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Promemorians huvudsakliga innehåll

I denna promemoria lämnas förslag till en ny bibliotekslag.
Förslaget syftar främst till att möta de omvärldsförändringar som
skett sedan den nuvarande bibliotekslagens (1996:1596) tillkomst
och behovet av att lagens tillämpning följs upp. Genom förslaget
förstärks viktiga principer som att utlåning av litteratur ska vara
avgiftsfri och att alla ska ha tillgång till biblioteksservice. Ett av de
främsta motiven till att införa en ny lag i stället för att genomföra
en omfattande revidering av den nu gällande är att öka lagens
användarvänlighet.
Den nya lagen föreslås vara teknikneutral och särskilt ange att
folkbiblioteken ska främja användningen av informationsteknik
för kunskapsinhämtning och lärande. Ett kvalitetskrav föreslås
genom en bestämmelse om att folkbibliotekens utbud och
tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Särskilt
prioriterade grupper, bland annat barn och ungdomar, lyfts fram
i den nya lagen.
Ansvarsfördelningen mellan olika bibliotekshuvudmän fastställs tydligare. En förutsättning för förslagen är att folkbibliotekens verksamhet även fortsättningsvis ska vara ett
kommunalt ansvar. Det innebär att bibliotekslagen inte ska
föreskriva under vilka former kommuner ska erbjuda sin
biblioteksservice och landsting ska bedriva sin biblioteksverksamhet.
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.
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Författningsförslag

Förslag till bibliotekslag
Härigenom föreskrivs följande.
1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.
Det allmänna biblioteksväsendet består av
1. folkbibliotek,
2. skolbibliotek,
3. regional biblioteksverksamhet,
4. sjukhusbibliotek,
5. högskolebibliotek,
6. lånecentraler, och
7. övriga offentligt finansierade bibliotek.
Syfte och ändamål
2 § Biblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur. De
ska också främja information, upplysning, utbildning samt
kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksservice ska finnas
tillgänglig för alla.
Ansvarsfördelning
3 § Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten
och, i fråga om vissa skolor, enskilda.
1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.
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2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten
eller enskilda huvudmän i enlighet med bestämmelserna i
2 kap. skollagen (2010:800).
3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen.
4. För sjukhusbibliotek vid sjukhus med kommunalt
huvudmannaskap ansvarar landstingen.
5. För högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor
som omfattas av högskolelagen (1992:1434) ansvarar
staten.
6. För lånecentraler och övrig biblioteksverksamhet som
enligt särskilda bestämmelser är en uppgift för staten
ansvarar staten.
Biblioteksplaner
4 § Kommunerna och landstingen ska anta planer för sin
biblioteksverksamhet.
Folkbibliotek
5 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska
vara tillgängliga för alla och anpassade till kommuninvånarnas
behov.
Folkbibliotekens utbud av litteratur, medier och tjänster ska
präglas av allsidighet och kvalitet.
Folkbiblioteken ska särskilt främja användningen av
informationsteknik för kunskapsinhämtning och lärande.
Prioriterade grupper

6 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn
och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera
till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur anpassad till
deras behov.
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7 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt
personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att
erbjuda litteratur anpassad till deras behov.
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de
nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål
än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och
svenska, och
3. lättläst svenska.
Avgiftsfrihet

9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller
på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett
publiceringsform.
Trots första stycket får folkbiblioteken ta ut
1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och
andra liknande tjänster, och
2. avgift för de fall låntagare inte lämnar tillbaka det som de
har lånat.
Skolbibliotek
10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. Det som anges om folkbibliotek i 6–8 §§ gäller även
skolbibliotek.
Regional biblioteksverksamhet
11 § Varje landsting bör bedriva regional biblioteksverksamhet
med syfte att främja folkbibliotekens samarbete, kunskapsutveckling och kvalitet.
11
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Högskolebibliotek
12 § Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla
universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen
(1992:1434). Dessa bibliotek ska, inom de områden som
anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan, svara för biblioteksservice samt i övrigt bistå och
samverka med övriga delar av det allmänna biblioteksväsendet i
enlighet med vad som anges i 14 och 15 §§.
Lånecentraler
13 § För en kompletterande medieförsörjning ska det finnas en
eller flera lånecentraler.

Samverkan
14 § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna
biblioteksväsendet ska samverka.
15 § Regional biblioteksverksamhet samt högskolebibliotek,
lånecentraler och andra statligt finansierade bibliotek ska
1. avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till
folkbibliotekens förfogande, och
2. i övrigt samverka med folkbiblioteken och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda
låntagarna en god biblioteksservice.
Folkbiblioteken får ställa litteratur till förfogande för andra
offentligt finansierade bibliotek.
Uppföljning
16 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en
nationell överblick och ansvara för samverkan inom det allmänna
biblioteksväsendet. Myndigheten ska tillsammans med
kommunerna och landstingen följa upp hur de planer för
12
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biblioteksverksamheterna som antagits har utformats och hur de
används.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013, då bibliotekslagen
(1996:1596) ska upphöra att gälla.
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2

2.1

Bakgrund och utgångspunkter

Bakgrund och närliggande utredningar

Biblioteken är en angelägen och högt uppskattad samhällelig
resurs. Folkbiblioteken är i många kommuner den mest besökta
offentliga institutionen. Bibliotekens verksamhet främjar på
olika sätt tillgång till litteratur, läskunnighet, upplysning,
samhällsinformation, utbildning och livslångt lärande samt
kulturell verksamhet i övrigt.
Den nuvarande bibliotekslagen (1996:1596) trädde i kraft den
1 januari 1997. Behovet av en bibliotekslag hade dock diskuterats
vid flera tillfällen tidigare.
Litteraturutredningen konstaterade 1974 i sitt huvudbetänkande Boken (SOU 1974:5) att biblioteksstandarden var
ojämn i landet och förde bland annat en diskussion om en
normerande bibliotekslag som skulle ange minimiregler för
service och lagfästa principen om avgiftsfria boklån.
Utredningen lämnade inte något förslag till en bibliotekslag.
Regeringen avvisade tanken på en bibliotekslagstiftning men
konstaterade att standardskillnaderna inom biblioteksverksamheten var stora och föreslog i stället andra insatser, bland
annat bidrag till bokbussar, arbetsplatsutlåning och biblioteksupprustning (prop. 1975:20).
Den kulturutredning som tillsattes 1993 lämnade i
betänkandet Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:84) förslag
om att en bibliotekslag skulle införas. Med utgångspunkt i
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betänkandet föreslog regeringen en bibliotekslag, som antogs av
riksdagen
(prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr.
1996/97:129).
Bibliotekslagen omfattar hela det allmänna och offentligt
finansierade biblioteksväsendet, det vill säga kommunala och
statliga bibliotek. Lagen utgick från bedömningen att det var
angeläget att vissa grundläggande principer inom det allmänna
biblioteksväsendet lagfästes. Syftet med lagen var främst att
säkerställa avgiftsfria boklån och ett över hela landet fungerande
biblioteksnätverk.
Mot bakgrund av förändringar som skett på bokmarknaden,
både vad gäller läsvanor och utgivning av böcker och tidskrifter,
beslutade regeringen våren 2011 att tillsätta en kommitté –
Litteraturutredningen (Ku2011:04) – med uppdrag att analysera
litteraturens ställning i dag och identifiera utvecklingstendenser
som förväntas kunna påverka litteraturområdet framöver. En
målsättning med förslagen ska vara att de leder till ett ökat
läsande och ett rikt utbud av kvalitetslitteratur. Kommittén ska
bland annat analysera det allmänna biblioteksväsendets roll för
att främja läsning och för spridning av kvalitetslitteratur och
pröva de statliga stöden till bibliotekssektorn, till exempel vad
gäller medieförsörjning. Uppdraget ska redovisas senast den
1 september 2012.

2.2

Kort om bibliotekslagens innehåll

Den nuvarande bibliotekslagen innehåller i huvudsak bestämmelser om kommunernas skyldighet att tillhandahålla folkbibliotek, om folkbibliotekens avgifter, ansvarsfördelning och
huvudmannaskap inom det allmänna biblioteksväsendet,
samverkan mellan biblioteksverksamheterna, särskilda gruppers
tillgång till folk- och skolbibliotek samt reglering av fjärrlånesystemet.
År 2004 infördes ett krav på kommuner och landsting att anta
biblioteksplaner för sina biblioteksverksamheter (prop.

16

Ds 2012:13

Bakgrund och utgångspunkter

2004/05:1 utgiftsområde 17, bet. 2004:KrU1, rskr. 2004/05:97).
Samtidigt infördes ett krav på samverkan mellan bibliotek och
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet.

2.3

Behovet av en översyn av bibliotekslagen

I budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1 utgiftsområde
17 s. 63) aviserade regeringen en översyn av bibliotekslagen i
syfte att stärka bibliotekens roll och säkerställa tillgängligheten i
framtiden.
Kulturutredningen behandlade i sitt betänkande i februari
2009 (SOU 2009:16) bland övriga kulturfrågor också de
offentliga bibliotekens roll, i huvudsak folkbibliotekens.
Utredningen konstaterade bland annat att biblioteket har en
stark ställning som den mest besökta, och i de flesta kommuner
även mest uppskattade, offentliga institutionen. En ökad samordning mellan olika delar av biblioteksväsendet skulle främja
tillgängligheten och kvaliteten i verksamheten. Det noterades
att ingen myndighet har i uppdrag att ställa upp kvalitetskriterier
eller att utvärdera de biblioteksplaner som ska upprättas enligt
bibliotekslagen. Kulturutredningen föreslog bland annat att
Kungl. biblioteket skulle ges i uppdrag att svara för den
nationella överblicken över biblioteksområdet.
Den 19 augusti 2009 fick den externa utredaren och
bibliotekskonsulten Inger Eide Jensen i uppdrag att utvärdera
bibliotekslagen. Syftet var att undersöka hur bibliotekslagen
hade fungerat i praktiken och om målen med lagen hade uppnåtts. Uppdraget innebar bland annat att översiktligt kartlägga
och analysera bibliotekslagens tillämpning inom biblioteksväsendet i allmänhet och folkbiblioteken i synnerhet, belysa
relevanta omvärldsförändringar efter lagens tillkomst, överväga
behovet av att revidera lagen och lämna förslag på eventuella
ändringar samt överväga formerna för uppföljning och tillsyn av
lagens tillämpning.
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redovisades

i

april

2010

2.4 Sammanfattning av utvärderingen av
bibliotekslagen
I utvärderingen av bibliotekslagen konstateras att biblioteksväsendet har genomgått stora förändringar sedan lagens tillkomst 1997. Den digitala utvecklingen har satt tydliga avtryck i
bibliotekens verksamhet och påverkat såväl medievanor som
användningen av bibliotekens utbud av medier och tjänster. Att
tillhandahålla datorer, internetuppkoppling och tillgång till
databaser är en självklar uppgift för biblioteken i dag. Dessutom
har sätten att framställa och distribuera kultur- och
informationsbärande medier förändrats i grunden. Bibliotekens
utlån av olika slags medier ställer krav på gemensamma lösningar
när det gäller överenskommelser med upphovsmän och andra
rättighetshavare.
Medievanorna har förändrats bland både barn och vuxna,
vilket i sin tur påverkat förväntningarna på biblioteken och deras
roll i det nya medielandskapet. Sverige har också alltmer blivit ett
mångkulturellt samhälle, vilket tillsammans med utbildningsväsendets utveckling har haft stor betydelse för bibliotekens
identitet och besökarnas behov och förväntningar.
Enligt utvärderingen har bibliotekslagen haft positiva effekter
för folkbiblioteken, även om måluppfyllelsen kan vara svår att
mäta. Lagens symbolvärde anses emellertid vara stort. Det
faktum att biblioteksverksamheten är reglerad i lag har sannolikt
även bidragit till att biblioteksfrågorna uppmärksammas mer
både på regional och på kommunal nivå. Antagandet av
biblioteksplaner har bland annat inneburit att olika samarbetsparter identifierats, vilket lett till ett ökat samarbete både lokalt
och över länsgränserna. Det går däremot inte att bedöma vilken
betydelse bibliotekslagen har haft när det gäller nivån på den
offentliga finansieringen.
18
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För skolbiblioteken och för forsknings-, högskole- och specialbiblioteken är det enligt utvärderingen svårt att bedöma om
bibliotekslagen har haft någon egentlig betydelse. Högskolebiblioteken har haft en mycket positiv utveckling under de senaste
tio åren, både vad gäller verksamhet och ekonomi, medan skolbiblioteken däremot har blivit färre och sämre utrustade.
I utvärderingen konstateras att bibliotekslagen inte har medfört några begränsningar eller hinder för biblioteksutveckling
eller samarbeten. Utvecklingshinder har snarare handlat om
svårigheter att tillgodose behoven av kompetensutveckling
liksom behoven av övergripande strategier och ökade resurser.
Det är framför allt de stora omvärldsförändringarna och
brister i uppföljningen som enligt utvärderingen utgör skäl för
en revidering av bibliotekslagen.
Den analys av utvecklingen för biblioteksverksamheterna som
redovisas i utvärderingen av bibliotekslagen är en viktig utgångspunkt för denna promemoria. Det bakgrundsmaterial och den
omvärldsanalys som finns i utvärderingen har använts som
underlag för promemorian. Det förslag till en ny bibliotekslag
som lämnas i promemorian överensstämmer till viss del med de
förslag till revidering av lagen som lämnades i utvärderingen.
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En ny bibliotekslag

3.1

Inledning

Den nuvarande bibliotekslagen är en ramlag som anger övergripande principer och riktlinjer för det offentligt finansierade
biblioteksväsendet. Lagen ger skyldigheter för det allmänna att
ge enskild tillgång till biblioteksservice. Lagen ger däremot inte
den enskilde möjligheten att kräva en rättighet av visst slag. Det
finns i dagsläget inte skäl att ändra denna utformning, däremot
finns det goda skäl för att öka lagens användarvänlighet genom
att modernisera dess utformning och förändra dess struktur.
En viktig utgångspunkt för förslagen har varit att anpassa
lagen till hur omvärlden förändrats sedan lagens tillkomst, bland
annat i fråga om teknikutvecklingen. Bestämmelserna bör uppdateras för att spegla dagens mångskiftande biblioteksverksamhet och främja fortsatt utveckling och förnyelse. Lagen bör
vara teknikneutral och inte ta hänsyn till enskilda publiceringsoch distributionsformer. Litteraturens särställning vid biblioteken bör även fortsättningsvis vara en utgångspunkt för lagens
bestämmelser.
Förslagen innebär att användarperspektivet och ansvarsfördelningen mellan olika bibliotekshuvudmän förtydligas, att
prioriterade grupper lyfts fram samt att kvalitativa krav på
folkbibliotekens medieinnehav och tillgänglighet införs.
En angelägen fråga har slutligen varit frågan om uppföljning och
en bestämmelse som reglerar detta föreslås därför. Med en
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myndighet som har en nationell överblick och ansvarar för samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet bör det vara möjligt
att uppnå en mer likvärdig biblioteksverksamhet. Myndigheten ska
tillsammans med kommunerna och landstingen följa upp hur de
planer för biblioteksverksamheterna som antagits har utformats och
hur de används, vilket kommer att ge kommuner och andra
bibliotekshuvudmän verktyg att både bedöma och utveckla
biblioteksverksamhetens kvalitet.

3.2

Det allmänna biblioteksväsendet

Förslag: Lagen ska omfatta det allmänna biblioteksväsendet,
vilket består av
1. folkbibliotek,
2. skolbibliotek,
3. regional biblioteksverksamhet,
4. sjukhusbibliotek,
5. högskolebibliotek,
6. lånecentraler, och
7. övriga offentligt finansierade bibliotek.
Skälen för förslaget: I den nuvarande bibliotekslagens inledande
paragraf konstateras att lagen innehåller bestämmelser om det
allmänna biblioteksväsendet. Med detta avses den biblioteksverksamhet som i huvudsak finansieras med offentliga medel. För
att ytterligare förtydliga ramen för bibliotekslagen föreslås att
motsvarande bestämmelse i den nya lagen också ska ange de delar
som det allmänna biblioteksväsendet består av, det vill säga folkbiblioteken, skolbiblioteken, högskolebiblioteken, den regionala
biblioteksverksamheten (länsbiblioteken), sjukhusbiblioteken, lånecentraler och övriga offentligt finansierade bibliotek. Detta innebär
inte någon förändring i sak, utan avsikten med en uppräkning är att
underlätta för läsaren att få en överblick över vilken verksamhet
som omfattas.
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Förslaget innebär vidare att begreppet ”länsbibliotek” helt ska utgå
ut lagen och ersättas med begreppet ”regional biblioteksverksamhet.” Skälen för det är att begreppet ”länsbibliotek” för
tankarna till en fysisk byggnad som fungerar som ett folkbibliotek,
vilket inte överensstämmer med hur landstingens biblioteksverksamhet i dag är utformad.
Det finns heller inte någon anledning att kräva att landstingen
ska bedriva verksamhet som förutsätter egna fysiska bibliotek.
Däremot är det viktigt att landstingen bedriver biblioteksverksamhet med syfte att främja folkbibliotekens samarbete,
kunskapsutveckling och kvalitet. Se vidare om det nya begreppet
regional biblioteksverksamhet i avsnitt 3.10.

3.3

Ändamålsbestämmelsen

Förslag: I lagens ändamålsbestämmelse ska de övergripande
målen för biblioteken anges; att främja läsning och tillgång till
litteratur och även att främja information, upplysning, utbildning
samt kulturell verksamhet i övrigt. För att förverkliga dessa mål
ska biblioteksservice finnas tillgänglig för alla.
Skälen för förslaget: Enligt 2 § den nuvarande bibliotekslagen
ska alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande
av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning
och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Yttrandefrihet, fri åsiktsbildning och fritt kunskapsutbyte är
avgörande förutsättningar för demokratin. Biblioteken spelar
därför en viktig roll i ett demokratiskt samhälle och bidrar till att
säkra en fri och öppen tillgång till information för alla.
I syfte att förtydliga och precisera bibliotekens uppdrag föreslås att bibliotekens huvuduppdrag – att främja läsning och tillgång till litteratur – lyfts fram särskilt i bestämmelsen. Därtill
kvarstår samtliga ändamål som anges i nu gällande lag.
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Vidare föreslås att begreppet ”medborgare” ersätts av ”alla”, eftersom den nuvarande lydelsen kan uppfattas som att det ställs ett krav
på svenskt medborgarskap för att lagen ska vara tillämplig.
Enligt den nuvarande lydelsen ska alla ha tillgång till ett
folkbibliotek. Denna skrivning speglar inte fullt ut de många
verksamhetsformer som finns på olika håll i landet. I praktiken
kan biblioteksservice innefatta ett eller flera bibliotek, bokbussar
eller uppsökande biblioteksservice. Det kan också vara en verksamhet som drivs i samarbete med en eller flera andra kommuner
eller med annan huvudman. I stället för folkbibliotek föreslås
därför att begreppet biblioteksservice införs, vilket i sammanhanget bättre speglar de sakförhållanden som gäller i praktiken.

3.4

Ansvarsfördelning

Förslag: Kommunerna, landstingen, staten och, i fråga om vissa
skolor enskilda, ska vara bibliotekshuvudmän.
För folkbibliotek ansvarar kommunerna.
För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten
eller enskilda huvudmän i enlighet med bestämmelserna i
2kap. skollagen (2010:800).
För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen.
För sjukhusbibliotek vid sjukhus med kommunalt huvudmannaskap ansvarar landstingen.
För högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor
som omfattas av högskolelagen (1992:1434) ansvarar staten.
För lånecentraler och övrig biblioteksverksamhet som
enligt särskilda bestämmelser är en uppgift för staten ansvarar
staten.

Skälen för förslaget: Lagens bestämmelse om fördelningen av
ansvaret för det offentligt finansierade biblioteksväsendet bör i
övervägande delar motsvara bestämmelsen i den nu gällande
lagen. Det huvudsakliga ansvaret ska alltså fortsatt vila på
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kommunerna och landstingen respektive staten. Vissa förändringar har dock ägt rum sedan lagens tillkomst 1997 och
ansvarsfördelningen behöver därför modifieras.
En viktig förändring är ansvaret för skolbiblioteken, som i
den nuvarande lagen ligger på kommunerna. Enskilda huvudmän
inom skolväsendet har emellertid ett självständigt ansvar för att
deras elever har tillgång till skolbibliotek enligt 2 kap. 36 § skollagen. Kommunerna har inte något ansvar enligt skollagen för att
så sker, utan ansvarar endast för sina egna elevers tillgång till
skolbibliotek. Bestämmelsen bör därför tydligt ange vilka skolbibliotek som respektive huvudman ansvarar för.
En annan skillnad sedan införandet av den nu gällande
bibliotekslagen är att det inte längre finns några högskolor med
landsting som huvudman. Den nuvarande lydelsen om ansvar för
bibliotek vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap är således inte aktuell och föreslås därför utgå. Vidare
föreslås att begreppet länsbibliotek ersätts med regional
biblioteksverksamhet.
I samband med införandet av 1996 års bibliotekslag diskuterades
om både staten och landstingen borde svara för länsbiblioteken,
eftersom deras verksamhet finansieras gemensamt av staten och
respektive landsting. Även om staten i och för sig bidrar till
finansieringen är det likväl – alltjämt – landstinget som är huvudman för den regionala biblioteksverksamheten.
När det gäller sjukhusbiblioteken var detta en fråga som
prövades i samband med bibliotekslagens införande. Då gjorde
regeringen bedömningen att sjukhusbiblioteken ingick i det
offentliga biblioteksväsendet och alltså omfattades av lagen
(prop. 1996/97:3 s. 50).
I och med förslaget att ersätta begreppet länsbibliotek med
regional biblioteksverksamhet kan det emellertid finnas skäl att
särskilt förtydliga att landstingens ansvar också omfattar
sjukhusbiblioteken när dessa har ett landsting som huvudman.
Även om sjukhusbibliotek inte är ett entydigt begrepp är företeelsen så pass utbredd att den särredovisas i den nationella
biblioteksstatistiken, på samma sätt som skolbibliotek och
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forskningsbibliotek. Förslaget är därför att det av lagen ska
framgå att landstingen ansvarar för regional biblioteksverksamhet och för sjukhusbibliotek vid sjukhus med ett landsting
som huvudman.
Staten ansvarar i dag för en betydande mängd myndighetsoch specialbibliotek. Det är bland annat sådana bibliotek som i
den nuvarande lagtexten avses med biblioteksverksamhet som
enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten. Därutöver
framhålls i lagen lånecentraler och högskolebibliotek, som också
har stor betydelse för det allmänna biblioteksväsendets infrastruktur. Det är inte motiverat med något annat än redaktionella
ändringar i denna del.

3.5

Biblioteksplaner

Förslag: Landsting och kommuner ska anta biblioteksplaner för
sin biblioteksverksamhet.
Skälen för förslaget: År 2004 infördes en ny bestämmelse i
bibliotekslagen, 7 a § (prop. 2004/05:1 utgiftsområde 17, bet.
2004:KrU1 rskr. 2004/05:97). I paragrafens andra stycke anges
att kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheterna.
Enligt utvärderingen av bibliotekslagen har 67 procent av
landets kommuner och nästan alla landsting antagit planer för
sina biblioteksverksamheter. Kommunernas biblioteksplaner ser
enligt utvärderingen mycket olika ut och har skiftande
ambitionsnivåer. En del biblioteksplaner utgår från kommuninvånarnas behov, men ett flertal biblioteksplaner har ett starkt
institutionellt perspektiv. De senare exemplen handlar mer om
vilka aktörer som ska samarbeta och hur ansvar för kostnader
ska fördelas än vad som faktiskt ska uppnås med biblioteksverksamheten och hur dessa mål ska förverkligas.
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Bedömningen i den utvärdering som bildar underlag för denna
promemoria är att biblioteksplanerna lyft fram biblioteksfrågorna i
kommuner och landsting på ett sätt som har varit positivt för
biblioteksutvecklingen. En mer kontinuerlig och jämförande uppföljning av biblioteksplanerna skulle sannolikt ge en bättre bild av
bibliotekens kvalitet och utvecklingsbehov. Utredaren menar att
bristen på uppföljning är en starkt bidragande orsak till att så många
kommuner har underlåtit att göra en biblioteksplan och att planerna
är så olika.
Mot bakgrund av det ovan anförda och i ljuset av förslaget att
en myndighet som staten bestämmer ska svara för uppföljning,
föreslås inte någon ändring i sak beträffande bestämmelsen om
biblioteksplaner. Den närmare utformningen av dessa planer
lämnas åt kommuner och landsting att själva besluta om. Såsom
framgår av förarbetena till bestämmelsen (prop. 2004/05:1 s. 65)
är det ändå av stor betydelse att alla berörda instanser använder
sig av detta instrument för att främja en rationell och rättvis
fördelning av biblioteksresurserna.

3.6

Folkbibliotek

Förslag: Kravet på att varje kommun ska ha folkbibliotek
kvarstår. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och
anpassade till kommuninvånarnas behov. Deras utbud av
litteratur, medier och tjänster ska präglas av allsidighet och
kvalitet. Folkbiblioteken ska särskilt främja användningen av
informationsteknik för kunskapsinhämtning och lärande.

3.6.1

Definitioner, tillgänglighet och delaktighet

Enligt 2 § i nuvarande bibliotekslag ska varje kommun ha folkbibliotek. Bestämmelsen är central och det finns inte någon
anledning att förändra kravet.
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Hur folkbibliotek ska definieras har lagstiftaren hittills inte uttalat
sig om. I utvärderingen av bibliotekslagen förutsätter utredaren att
det i Sverige, med den långa traditionen av folkbibliotek, finns
konsensus om vad som menas. Att definiera begreppet kan enligt
utredaren bli begränsande för dess utveckling.
Även om det är lätt att instämma i att det finns en utbredd
konsensus om vad som menas med folkbibliotek finns det ändå
skäl att lämna några förtydligande kommentarer.
Utgångspunkten är att folkbiblioteken är den biblioteksservice som kommunerna tillhandahåller och ansvarar för. Vissa
grundläggande krav på folkbibliotekens verksamhet framgår av
den föreslagna lagens övriga bestämmelser, till exempel att
folkbiblioteken kostnadsfritt ska tillhandahålla allmänheten
litteratur och att utbudet ska präglas av allsidighet och kvalitet.
Med hänsyn till de skiftande förutsättningar som råder i
landets kommuner är det inte lämpligt att därutöver slå fast
någon mer preciserad definition. Eftersom folkbibliotekens
service behöver kunna utvecklas i takt med omvärlden avseende
bland annat informationsteknik och allmänhetens efterfrågan
skulle det också vara olyckligt att slå fast en definition som
riskerar att låsa verksamheten vid vissa former. Det finns mot
den bakgrunden inte skäl att heller i den här föreslagna lagen
införa någon närmare definition av folkbibliotek.
Det är angeläget att lagen inte hindrar folkbibliotekens
verksamhet från att utvecklas på olika sätt beroende på lokala
förutsättningar, till exempel geografiska villkor, och prioriteringar. Det centrala är att biblioteken ger invånarna tillgång
till önskvärd service.
För att ytterligare tydliggöra detta föreslås en bestämmelse
om att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade
till kommuninvånarnas behov. En anpassning till invånarnas
behov är en grundförutsättning för en ökad tillgänglighet och
delaktighet. Att det uttrycks att folkbibliotek ska anpassas efter
kommuninvånarnas behov syftar till att stärka användarperspektivet i lagen.
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Allsidighet och kvalitet i bibliotekens utbud

I den nuvarande bibliotekslagen saknas bestämmelser om folkbibliotekens utbud och hur det ska vara sammansatt. I andra
nordiska länder ges generella riktlinjer för detta. I Norge talas till
exempel i motsvarande lagstiftning om kvalitet, allsidighet och
aktualitet i medieutbudet och i Danmark om att endast kvalitet
ska vara ett urvalskriterium, inte politiska, moraliska eller
religiösa hänsyn.
Frågan om utbud och mediebestånd är betydelsefull eftersom
biblioteken främjar litteraturintresset bland annat genom att
erbjuda ett varierat litteraturutbud. Folkbiblioteken främjar även
information och upplysning genom ett rikt utbud av facklitteratur och tidningar, kulturtidskrifter och allmänna tidskrifter.
Enligt utvärderingen av bibliotekslagen visar bibliotekens
utlåning av skönlitteratur samma tendenser som försäljningen av
skönlitteratur, det vill säga att färre titlar står för en allt större
del av utlåningen. Den konstnärligt nydanande litteraturen och
översatt litteratur från andra språkområden än det anglosaxiska
har ibland svårt att göra sig gällande. Det finns enligt utvärderingen en oro över titelbredden på folkbiblioteken och
farhågor om att folkbibliotekens urval blir mer begränsat, vilket
innebär att biblioteksanvändarnas möjligheter också begränsas.
För tidningar och tidskrifter kan man, enligt utvärderingen,
iaktta en snabbt sjunkande titelbredd på folkbiblioteken.
Utländska tidningar och tidskrifter är visserligen ofta mycket
dyra, men det är enligt utredningen ändå anmärkningsvärt att
minskningen är störst när det gäller antalet utländska tidskrifter
samtidigt som landet har invandring från ett större antal länder
än tidigare.
För att bland annat öka mångfalden och bredden i utbudet
föreslås att det i den nya bibliotekslagen anges att folkbibliotekens utbud av litteratur, medier och tjänster ska präglas
av allsidighet och kvalitet. Den föreslagna bestämmelsen om-
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fattar bibliotekens hela utbud och alla de tjänster som tillhandahålls allmänheten, eftersom allsidighet och kvalitet bör
prägla alla slags produkter och all verksamhet som biblioteken
erbjuder.
Innebörden av förslaget är bland annat att folkbibliotekens
utbud ska vara allsidigt sammansatt och inte innebära inskränkningar utifrån ideologiska, politiska eller religiösa
utgångspunkter. Begreppet kvalitet innebär att biblioteken bör
göra ett aktivt urval baserat på bland annat kvalitetskriterier när
man planerar inköp eller genomför gallring av bestånden. Det är
även angeläget att bättre kvalitetsmått utvecklas för att mäta
bibliotekens hela verksamhet.
3.6.3

Informationsteknik och formatneutrala bestämmelser

Enligt 2 § bibliotekslagen ska folkbiblioteken verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare.
I dag är det en självklarhet för de flesta bibliotek att erbjuda
tillgång till digital information i olika former, via den egna
hemsidan eller på plats i lokalerna. Enligt utvärderingen av
bibliotekslagen fanns 2008 totalt ca 6 600 datorer tillgängliga för
allmänheten på landets folkbibliotek, de flesta med internetuppkoppling. Folkbiblioteken erbjöd även sina användare en stor
mängd licensierade databaser. På många bibliotek erbjuds
besökaren i dag även åtkomst till internet på den egna medhavda
datorn via bibliotekets trådlösa nätverk. I utvärderingen
konstateras att utvecklingen när det gäller databaserad
information har tagit stora steg framåt sedan bibliotekslagen
infördes och att omedelbar tillgång till stora informationsmängder i dag är en självklar del i de flesta människors vardag.
Bestämmelsen om att folkbiblioteken ska verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare bygger
på att det är en specifik del av bibliotekens verksamhet. I dag är
databaserad information en självklar och integrerad del av
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bibliotekens medieutbud. Digitala tjänster är ett sätt bland andra
att tillgängliggöra litteratur, musik, film etc. Förslaget är därför
att bestämmelsen utgår. I stället bör bestämmelserna i lagen till
stor del vara formatneutrala för att spegla den varierade medieverklighet inom vilken biblioteken verkar.
För att ändå belysa vikten av så kallad digital kompetens, det
vill säga att utnyttja informationsteknik för att inhämta och
värdera information (det engelska uttrycket är digital literacy)
föreslås en bestämmelse om att folkbiblioteken särskilt ska
sträva efter att öka kunskapen om hur informationsteknik på
bästa sätt kan användas för kunskapsinhämtning och lärande.
Även om många i dag har stora kunskaper om hur tekniken
fungerar så gäller det inte alla grupper i samhället. Vidare saknas
även bland dem som är tekniskt kunniga ibland viktiga insikter
om hur man bör förhålla sig till information som återfinns på
exempelvis internet och hur den ska värderas.

3.7

Särskilda målgrupper

Förslag: Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt
barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, de
nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål
än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur särskilt
anpassad till deras behov.

3.7.1

Barn och ungdomar

I 9 § nuvarande bibliotekslagen anges att folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och
ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och
andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.
I utvärderingen av bibliotekslagen konstateras att folkbiblioteken generellt sett arbetar aktivt med barn och unga. På
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folk- och skolbiblioteken pågår en mängd lässtimulerande
insatser. Cirka 20 procent av samtliga årsverken som utfördes vid
folkbiblioteken 2008 berörde barn- och ungdomsverksamheten.
Av folkbibliotekens närmare 86 000 kulturarrangemang under
2008 riktade sig cirka 61 000 till barn och unga.
Barnboksutlåningens andel av den totala utlåningen på
folkbiblioteken ökade också och uppgick 2008 till nästan 50
procent enligt utvärderingen. Å andra sidan minskade biblioteksbesöken bland barn och ungdomar i åldern 10 till 18 år. Vidare
har studier visat att andelen tioåringar som läser mycket för
nöjes skull har minskat under senare år. Bland barn och
ungdomar uppstår en allt tydligare uppdelning mellan dem som
läser mycket och dem som inte läser alls. Skillnaden mellan
flickor och pojkar när det gäller läsning ökar också. Enligt utvärderingen läser flickor mer och får bättre läsförståelse än
pojkar.
Även om bibliotekens arbete gentemot barn och unga är
aktivt och barn- och ungdomslitteratur står för en stor andel av
bibliotekens utlåning, är det viktigt att biblioteken även
fortsättningsvis prioriterar dessa grupper. Förutom läsfrämjande
har biblioteken en betydelsefull uppgift i att bidra till att alla
barn och unga lär sig hur informationsteknik bäst kan användas
för att inhämta och värdera information. På engelska kallas detta,
som nämnts, digital literacy – ovan används benämningen digital
kompetens.
I den nuvarande bestämmelsen stadgas att biblioteken ska
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade
till barns och ungdomars behov. Förslaget här är att, liksom i
fråga om andra prioriterade grupper, särskilt lyfta fram
litteraturen. Avsikten är att betona litteraturens särställning,
oavsett publiceringsform, för biblioteken. Som framgår i
föregående avsnitt föreslås därutöver ett krav på att folkbiblioteken, för samtliga användargrupper, särskilt ska främja
användningen av informationsteknik för kunskapsinhämtning
och lärande. Eftersom det föreslås att biblioteken ”bland annat”
ska erbjuda litteratur finns en stor öppenhet för biblioteken att
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välja att även erbjuda andra medier och tjänster som särskilt är
till gagn för barn och unga.
I uppdraget att ägna särskilt uppmärksamhet åt barn och
ungdomar ligger även att vara lyhörd för barnens egna synpunkter och önskemål och att överväga i vad mån dessa önskemål kan och bör tillgodoses.
I förslaget ges barn- och ungdomsperspektivet en framskjuten plats i lagen. Därmed poängteras betydelsen av folkbibliotekens arbete gentemot barn och unga och bibliotekslagen
får ett ännu tydligare användarperspektiv.
3.7.2

Andra prioriterade grupper

Att alla har tillgång till information och kunskap är en väsentlig
förutsättning för ett demokratiskt samhälle. I 8 § i nuvarande
bibliotekslag stadgas att folk- och skolbiblioteken ska ägna
särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare
och andra minoriteter, bland annat genom att erbjuda litteratur
särskilt anpassad till dessa gruppers behov. I syfte att tydliggöra
att bestämmelsen tar sikte på skilda grupper är förslaget att den
nuvarande bestämmelsen delas upp i två separata paragrafer.
Lydelsen bör i vissa delar även anpassas och moderniseras.
Det föreslås därför att det i lagen införs en paragraf med
innebörden att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet
åt personer med funktionsnedsättning bland annat genom att
erbjuda litteratur särskilt anpassad till deras behov. Vidare
föreslås att det införs en paragraf om att folkbiblioteken ska ägna
särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och
personer som har annat modersmål än svenska, bland annat
genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken,
på andra språk än minoritetsspråken och svenska samt litteratur
på lättläst svenska.
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De nya lydelserna är ett förtydligande av målgrupperna och av
bibliotekens uppgifter gentemot dessa grupper, men innebär inte att
själva åtagandena för folk- och skolbiblioteken förändras.
Behoven både för personer med funktionsnedsättning, de
nationella minoriteterna och för personer som har ett annat
modersmål än svenska varierar förstås väldigt mycket. Det är
därför av stor vikt att biblioteken är lyhörda inför och vinnlägger
sig om att ta tillvara gruppernas egna synpunkter och önskemål.
För att tydliggöra användarperspektivet och särskilt lyfta
fram dessa grupper föreslås att bestämmelserna samlas under en
egen rubrik och får en mer framskjuten placering i lagen.

3.7.3

Personer med funktionsnedsättning

Så som framgår av författningskommentaren till den nu gällande
bestämmelsen (prop. 1996/97:3 s. 209) utgör personer med
funktionsnedsättning en grupp som det är särskilt angeläget att
biblioteken uppmärksammar. För personer med funktionsnedsättning har de tekniska hjälpmedlen utvecklats snabbt under
senare år, som till exempel anpassade datorer. Hjälpmedlen är i
dag lätta att använda, förhållandevis billiga och erbjuder goda
möjligheter att ta del av och sprida litteratur och kultur. Enligt
utvärderingen av bibliotekslagen erbjuder dock långt ifrån alla
kommuner dessa hjälpmedel i biblioteksverksamheten. Därmed
uppfyller de inte den nuvarande lagens föreskrifter i detta
avseende.
Det är också angeläget att personer med sådana funktionsnedsättningar som kräver andra insatser än tekniska lösningar
uppmärksammas så att även dessa personer får möjlighet att tillgodogöra sig bibliotekstjänster.
Inom detta område bör de regionala biblioteksverksamheterna utveckla kompetens och samordna ansträngningar för att
utjämna skillnader mellan kommunerna. Nationella strategier
inom området kan också behöva utvecklas. Förslaget innebär att
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den angelägna målgruppen särskilt lyfts fram genom en egen
bestämmelse.
3.7.4

De nationella minoriteterna

Sverige ratificerade Europarådets ramkonvention om skydd för
nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdelseller minoritetsspråk 2000. Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka
deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska
minoritetsspråken så att de hålls levande. I detta ingår även att
aktivt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla
och utveckla sin kultur. De nationella minoriteterna i Sverige är
judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.
Sveriges internationella förpliktelser innebär att vissa minoritetsrättigheter ska förverkligas i hela landet. De nationella minoritetsspråkens framtid i Sverige är oviss. Vissa av språken, bland annat
sydsamiskan, är hotade. Aktiva insatser pågår för att stärka, bevara
och revitalisera de nationella minoritetsspråken.
Biblioteken har en roll i arbetet att vitalisera de nationella
minoritetsspråken genom att tillgängliggöra litteratur i språken,
läromedel och i övrigt synliggöra och tillgängliggöra litteratur
om de nationella minoriteterna och på de nationella minoritetsspråken i hela landet. I detta sammanhang är användning av
informationsteknik särskilt intressant eftersom den möjliggör
tillgång till databaserad information även för personer på
landsbygden och av information på språk där tillgången till
tryckt material är begränsad. Biblioteken har också en betydelse i
arbetet med att öka kunskapen om de nationella minoriteterna
genom att synliggöra dessa.
Svenskan är enligt den antagna språkpolitiken och gällande
lagar huvudspråk och det samhällsbärande språket i Sverige.
Ställningen som minoritetsspråk innebär dock att Sverige tar ett
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kulturpolitiskt ansvar för att dessa språk ska leva vidare. Av
språklagen (2009:600) följer att alla ska ha rätt till språk; att
utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka
det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få
möjlighet att lära sig främmande språk. Av lagen (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk följer att det allmänna
även i övrigt ska främja de nationella minoriteternas möjligheter
att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av
en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
3.7.5

Personer med annat modersmål än svenska

Personer med annat modersmål än svenska är, i likhet med
personer med funktionsnedsättning, en grupp som biblioteken
särskilt bör uppmärksamma. Vad gäller invandrare och andra
minoriteter konstateras i utvärderingen att inte alla kommuner
har egna bestånd av böcker, tidskrifter och andra medier på
andra språk än svenska. På Internationella Biblioteket vid
Stockholms stadsbibliotek, som också är lånecentral för utländsk
litteratur, görs enligt utvärderingen bedömningen att mindre
folkbibliotek och många skolbibliotek i stor utsträckning förlitar
sig på länsbibliotek och Internationella biblioteket när det gäller
litteratur på andra språk än svenska. Det uppmärksammas även
att det saknas nationella samarbetsstrategier och överenskommelser om ansvarsfördelning när det gäller litteratur på
invandrar- och minoritetsspråk. Samtidigt för invandringen med
sig allt större efterfrågan på litteratur på andra språk än svenska.
Mot den bakgrunden är det väsentligt att lyfta fram också denna
grupp i en särskild bestämmelse.
Det finns skäl att i bestämmelsen betona personer med annat
modersmål än svenska särskilt i stället för att använda begreppet
invandrare, eftersom det tydligare talar om vilka insatser
biblioteken ska sträva efter.
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Avgiftsfrihet

Förslag: På folkbibliotek ska allmänheten alltjämt få låna
litteratur avgiftsfritt. Avgiftsfriheten ska vara teknikneutral på så
sätt att den omfattar både lån av litteratur och tillgång på annat
sätt till litteratur, oavsett i vilken form den har publicerats och
distribuerats. Bestämmelsen om avgiftsfrihet ska inte hindra
folkbiblioteken att ta ut förseningsavgifter eller avgifter för
porto och fotokopiering.

3.8.1

Avgiftsfria lån oavsett publiceringsform

Enligt 3 § nuvarande bibliotekslag ska allmänheten på folkbiblioteken avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Att biblioteken lånar ut litteratur avgiftsfritt är den mest grundläggande
bestämmelsen i lagen. Som bestämmelsen är utformad kan den
tolkas som att den endast avser litteratur i fysisk form. Även om
begreppet litteratur inte är bundet till ett visst tekniskt format,
utan kan anses innefatta litterära verk som publiceras och
distribueras i såväl analog som digital form, så antyder begreppet
”låna” att det rör sig om litteratur på en fysisk informationsbärare, till exempel en tryckt bok. Begreppet ”låna” kan
uppfattas som att det utesluter digital överföring av en fil från
bibliotek till användare eftersom informationen i detta fall
kopieras. Detta gäller oavsett om den sedan genom exempelvis
system för digitala rättighetsskydd efter en viss tid görs
obrukbar.
I en tid när utvecklingen går mot att allt mer av litteraturen
också finns tillgänglig i digital form, som e-böcker eller
elektroniska ljudböcker, bör bestämmelsen göras teknikneutral.
Bestämmelsen bör därför utvidgas så att såväl ett fysiskt
exemplar, oavsett teknisk form, som elektroniska exemplar av
litterära verk omfattas av avgiftsfrihet. Den tidigare
bestämmelsen föreslås därför bli kompletterad med att
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allmänheten ska få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur
oavsett publiceringsform. Detsamma gäller naturligtvis även den
litteratur som biblioteken tillhandahåller på plats.
Att bestämmelsen även föreslås innefatta digitalt tillhandahållen litteratur är väsentligt för att klargöra att de allmänna
biblioteken även på detta område ska verka på samma villkor
som tidigare, med avgiftsfri tillgång som styrande princip.
Alternativet skulle kunna leda till en utveckling där vissa
bibliotek – i syfte att finna kompletterande intäkter – blir en
slags uthyrare av litteratur. Detta skulle i förlängningen kunna
leda till ett ifrågasättande av bibliotekens offentliga uppdrag.
Tillhandahållande av litteratur mot avgift bör alltså vara en
uppgift för kommersiella aktörer.
3.8.2

Upphovsrättsliga frågor

Väsentligt att notera är att bibliotekslagen inte – vare sig i nuvarande eller i sin föreslagna form – reglerar förhållandet mellan
biblioteken och upphovsmän och andra rättighetshavare.
Upphovsrätten till ett verk innefattar en ensamrätt för upphovsmannen att sprida verket. Denna så kallade spridningsrätt
omfattar bland annat att ett exemplar av ett verk görs tillgängligt
genom utlåning till allmänheten. Enligt 19 § första stycket lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
(upphovsrättslagen) får emellertid ett exemplar av ett verk som
med upphovsmannens samtycke överlåtits inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet spridas vidare. Spridningsrätten i
fråga om det enskilda exemplaret är förbrukad – konsumerad – i
och med den överlåtelse som skett med upphovsmannens
samtycke. Bibliotek har alltså möjlighet att med stöd av denna
bestämmelse låna ut böcker till allmänheten utan upphovsmannens tillstånd. Denna inskränkning i upphovsrätten innebär
också att upphovsmän som författare och översättare inte med
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stöd av upphovsrättslagen kan kräva ersättning för biblioteksutlåning av en bok.
I stället har en offentligrättslig och kulturpolitiskt motiverad
ordning inrättats för att ersätta upphovsmän till litterära verk för
biblioteksutlåning – den så kallade biblioteksersättningen. Detsamma gäller för upphovsmän till musikaliska verk och utövande
konstnärer som medverkar på fonogram som lånas ut på
bibliotek och för upphovsmän till musikaliska verk i tryckt form
som lånas ut, den så kallade fonogramersättningen.
När det gäller de EU-rättsliga förutsättningarna för
konsumtion av upphovsmannens spridningsrätt följer av det så
kallade
uthyrningsoch
utlåningsdirektivet
(direktiv
2006/115/EG) att upphovsmannens ensamrätt till utlåning av
exemplar av verk som en utgångspunkt ligger kvar hos upphovsmannen trots att spridningsrätten i stort har konsumerats.
Direktivet ger emellertid möjlighet att göra undantag från detta
om upphovsmännen får ersättning för utlåningen. Beträffande
utlåning på bibliotek uppfylls detta krav i svensk rätt genom de
offentligrättsliga ersättningar som finns (jfr prop. 1994/95:58
s. 26 f.).
Konsumtion kan enbart inträda för fysiska exemplar av ett
verk. När ett bibliotek gör skyddade verk tillgängliga för
allmänheten på annat sätt än genom utlåning av fysiska exemplar
gäller alltså i regel ensamrätten. För att i sådana fall få tillhandahålla e-böcker och motsvarande elektroniska tjänster måste
biblioteken alltså ha tillstånd från rättighetshavare. Villkoren för
tillhandahållande av denna typ av produkter regleras exempelvis i
licensavtal mellan bibliotek och rättighetshavare. Medan
kostnaderna för biblioteken för ett fysiskt boklån består av
bokens inköpspris samt kostnaderna för förvaring och fysisk
lånehantering, är kostnaderna för motsvarande elektroniska
boklån kostnaderna dels för en användarlicens, dels kostnader
för den digitala hanteringen av lånet. Hur villkoren för dessa
licenser ska se ut är en förhandlingsfråga mellan biblioteken och
rättighetshavarna. Avgiftsfriheten i förhållande till låntagaren
bör dock gälla, det vill säga den nya bestämmelsen bör utformas
39

En ny bibliotekslag

Ds 2012:13

så att biblioteken inte får täcka eventuella ökade kostnader för
licenser för tillhandahållande av litteratur i elektronisk form
genom att ta ut avgifter av användarna.
De ökade kostnaderna för folkbiblioteken kan i stället
hanteras på andra sätt. I debatten om e-lån har olika förslag förts
fram, bland annat att biblioteken bör bli mer uppmärksamma på
prisbilden vid sina förhandlingar med licensgivarna. Ett annat
förslag som framförts är att biblioteken skulle kunna införa
begränsningar för tillhandahållandet av e-böcker.
Även om det finns tekniska möjligheter för biblioteken att
tillhandahålla e-böcker mer eller mindre obegränsat så är det
viktigt att poängtera att det i lagen inte ställs några sådana krav.
Biblioteken har alltså möjlighet att begränsa utlåningen även av
elektronisk litteratur och antalet e-licenser som de köper in.
Sådana åtgärder måste dock vägas mot de förväntningar som
allmänheten har på bibliotekens utbud. Det är biblioteken och
deras huvudmän som har att ta ställning till vilka åtgärder som
kan behöva vidtas för att de avgiftsfritt ska kunna tillhandahålla
e-lån utan att kostnaderna för den verksamheten påverkar
biblioteksservicen i övrigt.
3.8.3

Andra medier

Vid sidan av litteratur ställs även andra verk till förfogande på
dagens folkbibliotek, till exempel databaser, film, musik, dataspel
och arkivmaterial. I utvärderingen av bibliotekslagen föreslogs
att det bör lagstadgas att även dessa medier ska tillhandahållas av
folkbiblioteken utan avgift. En sådan utvidgning av förbudet mot
avgifter skulle innebära att de bibliotek som i dag tar ut avgifter
för utlån av till exempel film skulle bli tvungna att förändra sitt
arbetssätt. Att lagstifta om förbud mot avgifter för utlån av
andra verk än litteratur är alltså en ingripande åtgärd, inte minst i
förhållande till principen om kommunalt självstyre.
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Lagstiftaren har hittills ansett att litteraturen och det skrivna ordet
har en särställning inom biblioteksområdet. Att biblioteken fritt ska
tillhandahålla litteratur har mot denna bakgrund ansetts motiverat
att reglera i lag. Att biblioteken ska tillhandahålla musik eller dataspel kan inte anses fylla samma grundläggande syfte i samhällslivet.
Därför kan det inte heller anses motiverat att föreskriva i lag att
dessa typer av verk ska tillhandahållas avgiftsfritt.
Att till exempel film, dataspel eller musik inte omnämns i
lagstiftningen hindrar dock inte folkbiblioteken att tillhandahålla
dessa typer av verk utan avgift. Kommunerna bör dock även i
fortsättningen själva bestämma huruvida avgift ska tas ut. I
sammanhanget är det väsentligt att framhålla att utlåningen av
sådana produkter inte får snedvrida konkurrensen gentemot
kommersiella aktörer.
Upphovsrätten måste givetvis beaktas även när biblioteken
tillhandahåller annat än litteratur. Den fria biblioteksutlåningen
av exemplar av verk gäller till exempel inte filmverk. Rättighetshavarens tillstånd krävs också om exemplar av verk ställs till
förfogande mot en avgift vid varje tillfälle eller när ett bibliotek
kräver en årsavgift eller liknande, eftersom det då i upphovsrättslig mening blir fråga om uthyrning och inte utlåning.
Folkbiblioteken föreslås även fortsättningsvis kunna ta ut
ersättning för kostnader för fotokopiering, porto och andra
liknande tjänster. De ska också oförändrat kunna ta ut en avgift i
de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de
har lånat.

3.9

Skolbibliotek

Förslag: Bestämmelsen om skolbibliotek ska förtydligas genom
en hänvisning till den bestämmelse i skollagen (2010:800) som
föreskriver att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska
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ha tillgång till skolbibliotek. Reglerna om särskilt prioriterade
grupper ska även gälla för skolbibliotek.
Skälen för förslaget: Regeringen har ansett att skolbiblioteken
spelar en viktig roll för att stimulera elevernas intresse för läsning
och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för
utbildningen och att detta motiverat en egen bestämmelse i
skollagen. Med skolbibliotek brukar vanligtvis avses en gemensam
och ordnad resurs av medier och information som ställs till
elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans
pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande
(prop. 2009/10:165 s. 284). Tillgången till skolbibliotek måste
kunna anordnas på olika sätt beroende på de lokala förhållandena
vid varje skola. En liten skola på landsbygden kan ha behov av andra
lösningar än en stor skola i en stor stad. Därför ska anordnandet av
skolbibliotek kunna se olika ut utifrån varje skolas eller elevernas
olika behov och förutsättningar.
För att den nya bibliotekslagen ska ge en heltäckande bild av
det allmänna biblioteksväsendet och vilken biblioteksservice som
erbjuds, bör innehållet i skollagens bestämmelse om skolbibliotek återges i bibliotekslagen.
De skäl som anförts ovan beträffande prioriterade grupper gör
sig gällande även i fråga om skolbibliotek, varför det är motiverat att
tydliggöra att dessa bestämmelser gäller även skolbibliotek.

3.10

Regional biblioteksverksamhet och
lånecentraler

Förslag: Varje landsting bör bedriva regional biblioteksverksamhet.
Ändamålet med den regionala biblioteksverksamheten ska vara att
främja folkbibliotekens samarbete, kunskapsutveckling och kvalitet.
Det bör fortsatt finnas en bestämmelse om lånecentraler.
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Skälen för förslaget: Enligt den gällande bestämmelsen, 4 §
bibliotekslagen, bör länsbibliotek finnas i varje län och bistå
folkbiblioteken med kompletterande medieförsörjning och andra
regionala biblioteksuppgifter. I syfte att bredda kompetensen och
höja verksamhetens kvalitet strävar många län i dag efter att
samarbeta med ett eller flera andra län kring länsbiblioteksfunktioner. Det finns bland annat genom sådan samverkan regional
biblioteksverksamhet i alla län, men inte alltid i formen av ett
länsbibliotek.
Uppdraget att sörja för den kompletterande medieförsörjningen
har förändrats och effektiviserats, bland annat genom teknikutvecklingen. Effektivare samarbetsmodeller kring medieförsörjning har skapats och den regionala biblioteksverksamheten har i
stället fått alltmer strategiska uppgifter kring medieplanering,
kompetensutveckling, verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning.
Mot bakgrund av den utveckling som skett vad gäller nya
samarbetsformer och medieförsörjning bör den biblioteksverksamhet som landstingen ansvarar för beskrivas annorlunda än i
nu gällande lag. Bestämmelsen bör reglera att landstingen bör
bedriva regional biblioteksverksamhet och att den ska vara mer
strategiskt inriktad. Detta ligger i linje med länsbibliotekens
uppgifter i dag och öppnar för ytterligare förnyelse och utveckling.
Förslaget är att det i bestämmelsen anges att varje landsting ska
bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja
folkbibliotekens samarbete, kunskapsutveckling och kvalitet inom
regionens biblioteksverksamhet. Lagen ställer alltså inte något krav
på att varje landsting ska ha ett fysiskt länsbibliotek. Det är också
möjligt för landstingen att tillgodose behovet av regional biblioteksverksamhet genom länsgränsöverskridande samarbeten med andra
landsting.
Enligt nuvarande bibliotekslag ska det också finnas en eller flera
lånecentraler för den kompletterande medieförsörjningen.
Bestämmelsen om lånecentraler bör kvarstå. Den ändras endast
redaktionellt och föreslås utgöra en egen paragraf.
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Högskolebibliotek

Förslag: Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla
universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen
(1992:1434). Högskolebiblioteken ska svara för biblioteksservicen
inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid
universitet eller högskolan. Högskolebiblioteken ska också samverka med de övriga aktörerna i det allmänna biblioteksväsendet.
Skälen för förslaget: Innan 1996 års bibliotekslag infördes fanns
bestämmelsen om högskolebibliotek i högskoleförordningen
(1993:100). Bestämmelsen fördes in i bibliotekslagen för
systematikens skull och ändrades endast redaktionellt. I den här
föreslagna bestämmelsen ändras lydelsen på så sätt att det tydliggörs
vilka subjekt som omfattas av kravet på att ge tillgång till ett
högskolebibliotek, vilket alltså endast är universitet och högskolor
som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Det klargörs även hur
högskolebiblioteken ska bistå och samverka med övriga delar av det
allmänna biblioteksväsendet. Denna samverkan ska ske inom ramen
för den så kallade lånekedjan, som regleras i en egen bestämmelse.
Det kan i sammanhanget noteras att det av 2 kap. 16 § högskoleförordningen (1993:100) också framgår att ett högskolebibliotek
avgiftsfritt ska ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra
högskolebiblioteks förfogande.

3.12

Samverkan

Förslag: En fristående bestämmelse om att bibliotek och
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska
samverka införs. Den så kallade lånekedjan, som innebär att de
offentligt finansierade biblioteken ska hjälpas åt genom att låna ut
litteratur till varandra, kvarstår. Även folkbiblioteken får en
befogenhet att delta som utlånare i lånekedjan.
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Skälen för förslaget: Enligt 10 § nuvarande bibliotekslag ska länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och
andra av staten finansierade bibliotek avgiftsfritt ställa litteratur ur
de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt
samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras
strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. I
bestämmelsen regleras alltså de grundläggande principerna för den
så kallade lånekedjan.
Det är kultur- och utbildningspolitiskt angeläget att människor
överallt ges tillgång till litteratur, även i Sveriges många små och
glest befolkade kommuner. Det är viktigt både för studiesyften och
för den konstnärliga upplevelsens och opinionsbildningens skull.
Det är också av största vikt att det över hela landet finns tillgång till
litteratur och information på andra språk än svenska och till medier
anpassade till särskilda gruppers behov. En bestämmelse om
lånekedjan, motsvarande den som nu gäller, bör därför finnas också
i den nya lagen.
I den nuvarande bestämmelsen ges folkbiblioteken ingen
skyldighet att låna ut material från sina samlingar. Lånekedjan är
alltså inte ömsesidig enligt bestämmelsen, utan skyldigheterna att
bistå andra bibliotek åligger enbart de statligt finansierade
biblioteken.
I utvärderingen av bibliotekslagen uppmärksammades att det kan
finnas material i folkbibliotekens samlingar som på motsvarande
sätt som högskolebibliotekens samlingar skulle kunna ställas till
allmänhetens förfogande genom fjärrlånemöjligheten. I utvärderingen betraktades det allmänna biblioteksväsendet som en
nationell resurs och folkbiblioteken som en av flera aktörer i det
nationella biblioteksnätverket. Det ansågs därför också rimligt att
lånekedjan skulle vara ömsesidig. På så sätt kan folkbiblioteken bli
en del av den kompletterande medieförsörjningen och få en
tydligare roll i det nationella samarbetet.
Detta är en önskvärd utveckling. Det är betydelsefullt att
biblioteksväsendet integreras mer och att den samlade nationella
resurs som biblioteksväsendet utgör kan komma alla till del. Det
är också väsentligt att betona frivilligheten för folkbiblioteken
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att delta i lånekedjan och att inte reglera de ekonomiska villkoren
för deras medverkan i lag. Men hänsyn till den så kallade
lokaliseringsprincipen, som kommer till uttryck i 2 kap. 1 §
kommunallagen (1991:900), krävs ett undantag i bibliotekslagen
för att kommunerna genom folkbiblioteken ska få en befogenhet
att delta i lånekedjan. Fjärrutlåningen får alltså ske när
kommunen finner det lämpligt.

3.13

Uppföljning

Förslag: Regeringen bestämmer vilken myndighet som ska ha i
uppdrag att ha en nationell överblick och ansvara för samverkan
inom det allmänna biblioteksväsendet. Denna myndighet ska
tillsammans med kommunerna och landstingen följa upp hur de
biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.
Skälen för förslaget: I och med den tekniska utvecklingen ökar
behovet av sammanhängande nätverk och nationellt samarbete. Då
kan det allmänna biblioteksväsendets samlade resurser användas mer
rationellt och tillgängligheten kan öka. Utvärderingen av bibliotekslagen visade också att behovet av samverkan och samordning ökat
eftersom användarna alltmer betraktar bibliotekens verksamhet som
en gemensam resurs. Det är alltså angeläget att det allmänna verkar
för en nationell samsyn i syfte att få en biblioteksservice av hög
kvalitet i hela landet.
Utvärderingen av bibliotekslagen visade även att bristen på
uppföljning av lagen troligen har bidragit till att det fortfarande är
stora standardskillnader, både vad gäller den kommunala biblioteksservicen och den regionala biblioteksverksamheten. Att det inte
gjorts en mer samlad uppföljning på nationell nivå av folk- och
skolbiblioteken har också medfört att det saknas en gemensam syn
på standard, kriterier för uppföljning och utarbetandet av
biblioteksplaner.

46

Ds 2012:13

En ny bibliotekslag

Både behovet av mer samordning och behovet av uppföljning av
biblioteksplanerna motiverar ett mer samlat arbete nationellt.
Kungl. biblioteket har det överordnade uppdraget att samla, bevara
och tillgängliggöra handskrifter, tryckt material, audiovisuella
medier och digitala dokument. Sedan 1988 har Kungl. biblioteket i
uppdrag att svara för samordning, utveckling och visst utredningsarbete inom biblioteksområdet, vilket i huvudsak rör forskningsbiblioteksområdet. I propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3
s. 41-46) gjorde regeringen bedömningen att Kungl. biblioteket
borde ges ett liknande uppdrag för folkbiblioteksväsendet och svara
för nationell överblick, främja samverkan och driva på utvecklingen
inom biblioteksväsendet.
I budgetpropositionen för 2011 uttalade regeringen att en
uppgift i Kungl. bibliotekets nya uppdrag skulle vara att i samarbete
med länsbiblioteken följa, analysera och rapportera om utvecklingen
och tillämpningen av bibliotekslagen inom den del av
biblioteksväsendet som har kommunal eller regional huvudman
(prop. 2010/11:1 utgiftsområde 17 s. 34). Myndighetens uppdrag
har därefter formulerats i 5 § förordningen (2008:1421) med
instruktion för Kungl. biblioteket. Av bestämmelsen framgår bland
annat att myndigheten ska ha en nationell överblick över biblioteksområdet. Myndigheten ska även främja samverkan och utveckling
inom området, samt särskilt ansvara för att tillsammans med
länsbiblioteken – det som i den nu föreslagna bibliotekslagen kallas
för den regionala biblioteksverksamheten – följa upp utformningen
och användningen av biblioteksplaner.
För att lagen ska återspegla de förhållanden som nu råder
föreslås att bibliotekslagen kompletteras med en ny bestämmelse av
upplysningskaraktär, där det anges att den myndighet regeringen
bestämmer ska ansvara för nationell överblick och samverkan inom
det allmänna biblioteksväsendet och följa upp biblioteksplanerna.
Förslaget innebär bland annat att den aktuella myndigheten
tillsammans med kommunerna och landstingen fortlöpande ska
följa upp hur kravet på att biblioteksplaner upprättas efterlevs och
vilka eventuella insatser som behöver göras för att förbättra
efterlevnaden. Det är dock viktigt att betona att den statliga
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myndigheten inte ska ges en styrande roll utan utvärderingen av
planerna ska ske gemensamt. Uppdraget omfattar alltså inte ett
revisions- eller tillsynsansvar för det allmänna biblioteksväsendet.
Även biblioteksverksamheterna med kommun och landsting
som huvudman får ett vidgat uppdrag att samverka med den
nationella biblioteksmyndigheten. Förslaget är därför att det i
bestämmelsen anges att kommuner och landsting tillsammans med
den nationella myndigheten ska följa upp biblioteksplanerna.
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4

Ikraftträdande och
konsekvenser av förslagen

4.1

Ikraftträdande

Förslag: Den nya lagen ska träda i kraft den 1 juli 2013
Skälen för förslaget: Den föreslagna lagen bör kunna träda i
kraft den 1 juli 2013. Den nuvarande bibliotekslagen bör
samtidigt upphävas.
Förslagen kräver inte några övergångsbestämmelser.

4.2

Konsekvenser av förslagen

Bedömning: Förslagen bedöms vara kostnadsneutrala i sin
helhet.
Förslagen bedöms i viss mån påverka den kommunala självstyrelsen genom att avgiftsfrihet även vad gäller e-litteratur
fastställs samt genom att en kvalitetsnivå införs för folk- och
skolbiblioteken. Förslagen bedöms påverka den offentliga
servicen i olika delar av landet och möjligheterna att nå de
integrations-, minoritets- och jämställdhetspolitiska målen
positivt. Förslagen bedöms inte medföra några negativa
konsekvenser för miljön.
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Allmänt

Den nya bibliotekslag som föreslås i denna promemoria syftar
till att stärka det allmänna biblioteksväsendet. Sedan den nu
gällande bibliotekslagens tillkomst 1997 har stora förändringar i
bibliotekens omvärld ägt rum som påverkat bibliotekens verksamhet i grunden. Bibliotekslagen bör avspegla de senaste årens
biblioteksutveckling och samtidigt ge utrymme för fortsatt
förnyelse av de offentligt finansierade biblioteksverksamheterna.
Flera av de krav som redan ställs på biblioteken genom den nu
gällande bibliotekslagen förtydligas i den föreslagna lagen, och
bedöms därför kunna få större genomslag.
4.2.2

Ekonomiska konsekvenser

Bestämmelsen om avgiftsfrihet innebär att möjligheten att
finansiera kostnader exempelvis för licenser till e-böcker med
avgifter utesluts. Enligt uppgift tar emellertid inga bibliotek i
dagsläget ut avgift för att låna ut litteratur i elektronisk form.
Förslaget bedöms därför inte ha några direkta ekonomiska effekter.
Genom att det statliga ansvaret för nationell överblick och
samverkan inom biblioteksväsendet tydliggörs, kommer
möjligheten till samordning och utveckling av kommunal
biblioteksservice att underlättas. Kommunerna och landstingen
kommer enligt förslaget själva att vara delaktiga när utformningen och användningen av de antagna planerna för
biblioteksverksamheterna följs upp. Genom detta erfarenhetsutbyte skapas nya möjligheter för kommuner och landsting att
samordna sin verksamhet och få idéer till en effektivare
förvaltning. Sådana samordningsvinster kan, beroende på hur
kommuner och landsting själva väljer att organisera sin
verksamhet, få positiva ekonomiska konsekvenser för landstingsoch kommunsektorn. Det är i sammanhanget väsentligt att
betona att uppgiften att anta en plan för sin biblioteks-
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verksamhet inte är någon ny obligatorisk uppgift för kommuner
och landsting, utan följer även av den nu gällande bibliotekslagen.
I avsnitt 3.13 framgår att Kungl. biblioteket redan i dag har
ett ansvar för bland annat nationell samordning. I samband med
budgetpropositionen för 2011 tillfördes Kungl. biblioteket
24 miljoner kronor årligen för ett uppdrag avseende nationell
samordning och uppföljning på biblioteksområdet. Att det i
lagen anges att den myndighet som regeringen bestämmer ska ha
dessa uppgifter innebär alltså inte något behov av ytterligare
anslagsförstärkning.
Kraven på att folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild
uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper innebär inte något
nytt åtagande för dem. Redan i den nu gällande lagen finns dessa
krav, om än inte lika tydligt utformade som i det föreliggande
förslaget. Detta är alltså inte någon ny obligatorisk uppgift från
staten som skulle motivera utökad finansiering till kommuner
och landsting.
Enligt förslaget ska folkbibliotekens utbud av medier och
tjänster präglas av allsidighet och kvalitet. Den utredning som
utgjort en utgångspunkt för denna promemoria visar att
biblioteken redan i dag eftersträvar hög kvalitet och mångfald i
sitt utbud av medier och tjänster. Att allsidighet och kvalitet
premieras behöver vidare inte påverka inköpskostnaden för
litteratur och andra medier nämnvärt. Tydligare urvalskriterier,
som biblioteken själva har möjlighet att ställa upp utifrån lagens
övergripande krav på kvalitet och mångfald, kan i stället
underlätta bibliotekens verksamhet. Utgångspunkten är därför
att kvalitetskravet inte bör medföra några ökade kostnader för
kommunerna eller landstingen. Om kvalitetskravet i enskilda fall
skulle tillämpas på ett sätt som innebär ökade kostnader, bör
dessa kunna kompenseras av de samordningsvinster som
förslagen i övrigt innebär. Förslagen ryms därmed inom nuvarande ekonomiska ramar och påverkar sammantaget inte den
kommunala ekonomin.
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Inte heller i övrigt bör förslaget till ny bibliotekslag få några statsfinansiella konsekvenser.

4.2.3

Övriga konsekvenser för kommuner och landsting

I 14 kap. 3 § regeringsformen anges att en inskränkning i den
kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt
med hänsyn till de ändamål som har föranlett den. Detta innebär att
en regelmässig prövning av de kommunala självstyrelseintressena
behöver göras under lagstiftningsprocessen.
En lagstiftning som garanterar medborgarna en viss service –
vilket bibliotekslagen i flera avseenden gör – minskar generellt
sett kommunernas och landstingens möjligheter att själva göra
prioriteringar i sin verksamhet. Redan vid införandet av den nu
gällande bibliotekslagen gjordes dock avvägningen att en
enhetlig och likvärdig biblioteksservice är ett tillräckligt tungt
vägande skäl för en lagstiftning på området. Landstingen och
kommunerna är vidare i hög grad fria att själva utforma hur de
vill organisera sin biblioteksverksamhet, så länge minimikraven i
bibliotekslagen uppfylls.
Förslaget påverkar inte uppgiftsfördelningen mellan staten
och kommunsektorn på annat sätt än att staten genom den
särskilt utpekade myndigheten ska vara behjälplig med översyn,
samordning och uppföljning av biblioteksplanerna. Så som redan
har påpekats på flera olika ställen i denna promemoria är det
viktigt att poängtera att detta inte innebär att den statliga
myndigheten ska ges en styrande roll, utan utvärderingen av
planerna ska ske gemensamt. Förslaget innebär alltså inte statlig
tillsyn över kommunal verksamhet.
Förslaget har betydelse för den kommunala demokratin
endast på så sätt att det inte blir möjligt för fullmäktige att fatta
beslut om biblioteksverksamheten som går under bibliotekslagens minimikrav, något som gäller redan i dag. Förslaget
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underlättar vidare en lokal anpassning genom de ökade möjligheterna till samordning.
Förslaget påverkar till viss del kommunernas och landstingens
möjlighet att bestämma hur de ska bedriva sin verksamhet
genom att krav på allsidighet och kvalitet införs. Det kommer
alltså inte vara möjligt för någon kommun att bestämma att
biblioteken i kommunen endast ska ha en eller ett fåtal författare
i sitt medieutbud. Det har visserligen inte heller framkommit att
någon kommun skulle vilja ha en sådan ordning, men kvalitetskravet inskränker alltså på så sätt kommunernas frihet att helt
bestämma över sin verksamhet. Detsamma gäller den redan
existerande skyldigheten att ägna vissa utpekade grupper särskild
uppmärksamhet. I denna del innebär emellertid förslaget inte
någon ny rättighet för medborgarna. De föreslagna nationella
kraven på tillgänglighet, allsidighet och kvalitet främjar tungt
vägande allmänintressen, som bedöms motivera den
inskränkning av kommunernas och landstingens självbestämmanderätt som blir följden. Alla ska ha tillgång till god
biblioteksservice, oavsett var de bor i landet.
Förslagen påverkar vidare den kommunala självstyrelsen
genom att avgiftsfriheten för alla typer av litteratur inskränker
möjligheterna att ta betalt för tillgång till litteratur som
förmedlas digitalt i den kommunala biblioteksservicen.
Bestämmelsen om avgiftsfrihet innebär att möjligheten att
finansiera kostnader för licenser till exempelvis e-böcker med
avgifter utesluts.
Den inskränkning i det kommunala självstyret som
bibliotekslagen i dag innebär, och även fortsättningsvis kommer
att innebära, bedöms mot bakgrund av de tungt vägande
nationella intressena om lika tillgång till biblioteksverksamhet
som godtagbar.
Den kommunala biblioteksservicen och den regionala
biblioteksverksamheten får genom de föreslagna ändringarna
större möjligheter att fortsätta utvecklas. Bland annat innebär
förslagen om begreppen biblioteksservice och regional
biblioteksverksamhet att lagen lämnar utrymme för olika
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alternativ för att organisera och bedriva verksamheten. De
ekonomiska konsekvenserna har redan under avsnittet ovan
konstaterats kunna rymmas inom befintliga finansiella ramar.
4.2.4

Effekter för jämställdheten

Vuxna kvinnor besöker och nyttjar bibliotek i högre grad än vuxna
män. Även unga flickor läser mer än unga pojkar och får därför en
större läsförståelse från tidig ålder. Förslaget om att ägna barn och
unga särskild uppmärksamhet genom att bland annat arbeta särskilt
med deras digitala kompetens och lyssna till gruppens behov,
bedöms kunna involvera även pojkar i hög grad. Om biblioteken
förmår engagera denna grupp redan när de är unga bör det på sikt
kunna bidra till att öka pojkars och mäns läskunnighet.
Även föreslagna kvalitetskrav bedöms på sikt kunna påverka
jämställdheten positivt. Kravet på mångfald kan stimulera till
inköp av medier som belyser genusperspektiv och som lockar
nya låntagare till biblioteken. Kvinnor och män ska vidare ha
samma möjlighet att vara aktiva medborgare och forma villkoren
för beslutsfattandet. Förslaget kan bidra till att det
jämställdhetspolitiska målet om en jämn fördelning mellan
kvinnor och män av makt och inflytande kan uppnås.

4.2.5

Övriga konsekvenser

Förslagen syftar generellt sett till att stärka bibliotekens verksamhet
runt om i landet och att tydliggöra deras roll. Särskilt betydelsefullt
är att stärka samordningen och förbättra uppföljningen av verksamheter lokalt och regionalt. Förslagen kan därför antas ha
positiva konsekvenser för den offentliga servicen i olika delar av
landet.
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Detsamma gäller möjligheterna att nå de integrations- och minoritetspolitiska målen. Positiva effekter på dessa områden kan
framför allt förväntas av att bestämmelserna i dessa delar blir
tydligare och att bibliotekslagen i sin helhet får ett starkare
användarperspektiv.
Förslagen bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för
miljön.
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5

Författningskommentar

5.1

Förslaget till bibliotekslag

Den nya lagen föreslås ersätta bibliotekslagen (1996:1596). Flera
bestämmelser har överförts till den nya lagen utan materiella
ändringar. På grund av den nya lagens förändrade struktur har
dock många av bestämmelserna delats, slagits ihop eller
genomgått andra redaktionella förändringar. Paragraferna har
genomgående fått nya nummer. Av författningskommentaren
framgår om den aktuella bestämmelsen innefattar någon
materiell ändring i förhållande till 1996 års bibliotekslag.
1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.
Det allmänna biblioteksväsendet består av
1. folkbibliotek,
2. skolbibliotek,
3. regional biblioteksverksamhet,
4. sjukhusbibliotek,
5. högskolebibliotek,
6. lånecentraler, och
7. övriga offentligt finansierade bibliotek.

Paragrafen, som är ny, innebär ingen ändring i sak jämfört med
nu gällande 1 § utan utvecklas endast genom att det presenteras
vad det allmänna biblioteksväsendet består av. Begreppet
”regional biblioteksverksamhet” introduceras. Övervägandena
finns i 3.2.
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Syfte och ändamål
2 § Biblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur. De ska
också främja information, upplysning, utbildning samt kulturell
verksamhet i övrigt. Biblioteksservice ska finnas tillgänglig för alla.

Paragrafen utgör bibliotekslagens ändamålsbestämmelse och
ändringarna innebär dels att bibliotekens uppdrag att främja
läsning och tillgång till litteratur lyfts fram särskilt, dels att
bibliotekstillgången inte längre endast omfattar medborgare.
Det talas heller inte längre om allas tillgång till ”ett folkbibliotek” utan om att alla ska ha tillgång till ”biblioteksservice”.
Övervägandena finns i 3.3.
Bibliotekens grundläggande uppdrag är alltjämt att främja
läsning, litteratur och kunskapssökande. I syfte att förtydliga
och fokusera bibliotekens uppdrag lyfts bibliotekens huvuduppdrag, att främja läsning och tillgång till litteratur, fram
särskilt i bestämmelsen. Därtill kvarstår alltså samtliga ändamål
som anges i nu gällande lag. Någon förändring i sak med
anledning av att orden ”intresset för” tas bort avses inte.
Begreppet medborgare byts i lagtexten ut mot ”alla” eftersom
det kan uppfattas som att det annars ställs ett krav på svenskt
medborgarskap för att omfattas av lagen.
Stadgandet om att varje kommun ska ha folkbibliotek flyttas
till 5 § och skrivningen om att folkbiblioteken ska verka för att
databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare
utgår. I stället föreslås – se övervägandena i 3.6.3 – att det i 5 §
föreskrivs att folkbiblioteken särskilt ska främja användningen av
informationsteknik för kunskapsinhämtning och lärande.
Begreppet ”biblioteksservice” är vidare än det tidigare ”folkbibliotek” och kan innefatta ett eller flera bibliotek, bokbussar
och uppsökande biblioteksservice. Det kan också vara en verksamhet som drivs i samarbete med en eller flera andra kommuner
eller med annan huvudman.
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Ansvarsfördelning
3 § Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, i
fråga om vissa skolor, enskilda.
1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.
2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten eller
enskilda huvudmän i enlighet med bestämmelserna i 2 kap.
skollagen (2010:800).
3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen.
4. För sjukhusbibliotek vid sjukhus med kommunalt huvudmannaskap ansvarar landstingen.
5. För högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor som
omfattas av högskolelagen (1992:1434) ansvarar staten.
6. För lånecentraler och övrig biblioteksverksamhet som enligt
särskilda bestämmelser är en uppgift för staten ansvarar staten.

Paragrafen motsvarar den tidigare 7 § och fastslår ansvarsfördelningen mellan de olika bibliotekshuvudmännen. Övervägandena finns i 3.4.
Ändringarna innebär att bestämmelsen moderniseras och görs
mer användarvänlig genom att det räknas upp vilka som är
bibliotekshuvudmän och genom att språket justeras. Därtill
uppdateras bestämmelsen genom att det anges att även enskilda
kan vara huvudmän för skolbibliotek ifall den aktuella skolan
drivs av enskild huvudman i enlighet med bestämmelserna i
2 kap. skollagen (2010:800). Bestämmelsen om ansvar för
bibliotek vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap utgår eftersom det inte längre finns några sådana
högskolor.
Ordet ”länsbibliotek” byts ut mot ”regional biblioteksverksamhet” i linje med den genomgående ändringen av
begreppen i lagen. Det förtydligas vidare att landstingens ansvar
också omfattar sjukhusbiblioteken när dessa har ett landsting
som huvudman.
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Biblioteksplaner
4 § Kommunerna och landstingen ska anta planer för sin
biblioteksverksamhet.

Paragrafen motsvarar 7 a § andra stycket i 1996 års bibliotekslag
och någon ändring i sak avses inte. Övervägandena finns i 3.5.
Folkbibliotek
5 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara
tillgängliga för alla och anpassade till kommuninvånarnas behov.
Folkbibliotekens utbud av litteratur, medier och tjänster ska präglas
av allsidighet och kvalitet.
Folkbiblioteken ska särskilt främja användningen av informationsteknik för kunskapsinhämtning och lärande.

I paragrafen stadgas – vilket i 1996 års bibliotekslag föreskrivs
genom 2 § – att varje kommun ska ha folkbibliotek. Ändringarna
innebär att bestämmelsen utvidgas genom att ett kvalitetskrav
införs, jämte att en föreskrift om att folkbiblioteken särskilt ska
främja användningen av informationsteknik för kunskapsinhämtning och lärande införs.
Folkbibliotek är den offentliga biblioteksservice som
kommunerna erbjuder och som uppfyller de krav som framgår av
paragrafen och lagens övriga bestämmelser.
Kvalitetskravet i paragrafens andra stycke har inte tidigare
funnits i bibliotekslagen. Bestämmelsen omfattar bibliotekens
hela utbud och de tjänster som tillhandahålls allmänheten.
Allsidighet och kvalitet ska prägla alla slags produkter och all
verksamhet som biblioteken erbjuder, bland annat genom ett
varierat och kvalitativt utbud av litteratur, facklitteratur och
tidningar, kulturtidskrifter och allmänna tidskrifter.
Innebörden av allsidigheten är bland annat att folkbibliotekens utbud ska vara allsidigt sammansatt och inte
innebära inskränkningar utifrån ideologiska, politiska eller
religiösa utgångspunkter.
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I paragrafens tredje stycke stadgas att folkbiblioteken särskilt
ska främja användningen av informationsteknik för kunskapsinhämtning och lärande. Bestämmelsen ersätter den tidigare
skrivningen i 2 § andra stycket och syftar till att belysa vikten av
digital kompetens, det vill säga att utnyttja informationsteknik
för att inhämta och värdera information.
Prioriterade grupper
6 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och
ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till
läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur anpassad till deras
behov.

Paragrafen motsvarar i huvudsak 9 § i 1996 års lag. Övervägandena finns i 3.7.1 och 3.7.3.
I den tidigare bestämmelsen stadgades att biblioteken skulle
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade
till barns och ungdomars behov. Här lyfts endast litteraturen
fram särskilt. I den föreslagna 5 § uppställs ett krav på att
folkbiblioteken – för samtliga användargrupper – särskilt ska
främja användningen av informationsteknik för kunskapsinhämtning och lärande. Bestämmelsen påverkar inte
möjligheterna för biblioteken att välja att även erbjuda andra
medier och tjänster särskilt till gagn för barn och unga.
7 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer
med funktionsnedsättning, bland annat genom att erbjuda litteratur
anpassad till deras behov.

Bestämmelsen motsvarar 8 § i 1996 års bibliotekslag. Övervägandena finns i 3.7.2 och 3.7.3.
Begreppet funktionshindrade byts ut mot personer med
funktionsnedsättning, men någon ändring i sak är inte avsedd.
Folkbibliotekens verksamhet riktad till denna grupp bör bedrivas
i former som är särskilt anpassade, exempelvis genom tillhandahållande av talböcker och tekniska hjälpmedel. I bestämmelsen
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regleras inte på vilket sätt litteraturen ska hållas till handa. Detta
kan ske genom egna inköp eller genom inlån från lånecentraler
m.m.
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella
minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska,
bland annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska,
och
3. lättläst svenska.

Bestämmelsen motsvarar i stort 8 § i 1996 års bibliotekslag.
Övervägandena finns i 3.7.2, 3.7.4 och 3.7.5.
Begreppet invandrare och andra minoriteter byts ut mot de
nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål
än svenska. Bibliotekens verksamhet riktad mot denna grupp ska
bland annat vara inriktad på att erbjuda litteratur på de nationella
minoritetsspråken, på andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska och på lättläst svenska.
Avgiftsfrihet
9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på
annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett
publiceringsform.
Trots första stycket får folkbiblioteken ta ut
1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra
liknande tjänster, och
2. avgift för de fall låntagare inte lämnar tillbaka det som de har
lånat.

Bestämmelsen motsvarar 3 § i 1996 års bibliotekslag. Övervägandena finns i 3.8.
Ändringarna innebär att det tydligt fastslås att avgiftsfriheten
för litteratur är formatneutral. Genom att allmänheten ska få
låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur inbegrips även
digital överföring av en fil från bibliotek till användare, eftersom
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informationen i detta fall rätteligen kopieras och inte lånas.
Oavsett publiceringsform tar sikte på litteratur i annan form än
tryckt bokformat.
Liksom tidigare reglerar lagen inte förhållandet mellan
biblioteken och upphovsmän och andra rättighetshavare.
I bestämmelsens andra stycke, som endast ändras
redaktionellt för att öka användarvänligheten, anges vissa
kostnader som folkbiblioteken får kompensera sig för trots att
de har samband med boklån. Undantagen har till undvikande av
missförstånd angivits i lagen. Med ”andra liknande tjänster”
avses exempelvis en avgift som biblioteket tvingas betala för att
få låna en bok från ett utländskt bibliotek. Frågan om ersättning
i de fall låntagaren förstör eller inte lämnar tillbaka en bok
regleras inte i lagen.
Skolbibliotek
10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. Det som
anges om folkbibliotek i 6–8 §§ gäller även skolbibliotek.

Bestämmelsen motsvarar 5 § i 1996 års bibliotekslag.
Övervägandena finns i 3.9.
Innehållet i bestämmelsen i 2 kap. 36 § skollagen återges av
pedagogiska skäl. Som framgår av förarbetena till den
bestämmelsen (prop. 2009/10:165 s. 284) brukar med skolbibliotek vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av
medier och information som ställs till elevernas och lärarnas
förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med
uppgift att stödja elevernas lärande.
Paragrafens andra stycke innebär att de grupper som folkbiblioteken ska prioritera även ska vara prioriterade hos skolbiblioteken.
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Regional biblioteksverksamhet
11 § Varje landsting bör bedriva regional biblioteksverksamhet med
syfte att främja folkbibliotekens samarbete, kunskapsutveckling och
kvalitet.

Bestämmelsen är en vidareutveckling av 4 § i 1996 års bibliotekslag. Övervägandena finns i 3.10.
Ändringarna innebär att det i stället för att det i varje län bör
finnas ett länsbibliotek, anges att varje landsting bör bedriva
regional biblioteksverksamhet. Ändamålet med biblioteksverksamheten ändras på så sätt att kompletterande medieförsörjning ersätts med mer strategiska uppgifter; att främja
folkbibliotekens samarbete, kunskapsutveckling och kvalitet.
Högskolebibliotek
12 § Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet
och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa
bibliotek ska, inom de områden som anknyter till utbildning och
forskning vid universitetet eller högskolan, svara för biblioteksservice
samt i övrigt bistå och samverka med övriga delar av det allmänna
biblioteksväsendet i enlighet med vad som anges i 14 och 15 §§.

Paragrafen motsvarar 6 § i 1996 års bibliotekslag och ändras
endast redaktionellt och i förtydligande syfte. Övervägandena
finns i 3.11. Någon ändring i sak är inte avsedd.
Bestämmelsen förtydligas på så sätt att det anges vilka subjekt
som omfattas av kravet på att ge tillgång till högskolebibliotek
och hur högskolebiblioteken i övrigt ska bistå och samverka med
övriga delar av det allmänna biblioteksväsendet.
Lånecentraler
13 § För en kompletterande medieförsörjning ska det finnas en eller
flera lånecentraler.
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Bestämmelsen motsvarar 4 § tredje stycket i 1996 års
bibliotekslag. Övervägandena finns i 3.10. Någon ändring i sak är
inte avsedd.
Samverkan
14 § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka.

Paragrafen motsvarar 7 a § första stycket i 1996 års bibliotekslag.
Övervägandena finns i 3.12.
Ändringen innebär endast att bestämmelsen av pedagogiska
skäl och för att ytterligare lyfta fram behovet av samverkan, får
utgöra en egen paragraf. Av budgetpropositionen för 2005, där
bestämmelsen först föreslogs, (prop. 2004/05:1 utgiftsområde 17
s. 65) framgår att bestämmelsen innebär både att bibliotek och
bibliotekshuvudmän ska samverka och att biblioteken och
bibliotekshuvudmännen ska samverka sinsemellan.
15 § Regional biblioteksverksamhet samt högskolebibliotek, lånecentraler och andra statligt finansierade bibliotek ska
1. avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till
folkbibliotekens förfogande, och
2. i övrigt samverka med folkbiblioteken och skolbiblioteken och
bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god
biblioteksservice.
Folkbiblioteken får ställa litteratur till förfogande för andra offentligt
finansierade bibliotek.

Bestämmelsen motsvarar 10 § i 1996 års bibliotekslag. Övervägandena finns i 3.12.
Första stycket ändras bara redaktionellt av pedagogiska skäl
och här är ingen ändring i sak avsedd. För den regionala
biblioteksverksamheten, som inte alltid förfogar över egna
samlingar, medför bestämmelsen ingen skyldighet att ha egna
samlingar utan endast att samlingarna i förekommande fall ska
ställas till folkbibliotekens förfogande.
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Det nya andra stycket innebär en viss reciprocitet i
bibliotekskedjan. Förändringen innebär att det nu stadgas att
även folkbiblioteken får ställa litteratur till förfogande för andra
offentligt finansierade bibliotek.
Uppföljning
16 §
Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell
överblick och ansvara för samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Myndigheten ska tillsammans med kommunerna och
landstingen följa upp hur de planer för biblioteksverksamheterna som
antagits har utformats och hur de används.

Bestämmelsen har inte någon motsvarighet i 1996 års
bibliotekslag. Övervägandena finns i 3.13.
Paragrafen innebär att den myndighet som regeringen
bestämmer ska ansvara för nationell överblick och samverkan
inom det allmänna biblioteksväsendet. Innebörden av
bestämmelsen är bland annat att myndigheten tillsammans med
kommunerna och landstingen ska följa upp hur de planer för
biblioteksverksamheterna som antagits har utformats och hur de
används.
Myndigheten bör fortlöpande redovisa hur bibliotekslagens
krav på biblioteksplaner efterlevs och vilka eventuella insatser
som skulle kunna göras för att förbättra efterlevnaden.
Uppdraget omfattar dock inte ett revisions- eller tillsynsansvar
för biblioteksväsendet.
Ikraftträdandebestämmelse
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013, då bibliotekslagen (1996:1596)
ska upphöra att gälla.

Enligt bestämmelsen träder den nya lagen i kraft den 1 juli 2013.
Samtidigt ska bibliotekslagen (1996:1596) upphöra att gälla.
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Karin Johansson
033-357057
Samhällsbyggnadsnämnden

Samrådsyttrande över detaljplan för del av
Sjömarken, Räveskalla 1:25 m.fl
(P12/07)
Kommunstyrelsen ser mycket positivt på en upprustning av centrala Sjömarken.
Parkeringsmöjligheter för eventuell handel vid torget bör ses över i planen.
Antingen genom parkeringsficka på gatumark eller att ha torget i nära anslutning
till parkeringsyta.
I centrala Sjömarken bör man ha en tät bebyggelse. Planbestämmelsen som
möjliggör även för villabebyggelse bör ändras så att det enbart är möjligt att
bebygga med flerbostadshus.
Tillfarten till området kan med fördel ske via Moränvägen för att minska den
framtida trafikmängden på närliggande gator.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Samhällsbyggnadschef

SAMRÅD
Delegationsbeslut
2012-05-18
P12/09

Till remissinstanser
Detaljplan för Sjömarken, del av RÄVESKALLA 1:25 M. FL. Borås
Stad, upprättad den 14 maj 2012

Detaljplanen sänds för samråd. Planhandlingar finns att hämta på planavdelningens
webbplats under rubriken pågående planer på www.boras.se/samhallsbyggnad. Där finns
även utredningar som utgör underlag för planen. Stora plankartor kan översändas på
begäran.
Ert yttrande till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden önskas senast den 25 september
2012 via e-post till samhallsbyggnad@boras.se Yttrandet önskas i word-format för att
underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter i samrådsredogörelsen.
Var vänlig ange planens diarienummer (P12/07).
Vid förfrågningar ring Jonas Hallberg tel. 033-358514 eller kontakta via e-post
jonas.hallberg@boras.se.
Borås den 15 augusti 2012
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Borås Stad
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att förtäta centrala Sjömarken med bostäder och centrumfunktioner samt att
skapa ett torg.
Detaljplanen innebär ca 100 nya lägenheter i flerbostadshus i centrala Sjömarken. Vid Missionskyrkan
och de nya bostadshusen avser Sandhultsbostäder
skapa ett torg. Området är utsatt för trafikbuller men
avstegsprinciper från riktvärden för buller anses motiverade.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Sjömarken, del av
RÄVESKALLA 1:25, Borås Stad,
upprättad den 14 maj 2012
1. Inledning

2.2 Planprogram

Kommunfullmäktige godkände 2007-06-25 ett
planprogram för Sjömarken Centrum som riktlinjer
för kommande detaljplanearbete. I planprogrammet
finns mål och förslag för utvecklingen av Sjömarken.
Resterande del av planområdet finns även med i planprogrammet men undantogs av Kommunfullmäktige
vid godkännandet.

1.1 Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att förtäta centrala Sjömarken med bostäder och centrumfunktioner samt att
skapa ett torg.
1.2 Planens huvuddrag

Detaljplanen innebär ca 100 nya lägenheter i centrala
Sjömarken. Vid Missionskyrkan och de nya bostadshusen vill Sandhultsbostäder skapa ett torg. Området
är utsatt för trafikbuller men avstegsprinciper från
riktvärden för buller anses motiverade.
1.3 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd tillkommer samrådsredogörelse och efter granskning tillkommer utlåtande över inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt
redovisa de förutsättningar och syften planen har. De
har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den
inte har någon egen rättsverkan.
1.4 Plandata
1.4.1 Läge och areal

Planområdet ligger i centrala Sjömarken, ca 6 km väster om centrala Borås. Området är ca 2,4 ha stort och
avgränsas av Göteborgsvägen i söder, villabebyggelse i
väster, Allmänna vägen i norr samt industribebyggelse
i öster.
1.4.2 Markägare

Sandhultsbostäder AB äger största delen av planområdet medan Borås Stad äger en mindre del. Fastigheten
Räveskalla 1:414 är privatägd.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2008-12-05 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för området.

4

Utsnitt ur planprogrammet.
2.3 Miljömål för Borås

I Miljömål för Borås anges att all samhällsplanering
och allt byggande ska syfta till en sund, trivsam och
vacker miljö med kretsloppstänkande. De lokala
miljömålen ska integreras i samhällsplaneringen och
bidra till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar
utveckling.
Miljömålet En god bebyggd miljö anger att den
byggda miljön ska skapas i harmoni med naturen och
ge en god livsmiljö.
Miljömålet Energi och Trafik anger bland annat att
människors påverkan på klimatet inte ska vara skadlig.
I första hand ska ny bebyggelse anslutas till fjärrvärme
och ingen el eller olja ska användas för uppvärmning.
Ny bebyggelse ska planeras med goda förutsättningar
för kollektivtrafik. Dagvatten ska omhändertas lokalt
alternativt fördröjas.
2.4 Översiktliga planer

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
De samhällsbyggnadssmål som är relevanta för detaljplaneförslaget är:
- Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen
utan att den sociala och yttre miljön försämras.
- Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets
möjligheter till handel och service.
- Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget för kollektivtrafiken så att behovet av transporter
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som belastar miljön minimeras.
- För att gynna kvarboende och mångfald ska det finnas bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer, ålder och storlek i närområdet.
- För att hushålla med resurser ska planeringen inom
tätorterna utgå från att befintligt gatu- och ledningsnät utnyttjas.
I översiktsplanens bilaga över möjlig markanvändning
föreslås en utveckling av centrumbebyggelsen.
Planförslaget följer spelreglerna i översiktsplanen.
2.5 Trafiknätsanalys för Borås

Göteborgsvägen som går genom planområdet redovisas i trafiknätsanalysen från 1998 som en del av
huvudvägnätet. Delen i planområdet föreslås i trafiknätsanalysen få en högsta hastighet om 50 km/h.
Analysen förelår även att högsta hastighet vid passagen
till Badstrandsvägen är 30 km/h.

Planområdet i förhållande till gällande detaljplaner.

2.6 Gång- och cykelplan för Borås

Gång- och cykelvägen genom planområdet finns med
i Gång- och cykelplan för Borås ytterdelar (1997).
2.7 Gällande detaljplaner

Planområdet berörs av tre planer; P 429, laga kraft
1950-09-26, P 524, laga kraft 1965-05-31 samt P
674, laga kraft 1976-06-03. Genomförandetiden har
gått ut i samtliga planer. Planområdet angränsar även
till detaljplanerna P 1061 och P 1159.
Skogsområdet på fastigheten Räveskalla 1:25 är allmän plats: park eller plantering i samtliga tre planer.
Göteborgsvägen är allmän plats: väg eller torg. Inom
fastigheten Räveskalla 1:25 finns söder om fastigheten
Räveskalla 1:431 två byggrätter för kontor-, samlingseller föreningslokaler med en maxhöjd på 7,5 m. Inom
fastigheten finns även en yta för handel där kiosken tidigare fanns. Fastigheten Räveskalla 1:415 är bostäder
i tre våningar med en maxhöjd på 10,6 m. Fastigheten
Räveskalla 1:370 är kontor, samlings- eller föreningslokaler med en maxhöjd på 7,5 m. Av plantekniska
skäl omfattas även del av fastigheten Räveskalla 1:414
vilken även i fortsättningen ska ha bostadsändamål.

Användning enligt gällande detaljplaner.

3. Avvägningar mallan allmänna
intressen
3.1 Avvägning enligt Miljöbalken

Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av naturen enligt kap 7
i Miljöbalken.
Inga riksintressen berörs.

2.8 Bostadsförsörjningsprogram

Planområdet finns med i Borås Stads bostadsbyggnadsprogram. Föreslagen bostadsbebyggelse har större
omfattning än den som redovisas i bostadsförsärjningsprogrammet. Enligt programmet ska de kommunala bostadsbolagen vara kommunens verktyg för att
tillgodose efterfrågan på nya hyresrätter.

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts enligt PBL 4:34 och 6 kap MB. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen i kap 5.
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3.2 Avvägning enligt PBL mellan allmänna intressen

Planförslaget är av begränsat intresse för allmänheten.
Planområdet består i dag av ej tillgänglig skogs- och
blockmark utan större natur- eller rekreationsvärde.
De motstående allmänna intressen som avvägts är att
bevara naturområdet jämfört med en exploatering
enligt planförslaget.
3.3 Avvägning mellan miljömålen och andra motstående intressen

De motstående allmänna intressen som avvägts är att
tillgodose en efterfrågan på lägenheter i Sjömarken genom att exploatera centralt belägen mark där befintlig
infrastruktur kan nyttjas mot att skapa boendemiljöer
som klarar riktvärden för buller. Utgångspunkt är att
tillämpa Boverkets allmäna råd för trafikbuller med
riktlinjer för avsteg för att uppnå en godtagbar boendemiljö.

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

Planområdets södra delar består i dag av ganska jämn,
skogsbevuxen mossmark där vegetationen i väster består av tät blandskog, främst björk, medan övriga delar
har avverkats och nu främst består av sly. I området
längst i söder, närmast busshållplatsen, har torv grävts
ut och området består av en grusad yta samt tippade
massor av sten och större block.
Planområdets norra delar består av skogsbevuxen
mossmark med mestadels barrskog. I öster mot Stadsporten finns ett grunt dike.
Området är förhållandevis jämnt med nivåer mellan
+155,5 och +157,0, med de högsta områdena i söder.
Planförslaget innebär att större delen av planområdet
grävs ur och återfylls, vilket kommer att medföra att

merparten av den vegetation som finns i området
kommer att tas bort och ersättas med ny.
4.1.2 Geoteknik

I samband med detaljplanearbetet har markens geotekniska förhållanden utretts.
Enligt utredningen (WSP, 2009-06-10) är markförhålllandena mycket ogynnsamma då marken mestadels
består av torv. Grundvattennivån ligger förhållandevis
högt. Nya byggnader i området ska grundläggas med
grundplattor efter att området grävts ut och återfyllts.
För schaktningsarbeten inom 10 meter från Göteborgsvägen ska en särskild arbetsplan upprättas
då schaktning närmare gatan kan medföra risk för
deformationen och sprickor i vägbanan samt skador på
VA-ledningar i trottoaren.
4.1.3 Radon

Eftersom planområdet består av torv som kommer
att schaktas bort har ingen markradonundersökning
gjorts. Även fyllningen i planområdets östra del kommer till stor del att bli omschaktad.
För att klassificera tomten gällande markradon måste
radongashalten i återfyllningen mätas.
4.2 Bebyggelseområden

Planområdet är i dag obebyggt. Sydöst om planområdet finns Missionskyrkan i rött tegel som uppfördes i
slutet av 70-talet. Väster om planområdet finns villatomter, varav en delvis ingår i planområdet av plantekniska skäl. Österut finns en industrifastighet.
Planförslaget innebär att det blir möjligt att bygga ca
100 lägenheter i flerbostadshus i området. Vid torgytan intill Missionskyrkan förelås även centrumändamål. Byggnaden norr om torgytan förelås få en högsta
byggnadshöjd på max 15 meter medan övriga hus
vid Göteborgsvägen får en byggnadshöjd på max 12
meter. Entréer ska finnas mot torg/gata. Övriga flerbostadshus föreslås få en byggnadshöjd på max 9 meter.

Grunden till den f.d. kiosken. Missionskyrkan i bakGöteborgsvägen. Missionskyrkan till höger i bild.
grunden.
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4.2.1 Service

Öster om planområdet finns offentlig service genom
Missionskyrkan som utöver kyrkoverksamheten även
har en squashbana.
Närmaste skola är Sjömarkenskolan, som ligger ca 600
meter från planområdet. Ca 250 meter öster om planområdet finns närmaste förskola. Närmaste högstadieskola är Sandgärdskolan i Sandared. I Sjömarken finns
bland annat pizzeria och kiosk. Vid Viaredsmotet finns
CityGross som är närmaste livsmedelsbutik.
4.2.2 Tillgänglighet

Tillgängligheten till planområdet är god. Planområdet
har som helhet ganska liten lutning och den offentliga
delen (torgytan) ligger vid Göteborgsvägen. Alla nya
byggnader ska vara tillgängliga för rörelsehindrade
personer, dels mellan parkeringsplats och bostadsentré
samt inne i bostaden. Detta ska redovisas vid detaljprojektering och i samband med bygglovsprövning.
4.3 Friytor

Vid Missionskyrkan och två av de föreslagna byggnaderna förelås ett torg. Avsikten är att skapa butiksytor
i de nya byggnadernas bottenvåning för att på så vis
möjliggöra för handel/servering vid torget.
4.3.1 Lek och rekreation

Närmaste lekplats finns söder om järnvägen. Idrottsplatsen ligger ca 200 meter från planområdet. Naturområdet i planområdets mitt används ibland för
hundpromenader i dag.
4.4 Gator och trafik

I planområdets södra del går Göteborgsvägen som
fortsätter västerut till Sandared och österut mot Borås.
Väster om planområdet går Fjällvägen och norr om
området finns Allmäna vägen.
Planområdet ska matas från en infart via Fjällvägen
för de bostäder som anläggs närmast Göteborgsvägen,
medan resterande bostäder angörs via Allmänna vägen.
Mot Göteborgsvägen ska utfartsförbud finnas, med
undantag för varutransporter.
4.4.1 Gång- och cykeltrafik

En gång- och cykelväg går genom planområdet på
Göteborgsvägens norra sida.
4.4.2 Kollektivtrafik

är 12 p-platser/1000 m2, vilket kan uppfyllas inom
kvartersmark. Möjlighet till parkering till eventuella
verksamheter finns också.
4.5 Teknisk försörjning
4.5.1 Vatten och avlopp

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten- och
avlopp. Ledningar ligger i Allmänna vägen samt delar
av Göteborgsvägen. Det finns även ledningar som går
genom planområdet från Fjällvägen via fastigheterna
Räveskalla 1:414, 1:415, 1:25 och 1:370. Ledningar
går även via Räveskalla 1:331, 1:87 och 1:409 vidare
till Hagavägen öster om planområdet.
4.5.2 Dagvatten

I samband med planarbetet har en dagvattenutredning
tagits fram för området (Norconsult, 2012-03-27). I
utredningen konstateras att dagvattnet inom fastigheten Räveskalla 1:25 i dag mestadels samlas i ett torvmarkområde som finns i planområdets mitt. Därifrån
rinner vattnet vidare via ett öppet dike mot en dagvattenledning av dimensionen 600 mm. Ledningen går
sedan vidare österut och har sitt utlopp i Gränsbäcken,
ca 100 meter öster om planområdet. I planområdets
sydvästra del går en dagvattenledning av dimensionen
225 mm. Med hjälp av denna ledning avleds dagvatten från en del av Göteborgsvägen. Denna ledning
har sitt utlopp i ett öppet dike som finns längs med
järnvägen.
I dagvattenutredningen förelås lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inom planområdet för att
inte öka nuvarande högvattenflöden. Fastigheternas
dagvatten ska ledas till naturmark eller utjämnas på
tomtmark och vägdagvattnet ska utjämnas i makadammagasin längs vägarna. Den befintliga ledningen
i Gränsbäcken söder om järnvägen är otillräcklig
och behöver ersättas med en större. Vid inloppet till
kulverten under järnvägen liksom uppströms vid
Göteborgsvägen behöver bäcken grävas ur och rensas.
Nivåsättningen av den exploaterade marken i planområdet måste ske med beaktande av högvattennivån i
Gränsbäcken med anslutande dagvattenledningar. För
planområdet förutsätts att den organiska jorden grävs
ur och fylls upp till en nivå som är högvattenfri med
1,0 meters säkerhetsmarginal. Planområdet bör ha en
lägsta marknivå om +157,0 meter.

Väster om den föreslagna torgytan finns en busshållplats vilken trafikeras av busslinjerna 5, 159, 404 och
405.

4.5.3 Värme, el och tele

4.4.3 Parkering

El-, tele- och optoledningar finns i Göteborgsvägen.

Möjlighet finns att ansluta bebyggelse i planområdet
till fjärrvärmenätet.

Bostadsparkering löses inom fastigheten. Kommunens
gällande parkeringsnorm för bostäder i flerbostadshus
ANTAGANDE
SAMRÅD

7

8

9

10

11

4.5.4 Avfall

Avfall hämtas av Borås Energi och Miljö AB.
4.6 Störningar
4.6.1 Trafik och buller

Genom planområdet går Göteborgsvägen, vilken vid
en mätning av trafikflöden 2004 konstaderades ha
8320 passerande fordon per årsmedeldygn i centrala
Sjömarken (6% tung trafik). I samband med planarbetets start har en bullerberäkning tagits fram (SP,
2012-04-13), vilken visar att trafikbullret från Göteborgsvägen överskrider 55 dBA inom planområdets
södra delar. Inga ekvivalenta nivåer inom planområdet
överstiger 65 dBA.
Planförslaget innebär en förtätning med tät bebyggelse
på en av de mest centrala fastigheterna i Sjömarken,
med en boendeform (hyresrätter) som är underrepresenterad i närområdet. Planområdet medför även (tillsammans med detaljplanen för Räveskalla 1:83, laga
kraft 2011-09-08) ett tydligare centrum samt en mer
ordnad kvartersstruktur. Området ligger längs med ett
av Borås största kollektivtrafikstråk. Motiv finns därför
att frångå riktvärdet 55 dBA ekvivalent nivå vid fasad
och vidta kompensationsåtgärder.

Enligt Borås Stads riktlinjer för trafikbuller, antagna
av kommunfullmäktige 2009-12-17, gäller att lägenheter med ekvivalenta ljudnivåer mellan 55-60 dBA
på trafiksidan ska ha minst hälften av bostadsrummen mot ljuddämpad sida (50 dBA ekvivalent nivå
frifältsvärde). Vidare anges att uteplats med ljudklass
B (50 dBA ekvivalent nivå, 65 dBA maximal nivå) ska
finnas tillgänglig. Lägenheter med nivåer 60-65 dBA
ekvivalent nivå på trafiksidan ska ha minst hälften
av bostadsrummen mot tyst sida (45 dBA ekvivalent
nivå frifältsvärde). Uteplats med ljudklass A (45 dBA
ekvivalent nivå, 60 dBA maximal nivå) ska finnas
tillgänglig.
Planbestämmelser säkerställer nivåer i enlighet med
Borås Stads riktlinjer.
4.6.2 Angränsande verksamheter

Öster om planområdet finns företaget Industrisvets
AB som tillverkar plåt/stålkonstruktioner, hydraultankar, ventilationsaggregat m.m.. Detta innebär exempelvis svetsning, skärning och kantpressning. Generellt
skyddsavstånd till bostäder för sådan verksamhet är
200 meter. Efter utförda risk- och bullerutredningar är
bedömningen att det räcker med 100 meters skyddsavstånd till bostäder. Se vidare punkt 5.6.3.

Ekvivalent buller från trafik på Göteborgsvägen.Utdrag från bullerutredningen.

12

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

5. Konsekvenser

5.5 Sociala värden

5.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts.
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Planområdets
tillåter användning för bostäder och centrumändamål.
Planbestämmelser säkerställer åtgärder för en god
miljö med hänsyn till bland annat hälsa och säkerhet.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att ingen
betydande påverkan förorsakas framgår nedan av
konsekvensbeskrivningen.
5.2 Hållbar utveckling

En hållbar utveckling nås framförallt genom att spara
energi och minska klimatpåverkan. Energi kan sparas
genom att utnyttja befintliga bebyggelsestrukturer och
infrastruktur. I anslutning till området finns exempelvis fjärrvärme utbyggt. En minskad klimatpåverkan
kan också nås genom ett minskat transportbehov.
Planförslaget medför att antalet boende ökar i ett
område där god kollektivtrafik finns.
5.3 Hushållning med naturresurser

Den naturresurs som finns i området är skogsområdet,
vars naturvärde inte bedöms vara stort. Planförslaget
innebär att befintlig bebyggelsestruktur och infrastruktur används, vilket är god hushållning med naturresurser. Bedömningen är att planutformingen innebär
positiva konsekvenser i förhållande till pågående
markanvändning.

I dag finns inga mötesplatser i form av offentliga torg
eller liknande i Sjömarken. Vid genomförande av
planförslaget skapas ett tydligt avgränsat torg. Likaså
utökas befolkningsunderlaget i anslutning till torget i
och med de föreslagna bostäderna.
I och med att ett tydligt centrum med torg och bebyggelse skapas i anslutning till busshållplats Sjömarken
skapas en tryggare miljö för de som reser kollektivt,
främst kvällstid, jämfört med dagsläget där busshållplatsen omgärdas av skogsmark.
5.6 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
5.6.1 Trafikmiljö

Trafikmängden på Göteborgsvägen bedöms inte påverkas märkbart av ett genomförande av detaljplanen.
Trafikmängden på Allmänna vägen kommer att öka
vid plangenomförande med ca 250 trafikrörelser (5 per
ny lägenhet) dagligen då ungefär hälften av bostäderna
i området avses trafikmatas därifrån. Detta innebär
att trafiken kommer att öka något även på Fjällgatan,
Alingsåsvägen och Hagavägen då det är dessa vägar
som matar området.
5.6.2 Buller

Planområdet är utsatt för trafikbuller från Göteborgsvägen. Planbestämmelser säkerställer att bostäderna
klarar bullernivåer i enlighet med kommunens riktlinjer.

5.4 Miljö
5.4.1 Naturvärden

Naturmiljön i planområdet kommer att förändras i
och med den föreslagna bebyggelsen. Inga särskilda
naturvärden bedöms dock påverkas av planförslaget.
5.4.2 Stadsbild

Den lokala stadsbilden förändras mycket. Ett område i
centrala Sjömarken som i dag består av skogs-/ blockmark ersätts av bostadsbebyggelse i 4-5 våningar samt
ett torg närmast vägen och bebyggelse i 3 våningar i
resterande del av området. Förändringen bedöms vara
positiv ur stadsbildssynpunkt.
5.4.3 Grönområden

Ett grönområde i centrala Sjömarken försvinner och
ersätts med bebyggelse. Då naturmarken i planområdet till stor del består av mossmark utan rekreationsvärde bedöms dock förändringen vara acceptabel.

Skyddsavstånd till Industrisvets AB och till järnvägen.
5.6.3 Skyddsavstånd

I samband med planarbetet har en riskutredning
avseende skyddsavstånd tagits fram för området). I utredningen (COWI, 2011-02-28) konstateras att det är
främst buller från Industrisvets AB som skulle kunna
vara störande och att detta borde undersökas genom
en bullerkartläggning på företaget. En bullerkart-
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läggning (SP, 2011-05-27) har gjorts och baserat på
dess resultat fastslås i ett PM gällande skyddsavstånd
(COWI, 2011-10-11) att det i västlig riktning räcker
med 100 meters skyddsavstånd till nya bostäder.
I riskutredningen studeras även risker för farligt gods,
vilket sker på Kust-till-kustbanan. Planområdets avstånd från järnvägen är dock så pass stort att detta inte
är något bekymmer.
Riskfrågan har i utredningen inte bedömts vara aktuell
för Göteborgsvägen då den främst har lokala transporter.

6. Administrativa frågor
6.1 Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har
vunnit laga kraft.
6.2 Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
6.3 Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.
6.4 Planunderlag

Utredningar avseende geoteknik, risker, dagvatten och
buller utgör planunderlag.
6.5 Medverkande tjänstemän

Detaljplanen har upprättats av Boras Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från kommunala förvaltningar

Planavdelningen
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Räveskalla 1:25
m fl, Borås Stad, Västra Götalands
län, upprättad 14 maj 2012.

2.3 Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Planen har kommunalt huvudmannaskap. Det är endast huvudgatan (Göteborgsvägen) som utgör allmän
plats. Det är Trafikverket som ansvarar för Göteborgsvägen, detaljplanen medför inga förändringar beträffande ansvaret för vägen. Exploatören ansvarar för
åtgärder på kvartersmark.
2.4 Avtal

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter
framgår i stället av plankarta och planbestämmelserna.
Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Syftet med detaljplanen är att förtäta centrala Sjömarken med ca 100 lägenheter samt skapa möjligheter för
centrumfunktioner. AB Sandhultsbostäder är initiativtagare till detaljplanearbetet och kommer även vara
den som genomför exploateringen. Man har även för
avsikt att inom exploateringsfastigheten tillskapa ett
torg i planområdets sydöstra del. Avsikten är att AB
Sandhultsbostäder ska bli ägare till all kvartersmark
som krävs för att genomföra exploateringen.

2. Organisatoriska frågor
2.1 Tidplaner

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd

3 kvartalet 2012

Granskning

4 kvartalet 2012

Antagande

1 kvartalet 2013

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

Genomförandetiden är 10 (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.
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Innan detaljplanen antas ska avtal tecknas mellan Borås Stad och AB Sandhultsbostäder. Detta ska reglera
överlåtelse av mark inom planområdet samt vem som
bekostnader eventuella åtgärder på allmän platsmark.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Fastighetsägare

Inom detaljplaneområdet finns 6 fastigheter samt en
marksamfällighet. Borås Stad äger Räveskalla 1:96,
1:370 och 1:415. AB Sandhultsbostäder äger Räveskalla 1:25. Räveskalla 1:74 ägs av Staten Trafikverket
medan Räveskalla 1:414 ägs av Bertil Sjögren. Fastighetsägarna som har andel i marksamfälligheten,
Räveskalla s:3, redovisas i fastighetsförteckningen.
3.2 Fastighetsbildning

Avsikten är att bilda en exploateringsfastighet som
omfattar i princip all kvartersmark inom planområdet.
Fastighetsbildningen bedöms kunna genomföras i
form av fastighetsreglering mellan fastigheter som ägs
av AB Sandhultsbostäder och av Borås Stad. Eftersom
ett avtal mellan parterna ska finnas innan detaljplanen
antas, görs bedömningen att det inte behövs någon
fastighetsplan som reglerar fastighetsbildningen.
Räveskalla 1:415 samt del av Räveskalla 1:370 ska
överföras till Räveskalla 1:25 samtidigt som de delar
av Räveskalla 1:25 som ingår i Göteborgsvägen och
Moränvägen ska överförs till lämplig fastighet som ägs
av Borås Stad.
3.3 Gemensamhetsanläggning

Exploateringsområdet kommer ha utfarter både från
Fjällgatan och Allmänna vägen. Dessa vägar ingår
i gemensamhetsanläggning, Räveskalla ga:3, som i
huvudsak består av vägar och som förvaltas av Sjömarkens vägförening. Eftersom tidigare allmän platsmark
exploateras, bör en ändring av andelstalen i gemensamhetsanläggningen komma till stånd. Vägföreningen har möjlighet att besluta om ändring av andelstalen
när fastigheternas användningssätt ändras. Exploatören
har även möjlighet att träffa överenskommelse med
vägföreningen om ändring av andelstalen.
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5. Ekonomiska frågor

3.4 Servitut och ledningsrätt

Inom planområdet finn ett antal rättigheter, bl.a.
utfartsservitut samt servitut för vatten-, spill- och
dagvattenledningar. För befintliga allmänna vattenoch avloppsledningar har det i detaljplanen lagts ut
u-områden.

5.1 Anpassningskostnader

Åtgärder som kan behöva göras för att anpassa anslutningen mellan kvartersmarken och Göteborgsvägen
ska bekostas av exploatören.
5.2 Ledningsåtgärder

4. Tekniska frågor
4.1 Vatten och avlopp, dagvatten samt fjärrvärme

Planområdet bedöms kunna anslutas till det allmänna
vatten- och avloppsnätet. Dagvatten ska så långt som
möjligt omhändertas lokalt för att skapa fördröjning
och naturlig rening (LOD). Anordningar för fördröjning av dagvatten på kvartersmark ska utföras och bekostas av exploatören och ansvaret för anordningarna
fram till anslutningspunkten ska följa exploateringsfastigheten. Det är Borås Energi och Miljö AB som
är huvudman för allmänna VA-anläggningen. Den
planerade exploateringen kommer att medföra krav på
upprustning av delar av det befintliga dagvattensystemet. Man kommer bl.a. att behöva öka dimensionen
på vissa ledningar samt vidta åtgärder för att förbättra
flödet i Gränsbäcken. Avtal bör upprättas mellan Borås
Energi AB och exploatören som reglerar vad som
åligger respektive part att utföra beträffande dagvattenhanteringen. Avtalet kan även reglera fördelningen av
kostnader för åtgärder som krävs för att kunna ansluta
exploateringsområdet till det kommunala VA-nätet.

Ev. utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, el,
tele, fjärrvärme m.m. utförs av respektive ledningsägare som finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter alternativt genom avtal med exploatören. I de
fall befintliga ledningar behöver flyttas på grund av
exploateringen är det exploatören och respektive ledningsägare bör träffa överenskommelse om villkoren
för flyttningen.
5.3 Planavgift

Planavgift enligt taxa kommer tas ut vid prövning av
lovärenden i samband med exploateringen av området.

Markavdelningen
Edward Isaksson

Området bedöms kunna anslutas till fjärrvärmenätet.
4.2 El och tele

El- tele- och optoledningar finns i anslutning till
Göteborgsvägen.
4.3 Trafik

In- och utfart till exploateringsområdet kan lösas
genom anslutningar till Fjällvägen och Allmänna
vägen. Utmed Göteborgsvägen gäller bestämmelse om
utfartsförbud, med undantag för varutransporter.
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Planbeskrivning
Detaljplan för del av Nordskogen, Del
av Torpa-Sjöb 2:2 m.fl, Borås Stad,
Västra Götalands län, upprättad 13
juli 2012.
1. Inledning
1.1 Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att ändra gällande
detaljplan så att det blir möjligt med en ny
gatustruktur inom planområdet.
1.2 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd
tillkommer utlåtande över inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd,
samt redovisa de förutsättningar och syften planen
har. De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att
de ska vara vägledande vid tolkningen av planen. För
genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande
sätt att den inte har någon egen rättsverkan.
1.3 Plandata
1.3.1 Läge och areal

Planområdet omfattar det planlagda men ännu ej
utbyggda verksamhetsområdet vid Nordskogen.
Planområdet ligger på östra sidan av Däckvägen strax
öster om Sjöbo. Arean uppgår till ca 31 hektar.
1.3.2 Markägare

Borås Stad äger all mark inom planområdet.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Uppdrag

Kommunstyrelsen begärde den 27 februari 2012
att Samhällsbyggnadsnämnden ska påbörja en
planändring för Nordskogen så att det blir möjligt
att ändra på gatustrukturen inom området.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade den 22 mars 2012
beslutet att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen
att ändra detaljplanen med enkelt planförfarande i
enlighet med kommunstyrelsens yttrande.

2.3 Översiktliga planer

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger
samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar
utveckling.
Förslaget till utvidgningen av industriområdet i
Nordskogen öster om Däckvägen finns med i ÖP06.
ÖP uppmanar vidare att industriområdets närhet till
Kypeterrängens rekreationsområde ska iakttas. ÖP
anger också en viktig ekologisk spridningskorridor
norr om Nordskogen.
2.4 Grönområdesplan

Grönområdesplanen innehåller riktlinjer för
centralortens grönområden. Planområdet är
inte specifikt utpekat i planen. I förslag till ny
grönområdesplan (remissutgåva 2011) är inte
planområdet utpekat men det står att det finns viktiga
stråk som ska bevaras parallellt med Väg 42
2.5 Gällande detaljplaner

Området omfattas av detaljplan från 2010,
detaljplanen anger industri samt viss kringservice. Det
finns en fastlagd gatustruktur i gällande detaljplan som
inte är realistisk att bygga ut, därför måste detaljplanen
ändras.
2.6 Vattenskyddsområde

Industriområdet Nordskogen ligger inom den
primära skyddszonen för Öresjös vattentäkt.
Skyddsföreskrifterna som gäller i vattenskyddsområdet
började gälla 2009-01-01 och omfattar bland annat
följande:
Inom den primära och sekundära skyddszon får
hantering av mer än 250 liter av för grund- eller
ytvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter,
impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra
hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter
endast ske efter tillstånd av den kommunala nämnden
för miljöfrågor.
Inom den primära, sekundära och tertiära skyddszon
får anläggning för infiltration eller utsläpp av
hushållsspillvatten eller annat avloppsvatten i marken,
diken eller vattenområde inte utföras utan tillstånd av
den kommunala nämnden för miljöfrågor.

2.2 Strandskydd

Planområdet berörs inte av strandskydd.
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4. Planeringsförutsättningar och
förändringar

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
Planutformningen bedöms vara förenlig med
hushållningsbestämmelserna enligt kap 3,
miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av
naturen enligt kap 7 i Miljöbalken.

4.1 Planens huvuddrag

Väg 42 utgör riksintresse och är av särskild regional
betydelse och utgör förbindelse mellan regionala
centra. Den kommande utbyggnaden av väg 42
förbi Sjöbo är utpekat som riksintresse. Riksintresset
bedöms inte påverkas negativt av utbyggnaden av
Nordskogens industriområde.
Planområdet berörs inte av strandskydd från
närliggande vattendrag.
En behovsbedömning avseende betydande
miljöpåverkan har gjorts enligt PBL4:34 och 6
kap MB. Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.

Detaljplanen medger att ett nytt industriområde kan
etableras öster om Däckvägen (nya Väg 42). Från den
nya cirkulationsplatsen på väg 42 byggs en lokalgata
som ansluter till Nordskogens industriområde. Alla
verksamhetstomter får sin anslutning via lokalgatan,
inga fastighetsutfarter tillåts mot väg 42. Lokalgatan
delas upp i två säckgator med vändplatser. Åt både
norr och söder finns möjlighet att koppla på ytterligare
etapper via två naturstråk. Vid den södra vändplatsen
ansluts ett gångstråk mot Sjöbo och Kypeterrängen.
Utbyggnaden och genomförandet av Nordskogens
industriområde delas in i två etapper. Första etappen
omfattar i stort sett området runt lokalgatan, totalt 14
hektar. Andra etappen tar hand om resterande delar
öster om lokalgatan. Etapp 2 medför omfattande
markarbeten i form av bortsprängning av berg. I etapp
2 läggs gator på kvartersmark.

Etapp 2

Senare etapp
Etapp 1

Etapp 1
Etapp 1

Etapp 1

Etapp 1

Förslag till etappindelning av Nordskogens industriområde, den streckade vägdragningen illustrerar den gamla
vägstrukturen som fanns med i den detaljplan som vann laga kraft 2010 och som nu ersätts med denna detaljplan och säckgatorna.
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4.2 Bebyggelseområden

Området får exploateras med industribebyggelse med
en högsta byggnadshöjd på 15 meter. Maximalt 40 %
av fastighetsarean får bebyggas.
Användningen inom området är begränsad till
industri med ett visst skyddsavstånd till bostäder.
I industrianvändningen ingår bl a partihandel och
komplementverksamhet såsom personalrestauranger
och service som behövs för industriföretagen som
etableras inom området.

5. Al- och gransumpskog (klass 3, högt naturvärde,
utanför planområdet)
6. Torpstället Alidedal (klass 3, högt naturvärde,
utanför planområdet)
7. Lövskog med inslag av alsumpskog (klass 3, högt
naturvärde, inom planområdet)
8. Blockbrant och lodytor (klass 2, mycket högt
naturvärde, till större delen inom planområdet)
4.3.3 Fornlämningar

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.

4.3 Natur och kultur

4.3.4 Geoteknik

4.3.1 Mark och vegetation

Området är idag bevuxet med en blandskog där
barrträden dominerar.
Planområdet avgränsas i norr av en brant slänt, i
öster av en bergvägg och branta slänter och i söder av
naturområde med höga naturvärden.
4.3.2 Naturmiljö

I mitten av juni 2008 genomförde Ramböll AB en
översiktlig naturinventering detta i samband med
planläggningen av Väg 42 förbi Sjöbo samt inför den
föregående planläggningen av Nordskogen. Nedan
redovisas enbart de områden som berör Nordskogen
(siffrorna hänvisar till kartan nedan).

Ramböll Sverige AB har på uppdrag av Borås Stad
utfört en okulärbesiktning av området söder om
Nordskogens industriområde. I samband med
detta gjordes en översiktlig kartering med stöd av
jordartskartan. Seismiska undersökningar har utförts
i 5 sektioner, samt 3 st jordbergsonderingar och en
provgrop strax öster om Däckvägen (PM Geoteknik
2008-10-01, Ramböll AB).
Jorden utgörs enligt jordartskartan och provgropen i
huvudsak av sandig siltig morän ovan urberg.
Ovan moränen finns på vissa ställen ett tunnare
mulljordlager med ca 0,1-0,3 m tjocklek. Block
förekommer i stor omfattning i ytan på i stort sett
hela området. Berg i dagen återfinns endast vid de två
höjdpartierna i områdets norra del.
Marken bedöms vara byggbar. Större markarbeten
kommer att företas när området ska ordningställas
till industrimark, vilket betyder att schaktningar och
utfyllnader kommer att ske. Se vidare PM Geoteknik.
Enligt översiktlig inventering utgör marken
normalriskområde vad avser radon. För mark som
klassas som normalriskområde för radon gäller
generellt att man inte kan utesluta förhöjd risk för
markradon lokalt.
4.4 Gator och trafik
4.4.1 Gång- och cykeltrafik

Utmed Väg 42 kommer det att uppföras en ny gångoch cykelväg som har förbindelse med Sjöbo och
Skogsryd/Frufällan. Vid den södra vändplatsen inom
området kommer ett gång- och cykelstråk att ansluta
till Kype och den nya gång- och cykelbron över väg 42
och järnvägen till Sjöbo.
Detaljplan för Nordskogen,
Torpa-Sjöbo 2:2 m fl
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4.4.2 Kollektivtrafik

Idag finns ingen kollektivtrafik till området men
i samband med utbyggnaden av väg 42 kommer
busstrafiken mot Fristad att läggas om så att de
trafikerar väg 42 förbi planområdet. Det är inplanerat
ett hållplatsläge vid infarten till Nordskogen.
4.4.3Trafikmiljö

Ramböll AB har genomfört en beräkning av
tillkommande trafik från Nordskogens industriområde
och trafikuppräkningen till 2030 års nivå (PM Trafik
2008-08-11, Ramböll AB). Tabellen visar uppskattade
trafikmängder för år 2006, för år 2030 och för år
2030 inklusive tillkommande trafik från Nordskogen.
Trafikmängderna redovisas i antal fordon per
årsmedelsvardagsdygn.
För trafik från Nordskogen till korsningen
Skaraborgsvägen-Campinggatan, söder om
planområdet, beräknas den nya exploateringen
innebära en trafikökning med 4600 fordon år 2030.
Det är 16% mer än trafikflödet utan exploatering år
2030. Redan idag är korsningen hårt belastad och
den förväntade trafikökning kommer att förvärra
situationen. Att inte exploatera industriområdet skulle
emellertid inte leda till en betydande minskning av
trafikproblemet.
Industriområdet förväntas alstra 1 400 extra fordon
norrut år 2030. Detta är 12% mer än det förväntade
trafikflödt år 2030 utan exploatering. Korsningen
väg42-Tosserydsvägen berörs av denna trafikökning.
Korsningen är mycket trafikosäker. Dess problem
är dock inte beroende av trafikmängden men
handlar om principella säkerhetsbrist såsom dålig
sikt och höga hastighet. Även i detta fall gäller det
att trafikproblemet inte skulle vara mindre utan
exploatering i Nordskogen.
4.5 Teknisk försörjning
4.5.1 Värme och El

Den befintliga industrifastigheten i Nordskogens
industriområde är ansluten till det kommunala
fjärrvärmenätet. De fastigheter som tillkommer
inom det befintliga samt föreslagna industriområdet
kommer att anslutas till samma fjärrvärmenät.
Borås Elnät AB har stärkt upp elnätet med en ny
mottagningsstation vid nya Väg 42.
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4.5.2 Vatten, avlopp och dagvatten

Område C

En dagvattenutredning (2008-05-15) genomfördes i
samband med detaljplanen för Väg 42, förbifart Sjöbo
och Nordskogen togs fram 2009-2010. Utredningen
redovisar omhändertagande av dag- och grundvatten
med hänsyn till naturmiljövärden i det aktuella
området. Principerna från dagvattenutredningen har
inte ändrats för denna detaljplan utan gäller fortsatt.
Avrinningsområdena är desamma, däremot stämmer
inte dikesdragningarna så till vida att vattendelaren
mellan område A och B har förskjutits lite västerut.

Detta område ligger söder om område B och dess
förutsättningar är likvärdiga. Avrinning sker mot
Viskan via Kypebäcken. Befintligt flöde från området
vid ett dimensionerande tvåårsregn beräknas till ca
45 l/s. Efter utbyggnad ger ett dimensionerande regn
ca 850 l/s. Fördröjning/Perkolation på tomtmark
samt avledning i öppna diken. Vägdikena ansluts
till befintlig bäck som rinner mot S:a Kypesjön.
Befintlig trumma under vägen vid punkt F3 behöver
uppgraderas. För att förhindra att förorenat vatten
når S.a Kypesjön, som huserar djurparkens sälar, grävs
bäcken om och ansluts till dagvattendamm 1. Denna
är gemensam för Trafikverkets Väg 42 och område C.

För Nordskogens del innebär det att område B
kommer att tillföra dagvatten till Öresjö och område
C kommer tillföra Viskan dagvatten nerströms Öresjö.
Vid bedömning av magasineringsbehov har antagits
att dagvattenflödena som lämnar området inte ska vara
större än vid nuläget. Hela ökningen av flödet mellan
nuläge och framtida läge har räknats in i magasinen
på tomtmark. Inom de delområden som använder
vägdiken för avledning av dagvattnet kan en stor
del av flödena fördröjas i dessa och minska behovet
av magasin på tomtmark. Verksamheter som är
förorenande för dagvattnet ska avleda sitt dagvatten via
oljeavskiljare innan det leds ut i magasin eller diken.
För att säkerställa att inga föroreningar når Öresjö
eller känsliga anläggningar anläggs dagvattendammar
som sista säkerhetsåtgärd i systemen. Två dammar i
anslutning till väg 42 och våtmark som sista utpost
innan Öresjö.
Område B

Området återfinns öster om Däckvägen och kommer
att behöva terrasseras genom både berg och jordschakt
samt genom uppfyllnad. Infiltrationsmöjligheten
bedöms som liten varvid perkolation/fördröjning i
hårdgjorda ytor samt fördröjning i diken föreslås som
metoder för fördröjning inom området. Befintligt
flöde från området vid ett dimensionerande tvåårsregn
beräknas till ca 50 l/s. Efter utbyggnad ger ett
dimensionerande regn 1250 l/s. Även här erhålls en
avsevärd ökning av flödet. För att åstadkomma en
fördröjning byggs perkolations/fördröjningsmagasin i
dom hårdgjorda ytorna på tomtmark.
Magasinsbehovet för området är ca 3350 m3. Om det
utförs som sprängstensmagasin behövs 7 m3 magasin
per 100 m2 hårdgjord yta. Avledningen utanför
tomtmark görs i vägdiken.

Magasinsbehovet för området är ca 2150 m3. Om det
utförs som sprängstensmagasin behövs 6 m3 magasin
per 100 m2 hårdgjord yta
Åtgärder

För att förhindra skador på omgivande vattendrag,
dels genom erosion samt ökande föroreningsgrad
föreslås ett antal åtgärder före utbyggnad.
Dagvattnet fördröjs i magasin inne på tomtmark.
Verksamheter som är förorenande ska avleda dagvatten
via oljeavskiljare.
Långsam avledning ur området via vägdiken och
terrängdiken
Rening av dagvattnet i dammar eller våtmark innan
det når recipient.
Åtgärder av den typ som föreslagits kommer att
ha en flödesutjämnande effekt, men även reducera
föroreningsinnehållet i dagvattnet på grund av
avsättning av partiklar och avskiljning av olja.
Tungmetaller som bly, koppar och zink är i mycket
hög grad partikelbundna, men även fosfor och kväve
förväntas reduceras till viss del. Flödesutjämningen
medför att de dammar som planeras utanför området
kan behandla en större andel av dagvattenflödet
från området, vilket kommer att ge ytterligare
föroreningsreduktion.
Implementering av de föreslagna åtgärderna kommer
att minska föroreningsinnehåll i dagvatten samt
förbättra dagens status för dagvattenhantering efter
utbyggnaden av det aktuella detaljplaneområdet.

En dagvattenledning för att leda vattnet från områdets
östra del och vidare ner till dikessystemet vid Fristad
kommer att behöva anläggas. Vidare anläggs öppna
diken vid områdets västra del som sedan ansluts till
ovan nämnda ledning. Som sista reningsåtgärd leds
vattnet till föreslagen våtmark vid järnvägen/Väg 42.
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4.6 Störningar

För att minimera störningar mot omgivande
rekreationsområden och bostäder norr om
planområdet har industrianvändningen begränsats till
att gälla följande:
J200 har satts för merparten av området med
undantag längst i norr, beteckningen innebär industri
med ett skyddsavstånd på 200 meter till bostäder.
Exempel på verksamheter med rekommenderat
skyddsavstånd på 200 meter eller mindre: kafferosteri
och anläggning för färdiglagad mat, anläggning
med ett lösningsmedelsutsläpp <10 ton per år,
plastbearbetande industri, regummeringsanläggning,
betongvaruindustri, mindre mekanisk verkstad/
plåtslageri, ytbehandlare.
I den norra delen har angetts J100 där största
skyddsavstånd till bostadsbebyggelse är 100 meter.
Exempel på verksamheter med ett rekommenderat
skyddsavstånd på 100 meter eller mindre är bageri,
charkuteri, gummiverkstad, bilverkstad med
omlackeringsverksamhet, bensinstationer, miljöstation
(avfall/materialinsamling).

5. Konsekvenser
5.1 Miljökonsekvensbeskrivning

I samband med den föregående detaljplanen för
Nordskogen och Väg 42 antogs att det förelåg
betydande miljöpåverkan pga vägutbyggnaden, En
miljökonsekvensbeskrivning (2008-11-06) upprättades
av Ramböll AB på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret.
Det nya förslaget till detaljplan för Nordskogen
anses inte få någon betydande miljöpåverkan. Den
upprättade miljökonsekvensbeskrivningen har använts
för att visa på detta.
Konsekvensbeskrivningen i denna planbeskrivning
baseras på Rambölls MKB.
5.2 Människors hälsa

Buller och luftföroreningar kan även komma att
uppkomma från de verksamheter som etableras
inom industriområdet. Negativa konsekvenser för
människors hälsa och miljön bedöms dock kunna
undvikas genom att krav på bullernivåer och utsläpp
till luft med mera ställs för de verksamheter som
etableras.
5.3 Närrekreation och friluftsliv - tillgänglighet,
barriärer

Kypeterrängen öster om Däckvägen utgör idag
ett viktigt närrekreationsområde och område
för friluftsliv. I dagsläget utgör Fristadsvägen,
Älvsborgsbanan och befintligt industriområde vid

12

Nordskogen en barriär för tillträde till Kypeterrängen
och i en viss mån för tillträde till de andra
grönområden.
Utbyggnaden av industriområdet öster om nuvarande
Däckvägen leder till att avståndet från Sjöbo till
Kypeterrängen ökar. Denna barriär delas dock i två
genom en ny förbindelse till Kypeterrängen över de
nya industrigatorna i Nordskogen östra och västra.
Denna nya förbindelse minskar industriområdets
barriäreffekt.
5.4 Naturmiljövärden

Planens genomförande har negativa konsekvenser
på följande områden med förhöjda naturvärden
som nämns i avsnitt 3.2 Natur och Kultur (Siffrorna
hänvisar till kartan till höger).
7. Lövskog med inslag av gransumpskog (klass 3, högt
naturvärde) Hela området kommer att omvandlas
till kvartersmark och naturvärdena försvinner.
Livsutrymmet för de arter som förekommer
inom objektet minskar därmed. Möjligen kan
plattlummerbeståndet som finns öster om Däckvägen
flyttas över till den nya vägslänt som kommer att
anläggas.
8. Blockbrant och lodytor (klass 2 mycket högt
naturvärde) Planområdets gräns föreslås gå ett 30-tal
meter väster om rasbrantens släntfot. Därmed finns
möjlighet att spara den skog som skyddar branten från
sol och vind och som gör att det fuktiga mikroklimatet
består i branten.
Sammantaget bedöms planförslaget innebära små–
måttliga negativa konsekvenser för naturmiljön,
förutsatt att dagvattnet hanteras på det sätt som
dagvattenutredningen föreslår.
5.5 Dagvatten och påverkan på recipienterna

Väg 42 är utpekad transportled för farligt gods
och vägens lokalisering nära ytvattentäkten Öresjö
vid Långesten medför att ett utsläpp i samband
med en farligt gods olycka riskerar att snabbt nå
ytvattentäkten. Den nya vägdragningen medför
att vägen hamnar längre ifrån ytvattentäkten än
nuvarande väg 42 gör. Detta medför att avståndet
till den inre skyddszonen ökar och därmed ökar även
möjligheten för förhindra att en förorening, förorsakad
av till exempel utsläpp i samband med olycka, når
vattentäkten. Den nya vägen förutsätts dessutom
få en säkrare utformning än nuvarande väg vilket
också bidrar till en minskad risk för trafikolycka och
utsläpp av ämnen som kan påverka vattenkvaliteten i
vattentäkten negativt.
Påverkan på vattenskyddsområdet, Öresjö med
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skyddszoner, kan också ske genom utsläpp från olycka,
brandbekämpning och förorenat dagvatten antingen
direkt till dagvatten eller närliggande vattendrag eller
till mark och grundvatten.
Dagvattnet från hårdgjorda ytor inom planerat
industriområde, kommer att samlas upp och
förbehandlas innan det avleds vidare. Vattnet
kommer att samlas upp i magasin under jord och
ytvattendiken, vars funktion är att fördröja vattnet
och fastlägga föroreningar. Dagvattnet avleds sedan
till dagvattendammar som kommer att utformas så
att eventuella utsläpp av oljor och drivmedel eller
andra ämnen samt släckvatten kan samlas upp. På
så sätt minskar risken för en negativ miljöpåverkan.
Detta är en förbättring utifrån dagens förhållanden.
Genomförandet av planen bedöms därför inte ur
dagvattensynpunkt bidra till en negativ påverkan på
vare sig Viskan eller Öresjö.

de åtgärder som redovisas i dagvattenutredningen
realiseras. Det innebär att påverkan på närmiljön,
Öresjö och Viskan från dagvattnet trots allt bedöms
bli försumbar.
5.6 Förorenad mark

Marken i det nya industriområdet har idag inga kända
föroreningar.
5.7 Landskapsbild

En exploatering av ett skogsklätt kuperat
naturområden för industri innebär att landskapsbilden
väsentligt förändras genom avverkning, viss
plansprängning och etablering av byggnader. Det
befintliga industri- och verksamhetsområdet vid
Nordskogen ligger omgivet av skog och är till största
del visuellt avskilt från annan bebyggelse.

Sammantaget medför utformningen av
dagvattensystemen, med fördröjningsmagasin och
dagvattendammar, tillsammans med vägens nya läge
och utformning en förbättrad säkerhet och är positivt
både för människors hälsa och miljön.

Utvidgningen av industriområdet öster om
Däckvägen kan komma att bli mer synligt från
bostadsbebyggelsen i Sjöbo eftersom marken på berget
sluttar uppåt.

Dagvattnet från vägar, parkeringsytor och andra
hårdgjorda ytor inom det nya industriområde avses
att omhändertas via infiltration över grönytor samt i
magasin under jord, i gräsbevuxna dikessystem och
dagvattendammar.
Avledning av dagvatten från takytor och vissa
asfalterade ytor vid nuvarande industriområde sker via
ett dike väster om industriområdet. Diket mynnar i
Öresjö. Även dagvatten från viss del av Däckvägen och
väg 42 avleds norrut, mot Öresjö. Under 1996 togs
ett principförslag fram för dagvattenhanteringen vid
Nordskogens industriområde. Föreslagna lösningar har
inte realiserats.
Rinntiden för en förorening inom den tertiära zonen
är beräknad till >24 timmar. Detta i kombination
med det dagvattensystem som byggs upp bedöms
reducera föroreningsgraden kunna minska betydligt
samt även möjliggöra att föroreningar i form av
drivmedelsutsläpp etcetera kan samlas upp och
omhändertas.
Jämfört med dagens situation, där bara delar av
industriområdet är exploaterat, transportarbetet är
av mindre omfattning samt att hela området öster
om Däckvägen utgörs av skogsbevuxet naturområde
kommer utbyggnaden att innebära en väsentligt ökad
dagvattenmängd. En ökad mängd påverkat dagvatten
medför också en ökad föroreningsbelastning till
recipienten. Vid genomförandet av planen förutsätts
SAMRÅD
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6. Administrativa frågor
6.1 Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har
vunnit laga kraft.
6.2 Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande.
Planen omfattar ett område som sedan tidigare är
planlagt och prövat som industriområde och förslaget
till ny detaljplan innebär endast en flytt av lokalgatan.
6.3 Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av
lovärenden.
6.4 Planunderlag

Utredningar avseende geoteknik, trafik och MKB
utgör planunderlag.
6.5 Planframställning

Detaljplanen har upprättats av Boras Stads
Samhällsbyggnadsförvaltning

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Nordskogen, Del
av Torpa-Sjöb 2:2 m.fl, Borås Stad,
Västra Götalands län, upprättad 13
juli 2012.
1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att
redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som
behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan.
Avsikten med beskrivningen är att den skall vara
vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en
utvidgning av industriområdet vid Nordskogen.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ av kommunen,
vilken också är ansvarig för planens genomförande.

Planavdelningen

2.1 Tidsplan

Elisabet Fjellman

Andreas Klingström

tf planchef

planarkitekt

Detaljplanen genomförs med enkelt planförfarande.
Samråd om planförslaget ska ske under sommaren
2012. Antagande av detaljplanen beräknas ske
i oktober 2012. Detaljplanen skall antas av
Samhällsbyggnadsnämnden.
2.2 Genomförandetid

Planens genomförandetid slutar 10 år efter det datum
som planen har vunnit 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.
2.3 Ansvarsfördelning

Huvudmannaskap innebär att huvudmannen
är ansvarig för utbyggnad och framtida drift
och underhåll av allmänna platser. Huvudman
för allmänna platser inom planområdet är
kommunen. Borås Energi och Miljö ansvarar för
att tillgodose området med vatten och avlopp. Det
nya industriområdet skall ha sina egna separerade
dagvattensystem och dammar.
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5. Ekonomiska frågor

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Markägare

Kommunen äger alla fastigheter inom planområdet
dvs fastigheterna Torpa-Sjöbo 2:2 samt Norrmalm 1:3.
3.2 Fastighetsbildning

Kommunen har ansökt om att få bilda en
exploateringsfastighet. Denna fastighet skall
omfatta det område som blir industrimark enligt
planförslaget. I takt med försäljning av industrimark
kommer nya tomterna att avstyckas från denna
exploateringsfastighet.

Del av området (14 ha) beräknas att byggas ut 20132014. Kostnaden för grovplanera dessa tomter och
att anlägga gatan har bedömts mycket översiktligt
till ca 40 Kkr. Kostnaden bedöms stå i paritet med
de intäkter som kan fås vid en försäljning (exkl t ex
ränta).
Det är oklart när resterande del området kommer att
byggas ut.

Markavdelningen

4. Tekniska frågor

Britt Andersson

4.1 In- och utfarter

markchef

Det nya industriområdet får sin infart från den nya
förbifarten rv 42 via en cirkulationsplats.
4.2 Teknisk försörjning

En dagvattendamm söder om industriområdet och en
våtmark norr om industriområdet skall ta hand om
det dagvatten som blivande verksamheter kommer
att generera. För skötsel, drift och underhåll av
dessa svarar huvudmannen för vatten och avlopp.
Damm och våtmark kommer att vara placerade på
kommunägd mark.
I de fall dagvattenanläggningar hamnar inne på
kvartersmark skall de säkerställas med servitut.
I övrigt vad som gäller omhändertagande av dag- och
grundvatten för planområdet så ber vi att få hänvisa
till den dagvattenutredning (2008-05-15) som
Ramböll AB genomfört.
4.4 Förprojektering

För industriområdet har det gjorts en förprojektering.
Förprojekteringen ger t ex förslag på terrassering
av tomtmark och innehåller vissa geotekniska
undersökningar.
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