas så att utsläpp av kontaminerat släckvatten 
kan förhindras, vilket även bör framgå i plankartan. 
Synpunkten tillgodoses.

 » Skanova meddelar att de har kanalisation på fastighe-
terna. Synpunkten tillgodoses.

 » Swedavia AB, Göteborg Landvetter Airport efterfrågar 
att kommande bygglov för byggnader över 20 meter 
höga innehåller en flyghindersanalys. Synpunkten 
tillgodoses.

 » Västtrafik efterfrågar tydliga gång- och cykelstråk för 
att ta sig till och från hållplatserna och ställer frågan 
om det är tryggt och säkert för barn att ansluta från 
planområdets olika delar till runtomliggande cykelvägar 
då det saknas en gång- och cykelväg längs Östermalms-
gatan. Synpunkten tillgodoses delvis.

Sammanfattning av sakägares yttranden
Även sakägare har haft synpunkter på detaljplanen. 

 » AB Bostäder framför önskemål om justering av planbe-
stämmelser för att möjliggöra en högre höjd för garage, 
byggnader, takkupor, balkonger, plats för komplement-
byggnader med mera. Synpunkten tillgodoses delvis.

 » Fastighetsägare till Fjällvråken 7 och Pilfinken 11 
framför kritik kring trafikutredningens slutsatser, 
påverkan på kulturmiljön vid Villabergsgtan och 
Vendelsbergsgatan och orättvisa kring tidigare bygglov-
prövning, samt önskemål om bevarande av naturmiljö 
och spridningskorridor. Synpunkten tillgodoses inte.

 » Fastighetsägaren till Solhem 2 framför önskemål om att 
detaljplanen utökas med deras fastighet för att möjlig-
göra bostäder och/eller vårdboende inom Solhem 2. 
Synpunkten tillgodoses inte.

 » Västfastigheter ifrågasättande av naturvärden och 
värden som spridningsstråk som framförs i planen, 
samt motsätter sig av intrång på Solhem 1 för att 
möjliggöra naturmark. Synpunkten tillgodoses.
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 » Placering av transformatorstationer har samråtts med 
Borås Elnät.

 » Text i planbeskrivningen vad gäller tekniks försörjning 
och genomförandefrågor har justerats utifrån synpunk-
ter från Borås Energi och Miljö.

 » Fastighetsindelningen har uttretts med tanke på servis-
ledningar med mera.  

 » Plankartan har kompletterats med upplysningstext vad 
gäller utformning att garage ska utformas för att för att 
undvika utsläpp.

 » Plankartan har kompletterats med upplysningstext om 
att flyghindersanalys ska genomföras vid bygglov för 
byggnader över 20 meter höga. 

 » Mindre justeringar har skett vad gäller planbestäm-
melser för byggnadshöjd, takvinkel, höjd på garage 
takkupor, balkonger med mera. 

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 31 oktober 2016 att ge Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan 
för Solhem 1.

Därefter beslutade Samhällsbyggnadsnämnden den 17 
november 2016 att ge förvaltning i uppdrag att upprätta en ny 
detaljplan.

Medan planarbetet pågick kom önskemål om utveckling av 
grannfastigheten Solhem 4 in till kommunen. Kommun-
styrelsen beslutade 8 april 2019 att ge Samhällsbyggnads-
nämnden i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan även för 
fastigheten Solhem 4. 

Då fastigheterna angränsar till varandra gav Samhällsbygg-
nadsnämnden den 28 maj 2019 förvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan för Solhem 4 och att detta arbete skulle 
ingå i pågående planarbete med Solhem 1. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-03-04 i delega-
tionsbeslut §PL 2021-449 att detaljplanen sänds för samråd 
enligt Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap 11§.

Planen var utsänd på samråd 8 mars 2021 – 8 april 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden informerades om inkomna 
synpunkter 2021-05-27 §183 och tog ett principbeslut vad 
gäller att inriktningen för det fortsatt planarbetet ska utgå 
från att naturområdet norr om föreslagen bebyggelse inom 
Solhem 1 ingår som bostadsändamål (B) men prickmarkeras.

Sammanfattning av övriga synpunkter
 » HSB Göta framför önskemål om att själva äga mark 

som omfattas av naturmark för att skapa trädgård/
bostadsgård. Synpunkten tillgodoses.

 » HSB Göta tänker inte bebygga fastigheten om kommu-
nen köper marken och planlägger den som Natur. 
Synpunkten tillgodoses.

 » HSB Göta framför önskemål om justering av plan-
bestämmelser för att möjliggöra en högre höjd för 
garage, byggnader, takutformning, carports med mera. 
Synpunkten tillgodoses delvis.

Ändringar i planförslaget
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter. Planens innehåll vad avser markanvändning och 
principer är i allt väsentligt bibehållet. Mindre redaktionella 
ändringar har också skett i planhandlingarna.

Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarande 
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

 » Plankartan har justerats vad gäller skydd för natur-
området norr om Syster Toras väg där allmän plats 
NATUR reviderats till att utgöra kvartersmark med 
bestämmelser som skyddar naturmiljön. I samband med 
det har plankartan kompletterats med ett u-ormåde 
för Skanovas ledning i planområdets sydöstra del samt 
den värdefulla naturen har kompletterats med ett par 
n-bestämmelser för att säkerställa naturvärderna som i 
granksningsförslaget ligger inom kvartersmark. 

 » Dagvatten och skyfall har studerats och planbeskriv-
ningen tydliggjorts. Plankartan säkerställer att tillräck-
liga ytor för dagvattenhantering finns för fördröjning av 
dagvatten. 

 » De geotekniska utredningarna har kompletterats för att 
ge svar på frågor från SGI. 

 » Bullerutredningarna har uppdaterats utifrån det nya 
förslaget samt kompletterats med buller från helikopter-
flyg. 

 » En fördjupad fågelinventering har genomförts och 
utifrån resultatet i denna har en miljökonsekvensbe-
skrivning med fokus på fågelfaunan tagits fram. Miljö-
konsekvensbeskrivningens avgränsning har samråtts 
med Länsstyrelsen.

 » En parkeringsutredning/PM har tagits fram för att 
tydliggöra hur planförslaget förhåller sig till Borås Stads 
parkeringsregler.
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2. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tillstyrker samrådsförslaget.

Sammanfattning av ärendet

Detaljplanen möjliggör byggnation av nya bostäder i Öster-
malm i anslutning till Ekenäsgatan och Syster Toras väg 
cirka 1,5 kilometer från Borås centrum. Planens syfte är att 
möjliggöra cirka 150 bostäder. Planförslaget omfattar ett nytt 
flerbostadshus i fyra våningar, respektive cirka 10 radhus i 
planområdets samt tre punkthus i 6 till 9 våningar.

Vidare är syftet med planen att så långt som möjligt bevara 
höjdpartiet och skogen mellan fastigheterna Solhem 1 och 
Solhem 4.

Det är till stor del redan hårdgjorda ytor som bebyggs. 
Parkering kommer framförallt placeras under byggnader i 
souterräng med gårdsytor med växtlighet ovanpå garaget. 
Bebyggelse föreslås även placeras i kanten av blandskogen 
på norra sidan om Syster Toras väg, där värdefull natur finns 
och anpassningen till naturen blir särskilt viktig.

Detaljplanen innebär ingen förändring av gatustrukturen. 
Trafikutredningen visar att trafiksituationen har kapacitet för 
fler bostäder i området än vad denna detaljplan tillför. Det är 
nära till kollektivtrafik med väl trafikerade linjer och cyklar 
kan framföras på gatornas småskaliga karaktär, en gångbana 
kommer att byggas utmed Syster Toras väg.

Detaljplanen innebär ett tillskott på cirka 150 bostäder i ett 
centrumnära läge med goda möjligheter för hållbart resande 
och tar hänsyn till värdefull natur. Kommunstyrelsen ställer 
sig därför positiv till detaljplanen.

Kommentar
Noteras.

S2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret med ca 150 
bostäder i radhus och punkthus. Området ligger mellan väg 
40 och Brämhultsvägen öster om centrala Borås.

Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen ser det generellt som positivt när centrala 
områden nära goda kommunikationer förtätas med bostäder. 
Områdets grönområden innehåller dock en del naturvärden 
som är viktiga att ta hänsyn till. Byggnation bör i första hand 

ske på platser som redan är ianspråktagna. Ska grönområden 
tas i anspråk måste detta vara förenligt med artskyddsförord-
ningen.

Med hänsyn till de geotekniska förutsättningarna, bullerfrå-
gan samt konsekvensernanvid ett skyfall anser Länsstyrelsen 
att dessa frågor behöver klarläggas närmare för att inte 
riskera en prövning vid ett antagande av planen.

Motiv till bedömningen

Länsstyrelsen befarar inte att:

 » Riksintresse kommer att skadas påtagligt

 » Mellankommunal samordning blir olämplig

 » Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
(MB 7 kap)

 » Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas

 » Utifrån nuvarande planhandlingar är det dock inte 
säkerställt att

 » Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och 
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översväm-
ning, erosion) Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§

Skyfall

Kommunen skriver att vattnet vid ett skyfall rör sig ner 
från bergen mot Östermalmsgatan och Syster Toras väg och 
naturligt vidare mot Hultasjön. Vidare skriver kommunen 
att utformningen kring Syster Toras väg är viktig för att 
inte skapa nya lågpunkter som riskerar att översvämmas 
vid extrem nederbörd. Kommunen hänvisar till Borås stads 
översvämningskartering.

Kommunen behöver tydligare redovisa underlaget till sin 
bedömning och hur konsekvenserna ser ut vid ett skyfall 
i området. Även påverkan på intilliggande planområden 
behöver ingå i bedömningen. Kommunen behöver även 
förtydliga vilka åtgärder som krävs för att skyfallshante-
ringen ska fungera.

Om det finns åtgärder som är nödvändiga ska de säkerställas 
i planen.

Geoteknik

Av det geotekniska utredningsunderlaget framgår det att 
stabilitetsbedömningar har gjorts på flera platser inom 
området. Bedömningen är att närmare utredningar krävs 
när höjder, laster och exakta planlägen för byggnaderna har 
arbetats fram. Länsstyrelsen har inhämtat synpunkter från 
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SGI som anser att dessa närmare utredningar ska ha gjorts 
innan planen antas och att det tydligt ska framgå ifall stabi-
liteten bedöms tillfredställande. SGI lyfter även frågan om 
att risken för nedfall av lösa block behöver klargöras innan 
planen antas. Länsstyrelsen gör ingen annan bedömning och 
hänvisar till SGI:s yttrande som bifogas.

Buller

Kommunen har infört en planbestämmelse på plankartan 
som syftar till att säkerställa att riktvärdena i förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader uppfylls, 
vilket är bra. I planbeskrivningen anges det att bullerut-
redningen kommer att revideras till granskningsskedet då 
placering av byggnader i planförslaget har ändrats efter det 
att bullerutredningen utfördes.

Länsstyrelsen kommer därför att lämna synpunkter på 
bullerfrågan när en aktuell bullerutredning finns framtagen.

Råd enligt PBL och MB

Artskyddsförordningen

Av samrådshandlingarna framgår att det föreslagna planom-
rådet hyser höga skogliga naturvärden och att området utgör 
en del i ett större område av sammanlänkade grönområden 
i tätortens östra del. Exploateringen kan således få negativa 
konsekvenser för naturmiljön såväl inom planområdet som 
utanför. Detta kan ske genom direkt reduktion av arters 
livsmiljöer, men även indirekt genom att arters spridnings-
vägar går förlorade. Alla vilda fåglar är skyddade genom 
artskyddsförordningen. Det är även förbjudet att skada eller 
förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.

Mot bakgrund av områdets karaktär är det nödvändigt att 
utreda hur planförslaget påverkar fågellivet. Utrymmet 
för att lämna dispens från artskyddsförordningen är enligt 
praxis mycket litet. Det är av stor vikt att kommunen redan i 
planprocessen utreder planens förenlighet med artskyddsför-
ordningen.

Planen kan i annat fall kan visa sig bli omöjlig att genomföra, 
trots att den antagits.

En utredning om planens förenlighet med artskyddsförord-
ningen behöver utgå från en fördjupad fågelinventering som 
minst omfattar det aktuella planområdet. Fågelinventeringen 
behöver vidare utföras under vårmånaderna då flertalet 
fågelarter häckar. Utredningen bör fokusera på sådana 
fågelarter som är nationellt rödlistade, listade i fågeldirekti-
vets bilaga 1, eller som kraftigt minskat i populationsstorlek 
under en längre tid.

Dagvatten

Det är inte säkerställt att fördröjningsmagasinen som nämns i 
planbeskrivningen kommer genomföras. Det saknas bestäm-
melser i plankartan för dagvattenhantering.

Det bör framgå i plankartan var fördröjning kan och ska 
förläggas.

Trafik

Trafikverket skriver i sitt yttrande att det råder begränsad 
framkomlighet vissa tider i Hultamotet på väg 40. För att 
biltrafiken inte ska fortsätta öka när staden växer är frågor 
som antal parkeringsplatser per lägenhet viktiga att beakta. I 
ett centralt läge nära allmänna kommunikationer bör behovet 
av boendeparkering vara litet.

Behov av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen 
inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar 
denna bedömning. Således behöver inte en MKB tas fram.

Kommentar 
Synpunkterna tillgodoses.
Dagvatten och skyfall har studerats och planbeskrivningen tydligg jorts. 
Plankartan säkerställer att tillräckliga ytor för dagvattenhantering finns 
för fördröjning av dagvatten, dock är de inte specificerade.

De geotekniska utredningarna har kompletterats för att ge svar på 
frågor från SGI. 

Bullerutredningarna har uppdaterats utifrån det nya förslaget samt 
kompletterats med buller från helikopterflyg. 

En fördjupad fågelinventering har genomförts och utifrån resultatet i 
denna har en miljökonsekvensbeskrivning med fokus på fågelfaunan 
tagits fram. Miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning har samråtts 
med Länsstyrelsen. 

Trafikutredningen visar att Hultamotet inte har uppnått kapaci-
tetsgräns. Vad gäller boendeparkering så utgår Borås stad från sina 
parkeringsriktlinjer.

S3 Statens Geotekniska Institut (SGI)

SGI:s synpunkter

Enligt plan- och bygglagen ska, vid planläggning, hänsyn 
tas till människors hälsa och säkerhet samt risken för 
olyckor, översvämning och erosion. Med hänvisning till 2 
kap 4-5§ i PBL anser SGI att geotekniska aspekter såsom 
säkerhetsfrågor avseende skred, ras och erosion ska klarläggas 
i planskedet.
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Geoteknik

Två geotekniska utredningar har utförts inom aktuellt 
detaljplaneområde. I [2] har stabiliteten utretts för de 
planerade flerbostadshusen direkt norr om Syster Toras 
väg. I [2] anges att detta område är kraftigt kuperat och att 
”stabilitetsförhållanden bör utredas närmare när höjder, laster 
och exakta planlägen för byggnaderna har arbetats fram... 
Främst bör stabiliteten utredas för områdets östra del, där 
nivåskillnaderna är som störst och silt förekommer”. SGI 
har inga invändningar mot stabilitetsbedömningarna men 
anser att stabiliteten behöver klarläggas i planskedet för den 
byggnation som plankartan tillåter.

I [3] har stabiliteten bedömts för två. områden benämnda 
område l och 2. Område l avser ett planerat flerbostadshus 
vid korsningen Ostermalmsgatan/Ekenäsgatan och område 
2 avser de planerade radhusen/parhusen/kedjehusen i 
planområdets östra del. Stabiliteten för område l bedöms vara 
tillfredsställande, SGI gör med erhållet underlag ingen annan 
bedömning. Planområdet inkluderar dock även Ekenäsvägen 
som i norr gränsar till en ravin. SGI anser att stabiliteten för 
denna slänt behöver klarläggas i planskedet.

Stabiliteten för område 2 bedöms vara tillfredsställande 
frånsett två slänter. Den norra slänten ligger öster om de 
planerade radhusen, parhusen eller kedjehusen och den södra 
slänten finns inom det planlagda naturområdet. I [3] rekom-
menderas att slänterna flackas ut, men detta regleras inte i 
plankartan. SGI anser att detaljplanen bör utformas så att det 
säkerställs att stabiliteten för slänterna omhändertas.

Det finns även flertalet branta partier inom naturmarken. 
Det är oklart om dessa slänter har tillfredsställande stabilitet. 
SGI anser att områdena behöver ha tillfredsställande 
stabilitet utifrån den markanvändning som planeras samt hur 
frekvent människor vistas i området.

Området söder om Syster Toras väg har inte ingått i stabili-
tetsbedömningarna i [2] eller [3].

Vid den södra plangränsen finns en slänt med genomsnittlig 
lutning varierande mellan ca 1:1,5 till 1:2,5 enligt plankartas 
nivåkurvor. SGI anser att släntens stabilitet med avseende 
på risk för ras, skred och/eller blockutfall ska klarläggas i 
planskedet.

SGI anser generellt att stabiliteten inledningsvis ska bedömas 
för planområdet för befintliga förhållanden samt för den 
bebyggelse och marknivåförändringar som plankartan 
medger.

Om det därefter inte klart och entydigt kan uteslutas att risk 
för ras eller skred föreligger, såväl direkt som indirekt, ska en 

stabilitetsutredning utföras i som lägst detaljerad utrednings-
nivå enligt IEG:s rapport 4:2010 alternativt enligt IEG:s 
rapport 6:2008, rev l.

Bergteknik

SGI bedömer att det behövs en besiktning från bergtekniskt 
sakkunnig för att avgöra om det förekommer instabila 
bergslänter eller block inom planområdet, och dess nära 
omgivning. Sådana behöver vara åtgärdade vid planens 
antagande.

Om det är aktuellt med schaktning (jord eller berg) i 
byggskedet, som leder till kvarstående bergslänter i driftske-
det inom planområdet, så behöver dessa göras långsiktigt 
stabila. Att så sker behöver tillses på lämpligt sätt.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses. 
Den geotekniksa utredningen kompletteras med mer utförlig analys av 
risk för ras, skred och/eller blockutfall med SGI:s yttrande som grund. 
Utredningen kompletteras med området söder om Syster Toras väg. 
Utifrån utredningen har planbestämmelser för att säkerställa en god 
stabilitet i slänten tillkommit.   

S4 Trafikverket 
Trafikverket framför följande synpunkter:

Trafik

Ur åtgärdsvalsstudie Noden Borås framgår att avfartsrampen 
från väster i Hultamotet har idag lägre framkomlighet i 
samband med högtrafik än övriga delar av motet. Baserat på 
framtidsprognoserna och de länkbelastningsanalyser som 
genomförts inom studien bedöms framkomligheten mellan 
Annelundsmotet och Hultamotet komma att försämras i 
högtrafik från år 2029. Från 2040 bedöms sträckan vara 
överbelastad i högtrafik.

Trafikverket bedömer utifrån de trafikutredningar kommu-
nen tagit fram att planförslaget är acceptabelt ur trafikal-
stringssynpunkt. Trafikverket vill poängtera att det är viktigt 
att trafikplanen är väl förankrad samt inom närtid antas, 
detta för att ligga till grund inför kommande planarbeten.

Ny järnväg – Göteborg-Borås

Fastigheten ligger i närheten av utredningsområdet för ny 
stambana. Trafikverket rekommenderar att kommunen hålla 
sig uppdaterade om läget för planeringen av banan. Se länk: 
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/nya-
stambanorfor-hoghastighetstag/
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Buller

Trafikverket har granskat bullerutredningen och har inga 
synpunkter under förutsättning att rekommendationerna i 
utredningen följs för att klara riktvärdena.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses. 

Yttrandet sänds till Tekniska förvaltningen för kännedom. Det är 
Stadsledningskansliet som ansvarar för framtagande av av Trafikplanen

Information om den nya järnvägen Göteborg - Borås pågår kontinuerligt 
mellan Trafikverket och Borås stad. Borås stad bedömer att den nya 
järnvägssträckningen inte påverkar detta planärende.

Bullerutredningen uppdateras utifrån det nya förslaget.

S5 Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd av Detalj-
plan för Östermalm, Solhem 1 och 4 m fl och skickar beslutet 
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning

Detaljplanens syften är dels möjliggöra för totalt ca 150 
bostäder samt så långt som möjligt bevara höjdpartiet och 
skogen mellan fastigheterna Solhem 1 och 4. Den nya bebyg-
gelsen utgörs av lamellhus, punkthus och radhus.

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på att det byggs 
fler bostäder i området. Förvaltningen har haft möjlighet 
att lyfta olika trygghetsaspekter under hela processen. Den 
upplevda tryggheten i området kommer att stärkas i och med 
att fler rör sig på olika tider på dygnet.

I området finns närhet till grönska och rekreation både 
vid Glasögonsjöarna och även i Östermalmsparken, en oas 
mellan områdena Villastaden och Östermalm.

Fritids- och folkhälsonämnden vill lyfta barnperspektivet 
inom ramen för denna detaljplan. Barn har enlig Barnkon-
ventionen rätt till lek, vila och fritid.

Det är positivt att det skapas lekytor för de yngsta barnen på 
respektive bostadsgård, men för att tillgodose alla barns rätt 
till lek behöver en lekplats finnas med i framtida planer.

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin 
helhet.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis.

Det finns inte möjlighet att skapa en större allmän lekplats inom 
planområdet. Inom planområdet finns det en befintlig lekplats inom AB 
Bostäders bostadsområde på berget. Planomådet har också närhet till 
Östermalmspark och Glasögonsjöarnas naturområde för spontanlek.

Frågan om den strategiska planeringen av nya lekplatser skickas till 
Tekniska förvaltningen för kännedom. Det finns andra planbesked i 
närområdet där frågan om en kommunal lekplats kan bli aktuellt.

S6 Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker Detaljplan för Östermalm 
Solhem 1 och 4 med flera, Borås Stad med synpunkter.

Utökningen av bostäder kommer att innebära ett utökat 
behov av förskoleplatser i området. I samband med att 
området utvecklas och förtätas med ett stort antal bostäder 
vill Förskolenämnden därför påtala vikten av att i detaljpla-
nen även planera för utbyggnad av ny förskola och möjliggöra 
för etablering av förskoleplatser.

Kommentar
Frågan kring lämplig placering av nya förskolor lyfts med fördel via 
Lokalförsörjningsförvaltningen så tidigt som möjligt i planprocessen då 
detta får påverkan på planens utformning. Ny förskola rymms inte inom 
denna detajlplan. I framtida detaljplaner kommer möjligheter för ny 
förskola i Östermalm att utredas. 

S7 Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för Östermalm, 
Solhem 1 & 4 m.fl., under det att möjligheterna att bevara så 
mycket som möjligt av stenmuren på Solhem 1 beaktas.

Sammanfattning av ärendet

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av flerbo-
stadshus med totalt cirka 150 bostäder på ej tidigare planlagt 
område på Östermalm. Byggelsen kommer att bestå av 
lamellhus, punkthus och radhus.

Befintlig bebyggelse består av lamellhus från 1960-talet. 
Ytorna som föreslås för nybyggnation omgärdar dessa äldre 
hus och upptas idag huvudsakligen av parkering och natur. 
Området är delvis kuperat och två av de föreslagna punkt-
husen i söder kommer därför att uppföras i suterräng. Plan-
området gränsar i nordväst till den utpekade kulturmiljön vid 
Villabergsgatan. Den föreslagna bebyggelsen bedöms dock 
inte ha negativ inverkan på den angränsande kulturmiljön.

Att nya bostäder uppförs i denna del av staden är i sig 
positivt, med närhet till centrum och en stor arbetsplats som 
SÄS. Vad gäller byggnadernas volym och höjd vill Kultur-
nämnden framföra en farhåga att punkthusen i söder genom 
sin höjd kommer att ge ett alltför dominerande intryck i 
förhållande till de befintliga lamellhusen på höjden norr om 
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punkthusen (jfr bilder s. 7 i planbeskrivningen), tillika skugga 
varandra. I sammanhanget bedöms emellertid behovet av 
centrala bostäder att väga tyngre.

Planområdet besitter höga naturvärden och en funktion som 
promenadstråk. Det gäller fr.a. i södra delen av planområdet 
där tre punkthus ska uppföras (Solhem 1), där det växer 
ek- och annan lövskog. Eftersom stora delar av denna yta 
kommer exploateras planeras vissa kompensationsåtgärder. 
Kulturnämnden vill här poängtera värdet i att så mycket 
som möjligt av stenmurarna i backen på Solhem 1 bevaras, 
eftersom sådana lämningar utöver sina naturvärden även 
besitter kulturvärden (se karta s. 14 samt plankarta). På 
platsen fanns en äldre småskalig bebyggelse (troligen en villa) 
fram tills åtminstone 1970-talet, vilket sannolikt förklarar de 
husgrunder som nämns i planbeskrivningen (s. 13).

Kommentar
Synpunkten tillgodoses delvis. 

Muren hamnar på kvartersmark, på mark som kommunen inte har 
rådighet över. Det är framtaget en skogsvårdsplan som underlag till 
detaljplanen som redogör för hur skogen mellan fastigheterna Solhem 1 
och Solhem 4 ska skötas, där ingår muren. Muren kommer att sparas 
i den mån exploatören har möjlighet. De delar av muren som inte kan 
bevaras föreslås att förflytas inom planområdet. 

Yttrandet skickas till exploatören för kännedom.

S8 Miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden avstyrker planförslaget, se 
bilagd Miljöförvaltningens yttrande.

Motivering till beslut

Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges förvalt-
ningens tjänsteskrivelse. 

Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:

 » 2 kap. 6 § Miljöbalken, Lokaliseringsprincipen. För en 
verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller 
vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med 
hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta 
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

 » 2 kap. 3 § Plan och bygglagen. Planläggning enligt 
denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, 
miljö- och klimataspekter samt mellankommunala 
och regionala förhållanden främja en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt 
goda miljöförhållanden i övrigt. 

Sammanfattning

Planens syfte är att möjliggöra totalt cirka 150 bostäder. De 
största värdena finns i den södervända ek- och lövskogs-
backen som ligger mellan de befintliga flerbostadshusen på 
berget och föreslagna punkthus utmed Syster Toras väg. Som 
planförslaget ser ut nu kommer höga natur- och rekreations-
värden gå förlorade för nuvarande och framtida generationer. 
Allmänhetens tillgång till naturområdet kan inte garanteras 
eftersom exploatören inte är intresserad av att låta staden 
köpa området NATUR. Det är svårt att säkra naturvärdena 
på lång sikt. Bullernivåerna behöver utredas för huskroppen 
som placerats närmast Rv 40. 

Ärendebeskrivning

Planförslaget omfattar ett nytt flerbostadshus i fyra våningar 
ovanpå ett parkeringsgarage i korsningen Östermalmsgatan 
och Ekenäsgatan, respektive cirka 10 radhus i planområdets 
nordöstra del. I den södra delen föreslås tre punkthus i 6 till 
9 våningar. På norra sidan om Syster Toras väg placeras två 
av punkthusen ovanpå en våning med parkeringsgarage i 
souterräng med gemensam gård ovanpå garaget. Det andra 
punkthuset placeras fristående med parkering i ett separat 
parkeringsdäck. Planens syfte är att möjliggöra totalt cirka 
150 bostäder.

I det tidiga skedet när planbeskedet bereddes konstaterades 
att det finns naturvärden som behöver tas hänsyn till i 
området vilket framgår i Naturdatabasen. En naturvärdes-
inventering samt en trafikutredning behövde göras. I natur-
värdesinventeringen identifierades att området vid Syster 
Toras väg hade ”högt naturvärde”, klass 2 och även klass 3, 
”påtagligt naturvärde”, 57 värdeelement och 5 signalarter. 
Det konstaterades att området har kvaliteter som skulle 
kvalificera in det i Grönområdesplanen.

För att öka samsynen och hitta ett arbetsunderlag för den 
fortsatta planeringen av området hölls en Projektstudio 
2018. Där exploateringsgrad, nyttjande av ytor och hållbar 
planering diskuterades och som slutligen ledde fram till en 
framtidsbild för området.

Miljöförvaltningens bedömning

De största värdena finns i den södervända ek- och lövskogs-
backen som ligger mellan de befintliga flerbostadshusen 
på berget och föreslagna punkthus utmed Syster Toras 
väg. Enligt översiktsplanens Riktlinjer för områden med 
höga naturvärden ska staden värna områden med högsta 
naturvärde (klass I) eller mycket högt naturvärde (klass II) 
gentemot åtgärder som påverkar området negativt. Området 
är viktigt att bevara både för befintliga växter och träd men 
även som spridningskorridor mellan Annelundspaken och 
Lilla och Stora Hässleholmssjöarna. En del stora och därmed 
värdefulla träd har markerats ut i plankartan för att säkras 
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i omgivningen men det finns en osäkerhet i geologin och 
markens byggbarhet som kan äventyra mycket växtlighet 
i slänten. Därmed kan inte funktionen garanteras. Som 
planförslaget ser ut nu har inte tillräckligt stor hänsyn tagits 
till naturvärdena som finns och det finns risk att hela slänten 
kommer att behöva användas för byggnation. Vid exploate-
ring förändras miljön för kvarvarande naturområde och stor 
risk finns att det tappar i värde eftersom värdena finns i den 
sammanhängande miljön.

I planförslaget har det mest värdefulla området planbeteck-
ningen NATUR allmänplats med kommunalt huvudman-
naskap, vilket skulle innebära en långsiktig säkring av 
allmän tillgänglighet till området och likvärdig skötsel av 
hela området. Men på samrådsmötet framkom att HSB 
inte är intresserade av att låta Borås Stad köpa den delen av 
fastigheten och då uppstår problemet att juridiskt kunna 
säkra det vi har för avsikt att skydda i området. Miljöbalkens 
hushållningsbestämmelser beskriver att allmänna intressen 
skall ha företräde framför enskilda. Målet är en användning 
som främjar en från allmän synpunkt god hushållning av 
mark- och vattenområden, MB 3 kap 1 § , 3 kap 3§.

Västfastigheter har uttryckt ett behov av parkeringsplatser 
som ersätter de ytor som de har för avsikt att sälja till 
exploatören av den södra delen av planen. Det innebär att 
ytterligare mark i området kan komma att exploateras och 
lövskogsområdet riskerar att bli ännu mindre på grund av det. 
Området utanför planområdet har inte ingått i naturvärdesin-
venteringen.

En trafikbullerutredning har tagits fram för att beräkna 
bullervärdena för Solhem 1. Utredningen utgick från ett 
byggnadsförslag med tre punkthus på norra sidan om Syster 
Toras väg, men efter utredningen togs fram har planförslaget 
justerats och innehåller nu endast byggrätt för två punkthus 
på norra sidan om vägen, respektive ett punkthus söder om 
vägen. Det innebär att en huskropp hamnar närmre Rv.40 
och därmed utsätts för högre nivåer än vad som visas i utred-
ningen. Särskilt utsätts de övre våningarna där bullernivåerna 
behöver utredas noggrannare.

En kommun har ansvaret att planera för ett långsiktigt 
hållbart samhälle och Miljöförvaltningen bedömer att 
planförslaget innehåller delar som inte leder i den riktningen.

I den norra och den östra delen av planområdet har däremot 
hänsyn tagit till naturvärdena. Den tallbeklädda kullen har 
sparats och ytor nyttjas effektivt med parkering under mark. 
Den delen av planen är därmed ett bra föreslag. Att använda 
redan ianspråktagna asfalterade ytor till bostäder inklusive 
parkeringsmöjligheter under bostäderna ses som ett effekti-
vare sätt att nyttja marken än markparkering.

Konsekvensbedömning

Social dimension

Stigar i området med planbeteckningen NATUR visar att 
det används frekvent av de boende bl.a. för att ta sig mellan 
rekreation och bostäder. Blir det enskilt huvudmannaskap 
riskeras en försämring av tillgängligheten för de boende.

Ekologisk dimension

 » Spridningsstråk för växter och djur minimeras

 » Värden kopplat till lövskog riskerar att försvinna

 » Svårt att säkra naturvärden på lång sikt

 » Det finns risk för negativa följdeffekter i lövskogs-
området på grund av att Västfastigheter har uttryckt 
ett behov av nya parkeringsplatser som ersätter deras 
tidigare använda parkeringsyta som ingår i den södra 
delen av planområdet. Området runt Västfastigheter är 
inte detaljplanelagt och har heller inte ingått i naturvär-
desinventeringen.

Ekonomisk dimension

Det är svårbedömt vilka ekonomiska konsekvenser planför-
slaget har utöver exploateringsekonomiska aspekter.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses inte. 

Synpunkterna berör framförallt området norr om Syster Toras väg. 
Marken här har tidigare använts för ett bostadshus och det finns 
synliga rester från denna markanvändning. Området har sedan dess 
blivit övervuxet av sly och buskar och upplevs då du rör dig utmed 
Syster Toras väg som otryggt, framförallt då det är mörkt. Planförslaget 
innebär alltså att mark som sedan tidigare varit ianspråktagen för 
bostadsändamål föreslås få en byggrätt. Vidare innebär planförslaget 
att de områden med högst naturvärden kommer att skyddas och bevaras 
i så stor utsträckning som möjligt. Samhällsbyggnadsnämnden delar 
därför inte den oro som Miljö- och konsumentnämnden framhäver i sitt 
yttrande. Utifrån aspekten lämplig markanvändning så skyddar planen 
den mark som har högst naturvärden och ger en byggrätt inom mark som 
tidigare varit ianspråktagen för bostäder. Samhällsbyggnadsnämnden 
anser fortsatt att marken är lämplig för respektive ändamål.  

Miljö- och konsumentnämnden hänvisar till en framtidsvision som togs 
fram i ett tidigt skede i en så kallad Projektstudio, där representanter 
från kommunala förvaltningar förutsättningslöst tittade på möjligheten 
att lägga nya byggnader på södra sidan om Syster Toras väg. Startegiska 
avdelningen har reviderat visionen till ett kortare perspektiv och i 
denna ingår förtätning med bostäder som samexistera med att skydda 
värdefulla natur. Under planarbetets gång har det visat sig att området 
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genomkorsas av en större fjärrvärmeledning och endast ett punkthus har 
ansetts vara möjligt att placera på den södra sidan om vägen, vilket nu 
ingår i planen. 

Samhällsbyggnadsnämnden tog 2021-05-27 §183 beslut om att 
inriktningen för det fortsatt planarbetet ska utgå från att naturområdet 
norr om föreslagen bebyggelse inom Solhem 1 ingår som bostadsändamål 
(B) men prickmarkeras. Utifrån detta beslut har plankartan justerats 
vad gäller skydd för naturområdet norr om Syster Toras väg där allmän 
plats NATUR reviderats till att utgöra kvartersmark med bestäm-
melser som skyddar naturmiljön. 

Vidare har en fördjupad fågelinventering genomförts och utifrån 
resultatet i denna har en miljökonsekvensbeskrivning med fokus på 
fågelfaunan tagits fram. Miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning har 
samråtts med Länsstyrelsen. 

S9 Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan 
för Östermalm Solhem 1 och 4 m.fl. med synpunkter. 

Sociala omsorgsnämnden har synpunkter gällande ökad 
trafik i området där flera dagliga verksamheter är belagda. 
Nämnden vill att man beaktar hur trafikstråken på Öster-
malmsgatan och Syster Toras väg påverkar området där 
många från daglig verksamhet har behov av promenader i 
säker miljö.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. 

Idag upplevs området utmed Syster Toras väg som otryggt då vägen 
kantas av buskage, vilket kommer att förbättras vid ett genomförande 
av planen, med fler bostäder och liv och rörelse i området.  

I planarbetet har en trafikutredning tagits fram som visar på viss ökning 
av trafik i området. Synpunkten skickas till Tekniska förvaltningen 
som ansvarar för gång- och cykelvägar för kännedom och tas med i det 
fortsatta arbetet. 

S10 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för 
Östermalm, Solhem 1 och 4 m.fl. med hänsynstagande till 
den av nämnden framförda synpunkten om dialog kring 
skogsbruksplanen samt Tekniska nämnden anser inte att 
parkeringsfrågan är löst på ett tillfredsställande sätt. Detta 
eftersom många befintliga parkeringar försvinner och nya 
parkeringar inte tillkommer i tillräckligt hög utsträckning.

Sammanfattning av ärendet

Planområdet är beläget på Östermalm och begränsas av 
Ekenäsgatan, Östermalmsgatan och Syster Toras väg. Plan-

förslaget innebär ett tillskott av 150 nya bostäder till de 100 
lägenheter som finns i de två befintliga flerbostadshusen som 
bekräftas i planförslaget.

Naturområdet är viktigt att bevara både för befintliga 
växter och träd men även som spridningskorridor mellan 
Annelundspaken och Lilla och Stora Hässleholmssjöarna.

Östermalmsgatan och naturområdet planläggs som allmän 
plats med kommunalt huvudmannaskap övrig mark inom 
planområdet utgör kvartersmark.

Tekniska nämnden anser att en genomgång av behov av 
ändringar och tillägg till detaljplanen bifogade skogsbruks-
planen ska genomföras i dialog med park och skogsavdel-
ningen, Tekniska förvaltningen innan planen antas.

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för 
Östermalm, Solhem 1 och 4 m.fl. med hänsynstagande till 
den av nämnden framförda synpunkten om dialog kring 
skogsbruksplanen.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses. 

Naturmarken har ändrats till kvartersmark med skyddsbestämmelser. 
Fastighetsägaren avser att sköta marken enligt de höga ambitioner som 
finns i skogsvårdsplanen, vilken togs fram av exploatören. Genom att 
naturmarken övergått i kvartersmark kommer drift och skötsel inte 
utföras av Park och skogsavdelningen och de behöver därför inte längre 
lägga sina resurser i denna markremsan för skötsel.

Vad gäller parkering så har en parkeringsutredning/PM har tagits 
fram för att tydliggöra hur planförslaget förhåller sig till Borås Stads 
parkeringsregler. Det finns pågående diskussion med Västfastighet, 
som äger Solhem 1, om framtida utvecklingsplaner för sin nuvarande 
verksamhet. Eventuella förändringar innebär olika parkeringslösningar. 
Därför kan parkeringsfrågan snart bli inaktuellt och kommer att ses 
över när Västfastighet vet mer om sina framtida behov/användning av 
lokalerna. Verksamhetsansvariga har meddelat att det finns många 
alternativ för parkering inom fastigheten.

S11 Borås Elnät

Elnät

Då befintlig transformatorstation är placerad där planerad 
ny byggnad ska anläggs behöver transformatorstationen tas 
bort. Placering av ny transformatorstation kommer ske i 
samråd med exploatören som behöver ha tidig dialog med 
Elnät vid detaljplanering av södra området i planen.

Stadsnät

Ingen erinran
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Kommentar
Synpunkterna tillgodoses. Yttrandet skickas till exploatören för 
känndeom.

S12 Borås Energi och Miljö

Teknisk försörjning - Vatten och avlopp

Ändra till följande: Området kommer att anslutas till 
kommunala ledningar för vatten och avlopp. Intern tryck-
stegring behövs om byggnader blir högre än 200 meter över 
havet.

Teknisk försörjning - Dagvatten

Stryk första stycket: För fastigheter som har hårdgjord....

Genomförande – Ledningar

Stryk meningen som är rödmarkerad: Inom fastigheten 
Solhem 4 finns en befintlig fjärrvärmeledning som behöver 
flyttas för att möjliggöra ny byggnation av bostäder på dess 
nuvarande placering. Flytten ska ske till det område markerat 
med u i plankartan. Flytten utförs av Borås Energi och Miljö 
AB och bekostas av exploatören inom Solhem 4.

Allmänt

Det är lämpligt om fastighetsindelning utreds med tanke på 
servisledningar med mera.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses. 

Text i planbeskrivningen vad gäller teknisk försörjning och genomföran-
defrågor har justerats utifrån synpunkter från Borås Energi och Miljö.

S13 Helikopterflygplatser, Västra Göta-
landsregionen (VGR)
Helikopterflygplatsen vid Borås sjukhus är en Inrättad 
flygplats med ICAO kod ESEB.

Ambulans och räddningshelikoptrar som landar på Borås 
sjukhus medför tyvärr buller till omgivningen. Vid närmande 
till flygplatsen anvisas helikoptern normalt flyghöjd under 
1500 fot av luftrummets övervakare. Ljudnivåer på över 90 
dB LpAFmax förekommer under in och utflygning intill 
landningsplatsen. Bedömning av frekvensen av landningar 
under överblickbar tid kan komma att uppgå till i genomsnitt 
1 om dagen, med variation på 0 – 2 flygrörelser per dygn (0-2 
landningar), mer än en landning kan ske nattetid (kl 06-22). 
Helikoptrar rekommenderas in- och utflygnings riktningar 
till flygplatsen.

Flygplatsen förutsätter att planen uppmärksammar att nya 
bostäder förlägges/utföres så att maximal ljudnivå inomhus 
(nattetid) ej överskrider 45 dB(A) LAmax. (Allmänt råd 

till 2 kap. 3 § miljöbalken, riktvärden för flygtrafikbuller). 
Flygplatsen noterar att flygtrafiken inte ingått i trafikbul-
lerutredningen.

Flygplatsen förutsätter att nya bostäder utföres så att maximal 
ljudnivå inomhus ej överskrider gällande praxis och normer.

Både fasta samt temporära hinder (kranar under byggprocess) 
måste anmälas till flygplatsen via länk; https://www.vgregion.
se/heliport

Hinderljus fast eller blinkande ljus som utmärker sådana 
hinder som kan utgöra fara för luftfarten måste monteras på 
byggnaden.

Transportstyrelsens författningssamlingar (TSFS 2019:22) 
5 § Ett fast föremål som genomtränger start-stigytan eller 
inflygningsytan inom 3000 meter från ytans inre kant, eller 
som genomtränger övriga hinderbegränsande ytor, ska 
betraktas som ett hinder och vara markerat.

Placering av hinderljus 20 § När ett hinder ska förses med 
ljus ska ljusen placeras så nära toppen av hindret som möjligt. 
De översta ljusen ska vara placerade så att de visar de punkter 
eller kanter på hindret som ligger högst i förhållande till den 
hinderbegränsande ytan, med undantag för vad som anges i 
23 och 24 §§.

23 § Vid ett hinder med stor utbredning eller vid en grupp 
tätt samlade hinder ska toppljusen åtminstone visas på de 
punkter eller kanter på hindret som ligger högst i förhållande 
till hinderytan, så att de visar hindrens form. En grupp av 
träd, vindkraftverk eller byggnader betraktas som hinder med 
stor utbredning.

24 § Om den hinderbegränsande ytan utgörs av ett lutande 
plan och den högsta delen av hindret inom den hinderbe-
gränsande ytan inte utgörs av hindrets högsta punkt, ska 
kompletterande hinderljus placeras på hindrets högsta punkt.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses. 

Bullerutredningen justeras utifrån det nya förslaget och kompletteras med 
hänsyn till buller från helikopterinflygningarna till Borås sjukhus.

Plankartan har kompletterats med upplysningstext om att flyghinders-
analys ska genomföras vid bygglov för byggnader över 20 meter höga. 

S14 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har ingen erinran mot föreslagen 
detaljplan men har några synpunkter som bör beaktas:
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 » I den södra delen av planområdet är användningsbe-
stämmelsen E1, d.v.s. område för transformatorstation, 
utlagd inom ett större område tillsammans med övrig 
byggrätt. Kvartersmark för allmänt ändamål, så som 
transformatorstation, kan lösas in av kommunen så 
länge bygglov ej beviljats för anläggningen och läge 
bestämts. Inlösen kan ske både på kommunens och 
markägarens initiativ.

 » Som lantmäterimyndigheten tolkar har inget exploa-
teringsavtal tecknats utan köpeavtal för inlösen av 
allmänplatsmark kommer att upprättas senare. Obser-
vera att om köpeavtal ej tecknats när planen vinner laga 
kraft kan båda parter begära inlösen enligt reglerna i 
expropriationslagen.

 » Den administrativa bestämmelsen om markreservat 
för allmännyttiga underjordiska ledningar har ingen 
precisering utan följer grundbetydelsen i Boverkets 
allmänna råd. Därav bör bestämmelsen inte ha någon 
nedsänkt siffra. Jämför med område för gemensamhets-
anläggning som har preciserats och därmed helt korrekt 
ska ha nedsänkt siffra för att visa detta.

Kommentar
Synpunkterna noteras. Exploateringsavtal kommer att upprättas innan 
planen antas. I granskningshandlingarna behålls privat mark som 
kvartersmark och endast en markyta av 250 m2  justeras till GATA, 
allmänplatsmark. Indexsiffran för bestämmelsen om allmännyttiga 
underjordiska ledningar tas bort. 

S15 Naturskyddsföreningen i Borås
Naturskyddsföreningen i Borås lämnar härmed sitt yttrande 
över samråd diarienummer (BN 2016-1153).

Områdets karaktär har varit tämligen opåverkat sedan 
byggnationen på 1960-talet. Gäller även tomten där en större 
villa tidigare låg. Detta gör att området har blivit en viktig 
grön korridor för diverse djur. Denna korridor måste bevaras 
eller ny tillskapas.

I Naturvärdesinventeringen och skogsvårdsplanen är fokus 
främst på trädbeståndet. Stort fokus på intensionerna i dessa 
inventeringar och planer måste gälla för såväl byggentrepre-
nör som den kontrollfunktion som övervakar byggnationen. 
Detta gäller även under byggtiden om projektet genomförs. 
Naturskyddsföreningen saknar dock en djupare beskrivning 
över den fauna som finns i området och deras vandrings-
mönster. Hur påverkas dessa av planerad byggnation?

Viktigt hur kommande ljusutformning görs för att undvika 
att nattlevande djur och insekter påverkas negativt. Speciellt 
för vissa pollinatörer är mörkret viktigt för att inte ge fel 
signaler till dessa.

Cykelbanor saknas i planen på Östermalmsgatan. Olyckligt 
om inte gatan kompletteras med cykelbanor oavsett beslut för 
planen.

Områdets parkliknade struktur kommer att försvinna med 
planerad byggnation. Närheten till rv40 gör att park- och 
grönområden i anslutning denna bör bevaras intakta.

Sammanfattningsvis anser vi att området inte ska bebyggas 
enligt föreslagen plan.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses inte. 

Samhällsbyggnadsnämnden har g jort en avvägning av olika intressen 
och gör bedömingen att området är lämpligt att bebyggas utifrån närhe-
ten till centrum, kollektivtrafik och samutnyttjande av infrastrutkur för 
ett fungerande och hållbart vardagsliv. 

Efter samrådet har en fördjupad fågelinventering genomförts och utifrån 
resultatet i denna har en miljökonsekvensbeskrivning med fokus på 
fågelfaunan tagits fram. Miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning har 
samråtts med Länsstyrelsen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den nya bebyggelsen 
inte väsentligt påverkar naturvärdena då de mest värdefulla naturele-
menten skyddas i planen. Förvaltningen har g jort en strukturskiss som 
prioriterar bevarande av naturmarken kring Glasögonsjöarna där det 
är en betydligt större sammanhängande naturområde i anslutning till 
planområdet. Planområdet är skyddat så att funktionen som en grön 
spridningskorridor behålls.

Vad gäller cykelväg så föreslås inga åtgärder på Östermalmsgatan i 
Borås Stads strategiska cykelplan. Det finns dock gångbana på båda 
sidor av vägen idag. 

S16 Räddningstjänsten, SÄRF

Bedömning

Räddningstjänsten har följande synpunkter:

1. Brandposter finns i tillfredsställande omfattning för de 
södra delarna, längs Syster Toras Väg. För exploatering 
längs Ekenäsgatan uppfylls inte avstånd för konventio-
nellt system. Det kan visserligen vara möjligt att tillämpa 
alternativsystem (tankbilar) för tvåvåningshusen, men 
räddningstjänsten anser att en ny brandpost skulle kunna 
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bidra till bättre insatsmöjligheter för den nya bebyggel-
sen, samt för befintliga Solhem. Lämplig placering kan 
vara i nordöstra delen av planområdet längs Ekenäsgatan.

2. Samtliga garage bör utföras så att utsläpp av kontamine-
rat släckvatten kan förhindras, vilket även bör framgå i 
plankartan.

3. Om räddningstjänsten ska förväntas kunna köra eller 
ställa upp tunga fordon ovanpå garage, behöver bärför-
mågan i garagebjälklaget säkerställas i samband med 
bygglov.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis.

Behov av brandposter samt lämplig placering kommer studeras i samråd 
med exploatören och Räddningstjänst i samband med bygglov då antal 
bostäder och kapacitet på vattenledningar är fastställt.

Plankartan har kompletterats med upplysningstext vad gäller utform-
ning att garage ska utformas för att för att undvika utsläpp.

S17 PostNord Sverige AB
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsom-
fattande posttjänsten vilket bland annat innebär att det är 
Postnord som ska godkänna placeringen och standarden 
på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar 
Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, 
trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer 
och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken 
behöver utdelningen standardiseras.

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden 
placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I 
flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på 
entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@
postnord.com för dialog gällande godkännande av postmot-
tagning i samband med nybyggnation.

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte 
börjar delas ut till adressen.

Kommentar
Synpunkten innebär ingen justering av planförslaget. Yttrandet skickas 
till exploatörerna för kännedom. 

S18 Skanova
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill 
meddela följande.

Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är 
markerade på bifogad lägeskarta. Skanova har kanalisation på 
fastigheterna, denna finns i sydöstra delen, men bör kunna 
ligga kvar i oförändrat läge då den passerar naturmark, i 
annat fall tag kontakt med Skanova via e-post: skanova-
remisser-goteborg@teliacompany.se. Detta skall ske i god tid 
innan eventuell åtgärd krävs.

För digitala kartor samt utsättning hänvisas till www.
ledningskollen.se

Skanova har för övrigt, inget att invända mot planförslaget.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses. 

Plankartan kompletterats med ett u-ormåde för Skanovas ledning i 
planområdets sydöstra del då allmän plats NATUR har övergått till 
kvartersmark. Yttrandet skickas till exploatörerna för kännedom. 

S19 Swedavia AB, Göteborg Landvetter 
Airport
Swedavia AB, Göteborg Landvetter Airport, har beretts 
möjlighet att lämna yttrande över förslag till rubricerad 
detaljplan BN 2016-1153.

Efter genomgång av samrådsunderlaget kan konstateras att 
området inte är berört av Trafikverkets riksintresseprecisering 
gällande influensområden för flyghinder samt flygbuller för 
Göteborg Landvetter Airport, se Trafikverkets ärendenum-
mer TRV 2001/30571-B daterat 2011-05-05.

I övrigt har Swedavia inga synpunkter på rubricerat förslag 
till ny detaljplan. Inför kommande framtida bygglov inom 
detaljplanen behöver bygglovsansökan innehålla en så kallad 
flyghinderanalys om byggnadsverket är högre än 20 m över 
befintlig marknivå, se följande länk: http://www.lfv.se/
tjanster/luftrumstjanster/flyghinderanalys

Vi vill också påminna om att samma höjdrestriktioner gäller 
även för master eller tillfälliga hinder som t ex byggkranar.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses. Yttrandet skicka till exploatörerna för 
kännedom. 

S20 Västtrafik 
Västtrafik har tagit del av samrådshandlingar till detaljplan 
för Östermalm, Solhem 1 och 4 med flera.
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Västtrafik ser positivt på utbyggnad i anslutning till befintlig 
kollektivtrafik, vid Södra Älvsborgs sjukhus erbjuds resmöj-
ligheter med både stadstrafik och regional kollektivtrafik. 
Genom att utveckla bostäder och verksamheter i närheten 
av befintlig kollektivtrafik ges förutsättningar för att resa 
hållbart och på så sätt bidra till en hållbar samhällsutveck-
ling. För att fler ska välja kollektivtrafiken är det dock viktigt 
att säkerställa att de som reser enkelt hittar och kan ta sig till 
och från hållplatserna, här är det viktigt med tydliga gång- 
och cykelstråk.

Med tanke på sluttningen till den södra delen är det härifrån 
längre och brantare till hållplats, och möjligtvis tuffare att få 
hållbart resande att vara attraktivt jämfört med privat bil. 

För kortare resor finns stor potential för cykling med tanke 
på närheten till skolor, arbetsplatser, service m.m. Med tanke 
på avsaknaden av cykelväg längs Östermalmsgatan, anses 
det tryggt och säkert för barn att ansluta från planområdets 
olika delar till runtomliggande cykelvägar? Enligt Västra 
Götalandsregionens potentialstudie för cykel finns på norra 
delen av Östermalmsgatan 28 potentiella passager till skola 
årskurs 0-6, vilket kan tänkas öka i och med planen. Därtill 
är det även viktigt för barns självständiga mobilitet att inte 
vara beroende av att skjutsas till fritidsaktiviteter.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses inte. 

Vad gäller cykelväg så föreslås inga åtgärder på Östermalmsgatan i 
Borås Stads strategiska cykelplan. Det finns dock gångbana på båda 
sidor av vägen idag. 

Yttrandet skickas till Tekniska förvaltningen för kännedom.  

3. Yttranden från sakägare
S21 AB Bostäder / Solhem 4
Detaljplanen för Östermalm, Solhem 1 och 4 med flera 
har varit föremål för samråd under perioden 8 mars – 8 
april 2021. AB Bostäder som en medpart i framtagande av 
detaljplanen har mottagit inbjudan till skriftligt samråd över 
detaljplanen.

Synpunkter på plankarta

1. Byggandets omfattning e4 : Den angiven marknivån på 
+173,5 ska höjas med minst 1 meter för att säkerställa 
byggnation av ett användbart parkeringsgarage samt ett 
planterbart bjälklag mellan husen.

2. Högsta nockhöjd i meter önskas justeras som nedan: 
+192 justeras till + 194,5

3. Byggandets omfattning e5 :

4. Uppförandet av ett trapphus till garaget samt komple-
mentbyggnader till radhus ska tillåtas utöver den angivna 
byggnadsarean.

5. Utformning f3: Begränsning av balkongers utkragning 
bör gälla upp till 5m fri höjd. För att uppnå god tillgäng-
lighet på balkonger bör utkragning mellan 3-5m fri höjd 
regleras till 1,7m.

6. Utformning f4: Takkuporna får uppta 50% av fasadläng-
den.

7. Takens utformning f2: Önskas lämnas oreglerad för att 
skapa en mer flexibel detaljplan.

8. Planteringsdjupet på gårdsyta önskas lämnas oreglerad 
eftersom detta kan variera beroende på vegetationstyper.

9. På ytan mellan de befintliga fastigheterna, söder om den 
högsta punkten på kullen (under B) önskar vi kryssad 
mark som tillåter komplementbyggnad. För att kunna 
möjliggöra ev rekreationsområde med grillplats mm. Tex 
där höjd 176 och 179 är markerat.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. 

Plankartan har justeats vad gäller totalhöjd för parkeringsgarage. 
Högsta nockhöjd justeras från +192 till +193,7. Bestämmelsen e5 har 
justeras så att den stämmer övererns med garagets totalhöjd.

Plankartan har justerats så att uppförandet av ett trapphus till garaget 
samt komplementbyggnader till radhus ska tillåtas utöver den angivna 
byggnadsarean.

S22 Cernera Östermalm AB / Solhem 2
Jag representerar fastighetsägaren till Borås Solhem 2 
(Cernera Östermalm AB) som ligger granne med detaljplane-
området.

Vår fastighet ligger utanför detaljplanerat område och det 
bedrivs hotellverksamhet på fastigheten idag.

Vi vill för framtiden kunna ha en flexibilitet i hur fastigheten 
nyttjas och skulle helst vilja inkludera fastigheten i planen 
med syfte att utöka användningsområdet, främst till bostäder 
och/eller olika typer av vårdboende. Utformningen av 
fastigheten skulle passa utmärkt för detta.

Med det sagt så har fastigheten idag en väldigt smal angör-
ning från Östermalmsgatan och vår uppfattning är att den 
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nuvarande och framtida användningen begränsas av att 
planområdets sydliga del (gentemot vår fastighet) består av 
u-område. Det komplicerar även av att våra parkeringar går 
ut i tomtgräns och kan störas av framtida förläggning m.m.

Vi är öppna för en dialog kring detta både avseende framtida 
användning av fastigheten och hur man kan hantera fast-
ighetens angörning, men vår uppfattning är att nuvarande 
planutformning begränsar utformningen.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses inte. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har informerat Cernera om att söka 
planbesked vad gäller deras önskemål om utveckling av fastigheten 
Solhem 2. Aktuell detaljplan för Solhem 1 & 4 kommer inte att 
införliva fastigheten Solhem 2 inom planområdet. 

U-området utgår från befintlig ledning som ligger i fastighetsgräns. 
Eventeullt önskemål om flytt av ledningen förs mellan exploatör och 
ledningsägaren. 

Eventeull fastighetsreglering ansöks hos Lantmäteriet och bekostas av 
fastighetsägaren.  

S23 Fjällvråken 7 / Villabergsgatan 18
Min hustru och jag bor på Villabergsgatan 18 i Borås. Vi är 
medvetna om att Borås Stad måste växa och att nya bostäder 
måste ordnas med. Vi motsätter oss alltså inte att det byggs 
nya bostäder i Borås, bara på vilket sätt de byggs på.

Med anledning av planerad byggnation för Östermalm, 
Solhem 1 och 4 med flera; Syster Toras väg/Ekenäsgatan, 
Borås Stad vill Camilla och jag föra fram följande frågor och 
synpunkter samt förslag om åtgärder. Önskar svar så snart 
som möjligt.

1. OMFATTANDE BYGGNATION I KULTURHISTORISKT 

VÄRDEFULLT OMRÅDE

Funkisvillorna på Vendelshöjdsgatan och Villabergsgatan är 
klassade som kulturhistoriskt viktiga för Borås Stad. Villorna 
är byggda i slutet av 1930-talet.

Att man då planerar att vid korsningen Östermalmsgatan/
Syster Toras Väg - dvs mitt emellan Vendelshöjdsgatan och 
toppen Villabergsgatan – bygga 3 st höga punkthus samt 
parkeringsdäck ställer vi oss frågande inför. Varför tas ingen 
hänsyn till området, som man exempelvis gjort vid detaljpla-
nen vid Tranan 2 i Villastaden (att byggnaderna smälter in i 
omgivningen)?

Min far och mor som tidigare bodde i huset vi nu bor i, samt 
även jag själv samt ett par av våra grannar i funkishusen på 

Villabergsgatan har alla hört av sig till Borås Stad för att 
undersöka möjligheten till avstyckning – och/eller byggna-
tion av småhus på baksidan av våra respektive hus. Vi alla 
har fått samma svar, dvs att det är omöjligt med tanke på 
områdets kulturhistoriska värde.

Vi enskilda medborgare får inte stycka av eller bygga småhus 
på våra respektive tomter, men byggherrarna tycks inte leva 
efter samma premisser och de ska ju bygga oändligt mer 
omfattande och större byggnader. Kommer nu framgent 
området att exploateras, så kanske vi som tidigare fått nej till 
att stycka av och bygga - nu få ja?

2. SPRIDINGSKORRIDOREN

I detaljplanen står det att läsa om den för Borås djurliv så 
viktiga spridningskorridoren mellan Annelundsparken och 
Glasögonsjöarna. Jag har även när jag pratat med Natur-
skyddsföreningen i Borås kommun, förstått dess viktighet. I 
detta viktiga område är nu tanken att stor exploatering skall 
ske?

3. TRAFIKSITUATION VILLABERGSGATAN/ÖSTERMALMSGATAN/

BRÄMHULTSVÄGEN

Under vissa tider är det näst intill omöjligt för oss på 
Villabergsgatan att köra vänster ut på Brämhultsvägen. 
Brämhultsvägen har genomfartsförbud, men denna regel är 
inte ngt som boråsarna efterlever. Alla som kör från centrum 
och exempelvis ska till Hässleholmen/Brämhult kör på 
Brämhultsvägen. Hur skall trafiksituationen bli när man nu 
vill bygga 150 stycken nya lägenheter (och framgent ytterli-
gare 150 stycken lägenheter i Grönfinken 1)?

FÖRSLAG

För att på minsta sätt exploatera det för Borås så kulturhis-
toriskt viktiga området – för att behålla den för Borås djurliv 
så viktiga spridningskorridoren – varför bygger man inte 
två/tre våningar på befintligt hyreshus Östermalmsgatan/
Ekenäsgatan? Detta har ju med framgång gjorts på andra 
håll, exempelvis Pallashuset och Loft 46.

Det tar ingen ny mark i anspråk och det borde också vara 
billigare. Både Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen 
anser att denna form av byggnation med tanke på djurliv är 
den bästa.

Jag framförde detta på samrådsmötet och fick då höra att 
konstruktionen i befintlig hyresfastighet inte skulle klara 
detta. Har sådan kontroll gjorts och om så är fallet, så borde 
det väl ändå med tanke på fördelarna ändå vara bättre att se 
till att befintlig byggnad skulle kunna bära tillbyggnation. 
Parkeringshus (sutteräng) kan byggas i närheten.
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Kommentar
Synpunkterna tillgodoses inte.

Samhällsbyggnadsnämnden har g jort bedömningen att föreslagen ny 
bebyggelse inte påverkar den kulturhistoriska miljön vid Villabergs-
gatan. Däremot kan upplevelsen av den egna boendemiljön påverkas 
då det handlar om förtätningsprojekt i närmiljön. Bedömningen är att  
behovet av nya bostäder väger tyngre än det enskilda intresset. Vidare 
görs bedömningen att planförslaget inte innebär en betydande olägenhet 
vad gäller påverkan på befintliga bostäder angående skuggor, buller eller 
insyn. Bostadshuset ligger på en höjd ovanför planområdet och cirka 
100 meter från föreslagna punkthus, varpå utsikten endast kommer att 
påverkas marginellt. 

Vid bygglovprövning inom eller i direkt närhet till en kulturhistoriskt 
värdefull miljö kan bedömningen bli att åtgärden får en vässentlig 
påverkan på kulturmiljön. 

Trafikutredningen tog höjd för nybyggnation av 300 lägenheter, 
inklusive utökning av trafiken till år 2040. Bedömningen i utredningen 
är att gatunätet klarar en ökning av bostäder på Östermalm. Yttrandet 
skickas till Tekniska förvaltningen för kännedom.   

S24 Pilfinken 11 / Vendelsbergsgatan 8
Med anledning av den planerade exploateringen på Öster-
malm (Solhem 1 och 4) skulle jag vilja framförande följande 
synpunkter i ärende BN 2016-1153:

Trafik

Jag betvivlar starkt den kapacitetsberäkning som gjorts 
för området. Redan i nuläget är det en svår trafiksituation 
främst i korsningen Östermalmsgatan - Brämhultsvägen. 
Det är stundtals helt omöjligt att exempelvis svänga vänster 
ut från Östermalmsgatan till Brämhultsvägen. Korsningen 
har dessutom ett övergångsställe för fotgängare samt 
ytterligare ett ”övergångsställe” som saknar både skyltar och 
markeringar i gatan men ändå är asfalterat som ett sådant. 
Det används frekvent av fotgängare. Brämhultsvägen har 
genomfartsförbud som dock i verkligheten är helt uddlöst. 
Det krävs enorma resurser av polisen att beivra detta förbud. 
Det vet jag av egen erfarenhet i mitt yrke som polis.

En exploatering i området skulle medföra att trafikintensi-
teten ökar markant och därmed försvårar trafiksituationen 
ytterligare.

Miljö

När man läser planbeskrivningen gällande miljön så framstår 
det för mig helt obegripligt att man har planer på att exploa-
tera i området. Det nämns att området ”är viktigt att bevara 
både för befintliga växter och träd men även som sprid-
ningskorridor mellan Annelundsparken och Lilla och Stora 
Hässleholmssjöarna”. Vidare kan man läsa att det ”finns en 

bred biologisk mångfald inom området”. Det står också att 
”en exploatering skulle innebära att denna korridor minskade 
i areal” och att ”en exploatering minskar den totala ytan av 
det större lövskogsområde som inventeringsområdet ingår 
i”. Detta anser jag vara mycket viktiga argument mot att inte 
tillåta en exploatering i området. Har man inom Borås stad 
verkligen tagit till sig vad biologerna framfört?

Planerad byggnation

Skulle det inte vara bättre att bygga på redan befintliga 
fastigheter på Östermalmsgatan och Ekenäsgatan, med 
exempelvis två till tre våningar? Detta borde bli både mer 
ekonomiskt och ur miljösynpunkt mycket mer fördelaktigt 
eftersom befintlig natur då blir orörd.

Övrigt

Att man har planer på att exploatera i den omfattning som 
framgår i planbeskrivningen framstår för mig som helt 
ofattbart. Då jag själv 2002 sökte bygglov för min fastighet 
Pilfinken 11 stötte jag på enorma problem från Borås stad. 
Man sa till mig att området var mer eller mindre kulturmin-
nesskyddat och att man inte tillät byggnationer hur som helst.

Det förefaller för mig nu som om dessa åsikter hos Borås 
stad helt försvunnit.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses inte.

Trafikutredningen tog höjd för nybyggnation av 300 lägenheter, inklu-
sive utökning av trafiken till år 2040. Bedömningen i utredningenär 
att gatunätet klarar en ökning av bostäder på Östermalm. Yttrandet 
skickas till Tekniska förvaltningen för kännedom. 

Marken norr om Syster Toras väg har tidigare använts för ett 
bostadshus och det finns synliga rester från denna markanvändning. 
Området har sedan dess blivit övervuxet av sly och buskar och upplevs 
då du rör dig utmed Syster Toras väg som otryggt, framförallt då det 
är mörkt. Planförslaget innebär alltså att mark som sedan tidigare 
varit ianspråktagen för bostadsändamål föreslås få en byggrätt. Vidare 
innebär planförslaget att de områden med högst naturvärden kommer att 
skyddas och bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Den huvudsak-
liga spridningskorridoren mellan Glasögonsjöarna förbi den norra delen 
av planområdet till Östermalmsparken är bevarad. 

Vad gäller påbyggnad av befintliga fastigheter så har detta utretts av 
fastighetsägaren som nyligen har renoverat och rustat upp beståndet och 
har konstaterat att konstruktionen inte klarar en påbyggnad. 

Vid bygglovprövning inom eller i direkt närhet till en kulturhistoriskt 
värdefull miljö kan bedömningen bli att åtgärden får en vässentlig 
påverkan på kulturmiljön. 
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S25 Västfastigheter / Solhem 1
Västfastigheter har skickat in ett yttrande samt ett förtydlgande 
yttrande. 

YTTRANDE 1

Den aktuella marken som staden enligt planförslaget vill göra 
till naturområde utgör en del av fastigheten Borås Solhem 1. 
Marken har under väldigt många år stått i princip helt utan 
skötsel och tillsyn. På marken som tidigare var en trädgård 
har det vuxit upp en skog med ett antal bevarandevärda träd 
men också en massa sly. Skogen är mörk, svårframkomlig, 
inte estetiskt tilltalande och dessutom en plats för oönskade 
aktiviteter. Att röra sig i området känns i dagsläget mycket 
otryggt.

När Västfastigheter började uppvaktas av marknaden avse-
ende bostadsbyggande på marken såg vi det som en möjlighet 
till att få området utvecklat på ett positivt vis. Genom att 
bygga bostäder på platsen skulle allt det som uppfattas som 
negativt med området idag försvinna. Människor skulle 
kunna börja röra sig i det i övrigt vackra området utan att 
känna sig otrygga och rädda.

En positiv bieffekt var att Västfastigheter såg det som en 
möjlighet att vara med om att skapa attraktiva bostäder i, som 
vi förstår, stadens strävan att förtäta centrumnära bostads-
områden.

Efter att ha låtit en auktoriserad värderare värdera marken lät 
vi de exploatörer som visat intresse för marken lämna anbud. 
Anbudsförfarandet vanns av HSB. Ett köpekontrakt teckna-
des och godkändes av regionfullmäktige. Därefter ansökte 
HSB om planbesked i juni 2016.

Fastigheterna Borås Solhem 1 och 4 utgörs i det närmaste 
helt och hållet av grönområde bestående av parker och 
vildvuxen natur. De gränsar dessutom till området kring 
Glasögonsjöarna.

Det känns därför svårt att ta till sig att remsan på den aktu-
ella marken som staden vill göra till naturområde utgör ett så 
viktigt inslag att utan den så försvåras möjligheterna till att 
upprätthålla avgörande spridningskorridorer. Hela området 
kring och på Solhem är ju en enda stor spridningskorridor.

Västfastigheter har hela tiden varit medvetet om att bland 
annat grönstrukturen i området skulle ses över i samband 
med planarbetet men kunde inte föreställa sig att det skulle 
bli ett hinder för att genomföra byggnationen på det vis som 
HSB planerat och kalkylerat.

Under resans gång har HSB i samråd med planenheten 
gjort långtgående förändringar i sitt ursprungsförslag för att 

tillmötesgå uppkomna krav. HSB har dessutom låtit ta fram 
en naturvärdesinventering såväl som en skogsvårdsplan, båda 
mycket ambitiösa, som mycket väl beskriver hur hela det 
aktuella området kan utvecklas utan att värdefulla naturvär-
den förfars eller tar skada.

Därutöver motsätter sig Västfastigheter att det område som 
enligt planförslaget ska utgöras av naturmark gör intrång på 
mark som även fortsättningsvis ska tillhöra Borås Solhem 1 
och som inte har varit föremål - nu eller inom oöverskådlig 
framtid - för ansökan om planläggning eller försäljning. 
Västfastigheter har varit tydligt med att gränserna för plan-
området vad gäller Borås Solhem 1 ska sammanfalla med den 
mark som är såld till HSB och som ska styckas av.

Inte heller finner Västfastigheter någon anledning att ifrå-
gasätta HSB:s goda intentioner, upplägg kring projektet och 
påståendet om att lägenheterna blir osäljbara om marken runt 
omkring inte iordningsställs.

Anser sig HSB inte kunna genomföra projektet kommer det 
inte bli några bostäder på den aktuella marken.

Västfastigheter är en förvaltning inom Västra Götalandsre-
gionen (VGR) som har som sitt uppdrag att lokalförsörja för 
VGR:s olika verksamheter vilka till största delen består av 
hälsooch sjukvård. Förutom hälso- och sjukvård har VGR 
ett viktigt och växande uppdrag med att tillhandahålla och 
bygga ut regionens kollektivtrafik. Vid fastighetsförsäljningar 
tillfaller inte försäljningssumman Västfastigheter utan 
VGR centralt och kommer därmed vård och kollektivtrafik 
tillgodo.

Yttrande 2 - Förtydlangde

Miljönämnden skriver i sitt yttrande ”Västfastigheter har 
uttryckt ett behov av parkeringsplatser som ersätter de ytor 
som de har för avsikt att sälja till exploatören av den södra 
delen av planen. Det innebär att ytterligare mark i området 
kan komma att exploateras och lövskogsområdet riskerar att 
bli ännu mindre på grund av det. Området utanför planområ-
det har inte ingått i naturvärdesinventeringen.”

Eftersom det var ganska många år sedan försäljningen och 
ansökan om planbesked av den aktuella marken påbörjades 
har förutsättningarna hunnit ändras över tid. Västfastigheter 
anser inte att det finns något behov av att ersätta de parke-
ringsplatser som försvinner direkt till höger efter infarten 
på Syster Toras väg. HSB:s ursprungliga förslag innebar 
dessutom att ett antal parkeringsplatser i parken framför 
byggnad 4 på Solhem 1 skulle tas i anspråk. Eftersom det 
endast blir två byggnader på den sidan av Syster Toras väg 
kommer inte marken som dessa parkeringsplatser ligger på 
ingå i försäljningen till HSB.
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Kommentar
Den övervuxna trädgården norr om Syster Toras väg föreslås i 
planförslaget ersättas med ny bebyggelse. Planförslaget innebär endast 
att de värdefulla träden och området högre upp i backen bevaras. 
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att intressena av bostäder och 
natur kan samsas och att området kommer att upplevas som tryggare i 
jämförelse med idag. 

Borås stad är medvetna om att det finns ett avtal upprättat mellan 
Västfastigheter och HSB Göta men måste väga in både de enskilda och 
allmänna intressena i planarbetet.  

Kommunen ser ett behov av att säkra spridningskorridorer för framti-
den. Då staden förtätas är behovet än större för dessa gröna stråk, både 
för djur, natur och människan. 

Solhem är inte unikt i att byggrätter föreslås placeras i nära anslutning 
till ett naturområde, vilket också kan vara en kvalitet för boendemiljön. 

Samhällsbyggnadsnämnden tog 2021-05-27 §183 beslut om att 
inriktningen för det fortsatt planarbetet ska utgå från att naturområdet 
norr om föreslagen bebyggelse inom Solhem 1 ingår som bostadsändamål 
(B) men prickmarkeras. Utifrån detta beslut har plankartan justerats 
vad gäller skydd för naturområdet norr om Syster Toras väg där allmän 
plats NATUR reviderats till att utgöra kvartersmark med bestäm-
melser som skyddar naturmiljön. 

S26 Flugsnapparen 5/Östermalmsg. 11
Sakägaren tog kontakt med kommunen via e-post med frågor om plan-
processen, i samband med samrådet för detaljplanen. Nedan följer ett 
utdrag från konversationen med frågor och synpunkter på planförslaget.

Hej!

Har en fundering gällande detaljplanen och något som jag 
inte tycker stämmer. På sidan 7 är det en bild med solhem4 
där byggnaderna är placerade på ett sätt som inte är samma 
placering på nästa sida (om jag läser bilderna rätt), vilken 
placering av byggnaderna (Solhem 4) är det som gäller i 
korsningen Östermalmsgatan/Ekenäsgatan?

Hur ska parkering vara i förhållande till dagens marknivå, 
blir det garage + fyra våningar + vindsplan =sex våningar. 
På bilderna på sidan 7 syns inget garage vad jag kan se, ligger 
den under dagens marknivå? 

Varför måste byggnaderna vara högre än de befintliga 
hyreshusen i närheten?

Har även fundering rörande offentlig service då skolorna 
i centrum är överfulla och även med Björkhöjdsskolans 
uppstart räcker inte skolplatserna, trots detta finns det inget 
behov av utökning av offentlig service, hur är det tänkt då?

Har plangruppen funderat och reflekterat över risken att man 
på sikt kanske skapar ytterligare ett utanförskapsområde då 
man väljer att lägga fler stora hyreskomplex (som jag tror det 
handlar om) tillsammans med tidigare hyresbostäder där det 
är en naturlig gräns genom höjden/berget till villorna? Att 
bostäderna riskerar att skapa segregation? 

Kommentar
Tidigt i arbetet så fick vi på kommunen en bearbetad 3D-bild som AB 
Bostäders arkitekter tagit fram (bilden på sid 7 i samrådshandlingen). 
Denna visar deras önskemål om hur de nya byggnaderna gestaltas. 
Under processens gång så framförde deras arkitekter sedan en idé om 
att istället öppna upp mellan husen så att man ser höjden och tallarna 
mellan de nya byggnaderna. Illustrationen på sid 6 i samrådshandlingen 
och skuggstudien på sid 8 i samma handling följer alltså den senaste 
intentionen från AB Bostäder. I granskningshandlingarna framgår det 
tydligare vad AB Bostäder initierar att bygga på fatsigheten. 

Plankartan möjliggör flera olika utformningar av den nya bebyggelsen. 
Exakt utformning av de nya byggnaderna hanteras i bygglovsskedet. 

På bilden på sidan 7 är garage infart på bottenplan, man ”döljer” 
garaget  genom att ha gemensamma lokaler med vanliga fönster närmaste 
fasaden och garage infartsporten syn. Ditt hus ligger uppskattningsvis 
på + 174,5 (höjd från 0-havsnivå) och Ekenäsgatan går ner till ca 
+172, garaget i suterrängvåning (berget på baksidan) har sitt tak på 
+173,5 det vill säga lägre än din marknivå. 

Det finns en bottenplan (i suterräng) för bland annat garage, sedan 
får de bygga till en max höjd på +192 som möjliggör 4 våningar 
på suterräng-garage varav den högsta våning är en vindsvåning med 
takkupor, som du ser på illustration. På grund av att den högsta våning 
är inom ca 45-grader vinklad tak så upplevs inte det från gatan. Vi 
bedömer att husen upplevs från gatan som 4 våningar (inklusive garage i 
suterräng) + vindsvåning med takkupor. Detta anses vara hänsynsfullt, 
då det förhåller sig likvärdigt de befintliga husen som är 3 våningar + 
teknik-vind, på bergets topp.

I Plangruppen och remissinstanser ingår bland annat representanter från 
Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Lokalförsörjnings-
förvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen  och Fritid- och folkhälso-
förvaltningen som har ansvaret över planering för dina ovan nämnda 
synpunkter. Givetvis tar vi största hänsyn till de sociala aspekter och 
vi verkligen tror att våra avvägningar har varit positivt för området 
utveckling och framtida attraktivitet. 
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4. Synpunkter från övriga
S27 HSB Göta
HSB Göta har skickat in två yttranden under samrådstiden. 

YTTRANDE 1

HSB Göta har ett avtal med region Västra Götaland 
gällande förvärv av mark till bostadsrättsproduktion. För att 
Bostadsrättsföreningen ska ha rådighet över sin närmaste 
boendemiljö och sköta fastigheten enligt framtagen plan 
kommer försäljning till Borås stad ej vara aktuell. 

Vi tar därmed fasta på de naturvärden som Svensk Natur-
förvaltning AB har redovisat i sin rapport som togs fram år 
2018 (bilaga 1). Med denna rapport som utgångspunkt bad vi 
Svensk Naturförvaltning upprätta en rapport där de redovisar 
hur man kan bebyggpan a del av Solhem 1 och samtidigt 
bevara de naturvärden som deras naturvärdesinventering 
kommit fram (bilaga 2). Resultatet som redovisas i denna 
rapport slår bland annat fast att: ”Genom att utföra åtgärder 
både i den skog som kommer att få stå kvar efter exploatering 
och i de områden som exploateras kan naturvärden som går 
förlorade på ett ställe kompensears på ett annat. Naturävrdet 
kan till och med öka i vissa delar genom naturvårdande 
åtgärder som naturvårdshuggning och frihuggning”.

Det är till och med så att särskilt värdefulla träd som ek med 
nummer 5, som är en grov och stor ek, kan få en livslängd 
som förkortas avsevärt och trädet kan dö om man inte 
frihugger och tar bort träd som växer in i ekens krona. Med 
aktiva åtgärder kan vi bevara och öka de naturvärden som 
finns i området som skall bilda trädgård till den bostads-
rättsförening som vi har för avsikt att uppföra. Med aktiva 
åtgärder menar vi det som redovisas i vår Skogsvårdsplan 
med tillhörande ritning (bilaga 3A och 3B).

Vår uppfattning är att man inte kan bebygga denna fastighet 
och behålla en ovårdad yta i husens närhet. Våra kunder 
uppskattar naturligtvis naturområden men de vill inte ha ett 
vidvuxet och vanskött område i direkt anslutning till husen. 

Med dessa synpunkter slår vi fast att vi vill:

 » Bebygga denna fastighet med en bostadsrättsförening 
innehållande cirka 84 lägenheter. 

 » Att bostadsrättsföreningen skall äga och förvalta hela 
fastigheten. Vi har alltså inte för avsikt att sälja någon 
del av den mark som vi eventuellt ska köpa av region 
Västra Götaland. 

 » Att den av oss framtagna Skogsvårdsplanen skall vara 
utgångspunkt för hur konstaterade naturvärden bibe-
hålls och utvecklas när vi iordningsställer fastigheten. 

 » Vara tydliga med att vi inte kommer att bebygga denna 
fastighet om kravet är att Borås stad ska äga del av den 
mark som vi har möjlighet att köpa av regionen och 
klassa den som Naturmark. 

På bilaga 4 redovisas den del av fastigheten som Borås stad 
verkar ha en ambition att expropriera. 

YTTRANDE 2

Detaljplanen för Östermalm, Solhem 1 och 4 med flera 
har varit föremål för samråd under perioden 8 mars – 8 
april 2021. HSB Göta som en medpart i framtagande av 
detaljplanen har mottagit inbjudan till skriftligt samråd över 
detaljplanen.

Synpunkter på plankarta

1. Användning av mark och vatten, NATUR: För att 
bevara den biologiska mångfalden samt gynna land-
skapets utseende och sammansättning vill HSB Göta 
vara huvudman samt markägare för naturområdet inom 
fastigheten Solhem 1. Detta ska även främja en homogen 
övergång mellan bostadsgården och området med högt 
naturvärde och underlätta framtida skötsel av området 
enligt Skogvårdsplanen.

2. Byggandets omfattning e1 och e7: Den angiven mark-
nivån på +166,5 ska höjas med minst 1 meter för att 
säkerställa byggnation av ett användbart parkeringsga-
rage samt ett planterbart bjälklag mellan husen.

3. Högsta nockhöjd i meter önskas justeras som nedan:

•  +189 justeras till + 193

•  +198 justeras till +199

•  +192 justeras till +195

4. Den angivna högsta totalhöjden på +166,5 ska höjas 
med minst 1 meter för att säkerställa byggnation av 
ett användbart parkeringsgarage samt ett planterbart 
bjälklag mellan husen.

5. Byggnation av ett trapphus till p-däcket ska tillåtas 
utöver den angivna totalhöjden på +166,5. Detta gäller 
bara söder om Syster Toras väg.

6. Takensutformning önskas lämnas oreglerad för att skapa 
en mer flexibel detaljplan.
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7. Takvinkeln önskas ökas till 40 grader.

8. Planteringsdjupet på gårdsyta önskas lämnas oreglerad 
eftersom detta kan variera beroende på vegetationstyper.

9. Carport ska tillåtas där det står n4.

10. Genomförandetiden ska ökas till 10 år.

Kommentar 
Synpunkterna i yttrande 1 tillgodoses. Synpunkterna i yttrande 2 
tillgodoses delvis.

Borås stad har ett mål om att öka antalet bostäder i vår stad. I 
samband med ny planläggning utreds markens lämplighet. Planförslaget 
för Solhem 1 & 4 är en jämkning mellan olika intressen. Bedömningen 
i samrådsförslaget är att det går att skapa nya byggrätter och samtidigt 
bevara delar av naturmiljön norr om Syster Toras väg. Värdena i 
ekbacken har i planarbetet utretts vilket visat att det finns element 
värda att bevaras.  

En viktig del i alla planarbeten är att väga enskilda intressen mot 
allmänna intressen. För området norr om Syster Toras väg handlar det 
om det enskilda intresset som HSB Göta framför i form av att ha rådig-
het över sin närmaste boendemiljö, vilket ska vägas mot områdets värden 
som spridningskorridor för framförallt natur men även för människan. 
Det finns goda ambitioner i den Skogsvårdsplan som är framtagen av 
HSB Göta och som avses följas.

Möjligheten att röra sig mellan Syster Toras väg och bostadsområdet vid 
Ekenäsgatan är en viktig aspekt ur social hållbarhet. Det finns en stig 
genom ekbacken som kan användas av de människor som bor och vistas 
i området idag som leder upp på berget, vilka är viktiga är värna om.

Samhällsbyggnadsnämnden tog 2021-05-27 §183 beslut om att 
inriktningen för det fortsatt planarbetet ska utgå från att naturområdet 
norr om föreslagen bebyggelse inom Solhem 1 ingår som bostadsändamål 
(B) men prickmarkeras. Utifrån detta beslut har plankartan justerats 
vad gäller skydd för naturområdet norr om Syster Toras väg där allmän 
plats NATUR reviderats till att utgöra kvartersmark med bestäm-
melser som skyddar naturmiljön. 

Vidare har en fördjupad fågelinventering genomförts och utifrån 
resultatet i denna har en miljökonsekvensbeskrivning med fokus på 
fågelfaunan tagits fram. Miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning har 
samråtts med Länsstyrelsen. 

5. Samrådsmöte
Under samrådstiden har det hållits ett digitalt samrådsmöte 
den 17 mars 2021. På samrådsmötet deltog representanter 
från flera kommunala förvaltningar respektive Samhälls-
byggnadsnämndens ordförande. På mötet deltog cirka 8 
privatpersoner, Naturskyddsföreningen, representanter från 
exploatörerna AB Bostäder och HSB Göta samt Västfastig-
heter. Deltagarna på samrådsmötet uppmanades att skicka in 
sina synpunkter innan samrådstidens slut. 

På mötet framfördes följande synpunkter och frågor:

 » Varför är byggnaderna så höga och vem anser att de 
smälter in i närmiljön? 

 » Det står att radhusen ska anpassa utifrån terrängen. 
Men punkthusen ska vara jättehöga. Där tänker man 
inte på anpassning?

 » Hur ska Borås stad bli ägare av marken som klassas 
som Natur? Vi på HSB Göta har inte för avsikt att sälja 
den mark som vi eventuellt ska köpa av regionen. 

 » Finns det ingen annan plats? Området är ett kulturhis-
toriskt viktigt område och spridningskorridor vad gäller 
djur och växter. 

 » Kan man inte bygga på befintliga fastigheter för att 
minska påverkan i området?

Under samrådet har kommunen blivit kontaktad av 
privatpersonerna som bor i närområdet via mail och telefon. 
Utöver de frågor som togs upp på samrådsmötet har följande 
synpunkter/frågor framförts:

 » Frågor kring de beslut som har fattats samt om det är 
ett förslag till detaljplan eller ett färdigt förslag och 
vilken möjlighet det finns att påverka. 

 » Vem som bestämt var husen ska placeras samt bygg-
nadernas höjd (4 våningar), respektive vilka delar av 
bestluten som är genomförbara och vilka delar som inte 
är genomförbara 

 » Frågor kring 3D-bilderna och illustrationerna i planbe-
skrivningen för bostadshusen i nordväst som redovisar 
olika öppningar mellan byggnaderna

 » Frågor kring garaget under lamellhusen och om detta 
ligger över eller under mark
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 » Oro för att skolorna är överfulla och hur man tänkt 
kring offentlig service

 » Oro för segregation och ytterligare utanförskap då det 
tillskapas fler hyresrätter i ett område som redan består 
av hyresrätter

 » Önskemål om att ta del av 3D-modellen för att se 
påverkan på utsikt från den egna fastigheten. 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att bebyggelsen är anpassad 
till närmiljön och den kuperade terrängen. Förslaget innebär att lägre 
byggnader (radhus) tillåts på höjden och lamellhus och punkthus tillåts 
nedanför höjden i norra respektive södra delen av planområdet. Planför-
slaget utgår från ett intresse av en fastighetsägare att utveckla sin mark 
och bearbetas därefter av representanter från kommunens förvaltningar 
och bolag. I arbetet tas flera utredningar fram och förutsättningarna för 
ny bebyggelse, behov av infrastruktur, offentlig service etcetera studeras. 

Planförslaget innebär ett tillskott av både hyresrätter och bostadsrätter 
vilket bedöms vara ett komplement i Östermalm som för övrigt består till 
stor del av villor och mindre flerbostadshus. 

Samrådsförslaget är ett förslag som skickas ut på samråd. Efter samrå-
det bearbetas förslaget utifrån inkomna synpunkter innan det skickas ut 
på granskning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmuntrat de som 
privatpersoner som har hört av sig att också skicka in sina synpunkter 
under samrådstiden.   

Vad gäller påverkan på kulturmiljöområdet är Samhällsbyggnads-
förvaltningen och stadsantikvaries bedömning att planförslaget inte 
innebär en vässentlig påverkan på upplevelsen av kulturmiljöerna vid 
Villabergsgatan och Vendelshöjdsgatan. 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Leila Alves Bonnier 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt 
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 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
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Kungsgatan 55, 501 80 Borås
telefon
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