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Underlag för anordnande av Barnens Val 2012
Lekplatsen i Stadsparken vänder sig till kommunens samtliga barn. Den har en
placering som medför att i stort sett alla yngre kommuninvånare åtminstone
någon gång har besökt den. Lekplatsen har dock under en längre tid varit
eftersatt och i behov av omfattande renovering eller snarare att helt bytas ut mot
en nyare och mer modern lekplats. Kommunfullmäktige har redan anslagit
medel för nödvändig investering. En sådan ganska betydande investering, som
riktas mot kommunens yngre invånare, behöver givetvis tas emot positivt av
målgruppen för att bli lyckad. Tanken har därför väckts om man inte skulle
kunna låta berörd målgrupp rösta om utformningen av den nya lekplatsen.
Omröstningen skulle då också kunna nyttjas för att väcka de yngre
kommuninvånarnas intresse för demokratifrågor. En underhandsförfrågan har
tillställts Valnämnden, som ställer sig positiv till att anordna en omröstning
bland kommunens yngre invånare.
Valnämnden har förklarat att omröstningen skulle kunna ske genom ett
förfarande som motsvarar det allmänna valets förtidsröstning och att
omröstningen lämpligen sker på biblioteken under en tvåveckorsperiod,
möjligen förstärkt med röstning under samma period på kommunens bokbussar.
Material, som nyttjas i det allmänna valet, kan användas även vid denna
omröstning. Dock behöver det tryckas upp särskilda valsedlar, en
informationsbroschyr och utställningsmaterial till biblioteken. Broschyren kan
användas av lärarna i undervisningen. Tanken är att lärarna sedan skall
medverka för att göra det möjligt för barnen att utnyttja sin rösträtt.
Tekniska Förvaltningen har, genom konsulter, tagit fram tre olika utformningar
av lekplatsen. Bedömningen är att lekplatsen främst vänder sig till barn i åldern
4 till 12 år, varför dessa åldersgrupper bör vara de som får deltaga i
omröstningen. Lekplatsen är visserligen belägen i Centrum men med tanke på
dess strategiska läge invid busstorget, utgör samtliga barn inom kommunen
dess målgrupp, varför givetvis alla barn i rätt ålder får rösta. Lämpligen låter
man hela årskullar rösta utan hänsyn till när på året de fyller, för att inte vissa
barn i en barngrupp eller skolklass skall falla utanför.
Valnämnden har beräknat tilläggskostnader för att tekniskt genomföra
omröstningen till knappt 200.000 kr. Det framgår dock av budgeten att det inte
innefattar några särskilda satsningar på att göra valet känt.
Eftersom Valnämndens verksamhet mellanvalsår är ganska begränsad och
budgetanslaget beräknat efter internhyra och två nödvändiga
nämndsammanträden, behövs tilläggsanslag för att kunna genomföra den här
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typen av omröstning, på samma sätt som skulle ske för att kunna genomföra en
allmän folkomröstning eller ett om/nyval.
I samband med allmänna val eller riksomfattande folkomröstningar informerar
Valmyndigheten och Länsstyrelserna samtliga röstberättigade genom
omfattande insatser i de olika medierna. Det förs också en valdebatt på såväl
lokalt som regionalt och centralt plan, vilket sammantaget medför att
allmänheten får kunskap om både att det är val och vad de kan rösta på för
alternativ. Någon sådan draghjälp från andra myndigheter och från den politiska
debatten, som tar mycket plats i de olika medierna, kan man inte räkna med vid
denna lokala omröstning bland kommunens barn. För att satsningen på att ge
barnen en konkret och reell möjlighet till demokratisk påverkan av
utformningen av en för dem viktig stadsmiljö, krävs informationsinsatser som
ger hela gruppen tillräcklig insikt i såväl valproceduren som de alternativ de
kan välja mellan. Tanken är att mycket av informationen till barnen skall
kanaliseras genom förskolan och skolan, som en del i utbildningen inom
demokratiområdet. Dock måste även information ges till en bredare allmänhet,
för att, dels barnens val skall få den uppmärksamhet barnen har anledning att
förvänta sig efter att ha röstat, dels ge deras föräldrar information om att deras
barn har rätt att rösta för att kunna underlätta för dem att kunna göra ett fritt val.
Särskild hänsyn bör också tagas till att flera barn inte är inskrivna i den
kommunala barnomsorgen och att flera barn går i friskolor, över vilka
kommunens inte har samma möjlighet att säkerställa att informationen ges till
eleverna som i de kommunala skolorna.
Informationsarbetet genomförs i samarbete med reklambyrån Mecka, med
vilken kommunen har ramavtal. Mecka kommer att ta fram broschyr, valsedlar,
och utställningarna till biblioteken. Meckas jobb med idé, layout, formulering,
foto, original och övriga informationskostnader för tryckning,
utställningsmaterial och annonsering beräknas till 160 000 kronor. Det behövs
också en interaktiv webblösning där även de minsta barnen själva kan utforska
de tre olika alternativen. En sådan webblösning måste tas fram av Mecka
eftersom den kompetensen inte finns i kommunen.
För genomförande av Barnens Val bör tilläggsanslag därför ges till
Valnämnden med 350.000 kr.

STADSKANSLIET, sekretariatet
Lars-Olof Danielsson
Stadsjurist
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SIK 1:163
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra.

2012-08-15

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-15

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0209 214
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2012-06-13 / bh

Programområde: 2

1 (1)
2012-09-03

2011/KS0209 214
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Samrådsyttrande detaljplan för del av Fristad,
FRISTAD TORG, SIK 1:163
BN 2011-616
Kommunstyrelsen är positiv till planförslaget. Styrelsen har inga erinringar.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsbyggandschef

SAMRÅD
Delegationsbeslut
2012-05-18
BN 2011-616

Till remissinstanser
Detaljplan för Fristad, FRISTAD TORG, SIK 1:163, Borås Stad,
upprättad den 14 maj 2012

Detaljplanen sänds för samråd. Planbeskrivningen med förminskade plankartor
biläggs. Stora plankartor kan översändas på begäran.
Planhandlingarna finns även tillgängliga under rubriken pågående planer på
www.boras.se/samhallsbyggnad
Ert yttrande till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden önskas senast den 13
augusti 2012 via e-post till samhallsbyggnad@boras.se Yttrandet önskas i wordformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter i
samrådsredogörelsen.
Var vänlig ange planens diarienummer BN 2011-616.
Vid förfrågningar ring Kristine Bayard tel. 033-358449 eller kontakta via e-post
kristine.bayard@boras.se.
Borås den 31 maj 2012

Samhällsbyggnadsnämnden

BN 2011-616

Detaljplan för del av Fristad
SIK 1:163 M. FL. (Fristad torg)
Borås Stad

SAMRÅD normalt planförfarande
ANTAGANDEHANDLING

Sammanfattning
Fastighetsägaren Sikfast HB vill utöka livsmedelsbutiken i Fristad med ytterligare säljyta samt en ny entré
mot Fristad torg. Planen möjliggör också att en våning
med kontor eller bostäder byggs ovanpå utbyggnaden
och den befintliga butiken.
Butiken är Fristads enda livsmedelsbutik och ligger
med entrén mot torget som är bilfritt. När butiken
byggs ut kommer en del av torget tas i anspråk. De
nya lokalerna kommer att ansluta till bankens befintliga lokaler. Byggnaden som idag är en vinkelbyggnad
kommer istället att få en mer rektangulär form.
Befintliga byggnader och butikens entré idag

Torget
Översiktskarta

NORMALT PLANFÖRFARANDE
Beslut
SAMRÅD
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2. Tidigare ställningstaganden

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Fristad,
Fristad torg, SIK 1:163, Borås Stad,
Västra Götalands län, upprättad den
14 maj 2012.
1. Inledning
1.1 Planens syfte

Fastighetsägaren Sikfast HB vill utöka livsmedelsbutiken i Fristad med ytterligare säljyta, en ny entré
mot Fristad torg samt få möjlighet att bygga en ny
bostads-/kontorsdel ovanpå befintlig butik.
1.2 Planens huvuddrag

Butiken är Fristads enda livsmedelsbutik och ligger
med entrén mot torget som är bilfritt. Butiken kommer att byggas ut och ta en del av torget i anspråk. De
nya lokalerna kommer att ansluta till bankens befintliga lokaler. Byggnaden som idag är en vinkelbyggnad
kommer istället att få en mer rektangulär form.
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 är beläget på Fristads torg, norr om Nya
Kyrkvägen och öster om Stora vägen (väg 183). Fristad
är ett samhälle i Borås kommun som ligger vid Öresjö,
13 km norr om Borås stad. Planområdet är ca 3700
kvm stort.
1.4.2 Markägare

Fastigheten Borås Sik 1:174 ägs av Borås kommun och
fastigheten Borås Sik 1:163 ägs av Sikfast HB.
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2.1 Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2011 att ge
uppdrag åt Samhällsbyggnadsnämnden att påbörja
detaljplanearbete vid Fristad torg. Uppdraget grundar
sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om
planändring för att kunna utöka livsmedelsbutiken i
Fristad med ytterligare säljyta samt en ny entré mot
Fristad torg.
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 8 december 2011
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra
detaljplanen för fastigheten samt att lämna ett positivt
planbesked till Sikfast HB.
2.2 Miljömål för Borås

Lokala miljömål ska integreras i samhällsplaneringen
och vägas mot sociala och samhällsekonomiska intressen i strävan efter en sund, trivsam och vacker miljö
med kretsloppstänkande under såväl planerings som
byggprocessen. Det innebär bland annat att ny bebyggelse helst ska placeras i så nära anslutning till fjärrvärme som möjligt, att förutsättningar för kollektivtrafik är goda, att gång och cykelvägar byggs ut och att
bullerstörning från trafik minimeras. Dagvatten ska tas
om hand lokalt (alternativt fördröjs) i alla nya bebyggelseområden så att grundvattnet ej påverkas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på
ett miljöanpassat sätt och så att långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
2.3 Översiktliga planer

I Översiktsplanen liknas hela kommunen vid en
spelplan där olika projekt ska förverkligas. För hela
Borås Stad finns generella spelregler som gäller för att
tillgodose allmänna intressen.
I spelreglerna anges att ny bebyggelse ska lokaliseras i
lägen med god trafiksäkerhet och i lägen som förstärker underlaget för kollektivtrafiken. Hänsyn ska tas till
stads- och landskapsbild vid placering och utformning
av bebyggelse och den ska lokaliseras invid befintlig
bebyggelse för att begränsa kostnaderna för kommunal
service.
För att bidra till Agenda 21:s vision om en ekologiskt-,
socialt- och ekonomiskt hållbar utveckling anges en
rad samhällsbyggnadsmål som är relevanta för planen:
•

En resurshushållande bebyggelsestruktur

•

God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga,
tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med
identitet och historia.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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•

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.

•

Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och
landskapsbild vid placering och utformning av
bebyggelse.

•

Prioritera de gående och cyklandes säkerhet.

Fristad torg står inte omnämnt i Översiktsplanen.
Stora delar av Fristad centrum pekas ut som värdefull
kulturmiljö samt att det finns behov av ökad trafiksäkerhet och minskade bullerstörningar längs Stora
vägen genom Fristad.
Eftersom föreslagen exploatering följer Översiktsplanens spelregler bedöms planförslaget vara i linje med
Översiktsplanen. För närvarande pågår arbete med
att ta fram en strategisk plan för Fristad. Arbetet med
denna plan sker i samarbete med arbetsgruppen för
den strategiska planen.
2.4 Planprogram

År 1997 antogs ett planprogram för Fristad centrum
som låg till grund för den detaljplan som gäller för
området. Syftet var att förbättra stadsmiljön i Fristads
centrum med bl a utbyggnad av torg och parkeringsplatser. Riktlinjerna var en gestaltning av ett bilfritt
torg med krav på säkerhet, tillgänglighet, offentlighet,
trevnad, identitet och centrumfunktioner.

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.
Inga riksintressen berörs ej heller väg/järnväg som
utgör riksintresse för kommunikation påverkas.
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 planen ej har en betydande påverkan framgår av
konsekvensbeskrivningen.

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

Hela planområdet är exploaterat och består av en
torgyta, och butikslokaler. På torget finns mindre trädplanteringar och belysningspollare. Markbeläggningen
består av plattor och gatsten.
När utbyggnaden genomförs kommer två grupper
med träd och belysningspollare att försvinna. Hur
den kvarvarande torgytan ska iordningställas studeras
vidare inför granskningen. Åtgärderna kommer att bekostas av Sikfast HB och regleras i exploateringsavtal.
4.1.2 Geoteknik

2.5 Gällande detaljplaner

För området gäller detaljplan P1000 som vann laga
kraft 2001. I detaljplanen togs ett helhetsgrepp på
Fristads centrum med målsättningen att skapa ett
attraktivt centrum med aktiviteter, ett offentligt rum,
en mötesplats som man kan och vill vistas på.
Användningen av den nuvarande torgytan ändrades
från kvartersmark till allmän platsmark, torg. Marken,
som då var parkering, löstes in av kommunen och
iordningställdes till torg. Byggnaderna kring torget
har bestämmelserna Hv, dvs. handel med kundentréer
som placeras mot torget. I byggnaden med nuvarande
Handelsbanken är det även tillåtet med bostäder. I
detaljplanen fick livsmedelsbutiken utökad byggrätt
vilket innebar en möjlig tillbyggnad på ca 1050 kvm.
Denna byggrätt är ännu inte helt utnyttjad.

Enligt SGU:s jordartskarta är jordarterna inom planområdet sand och sandig moig morän. Tre geotekniska
undersökningar är gjorda intill planområdet; norr
om torget, väster om Stora vägen och direkt öster om
planområdet på äldreboendets fastighet SIK 1:117.
Undersökningarna visar att marken består av naturligt
lagrad sand som skiktvis är siltig. Jordarna har god
bärighet och är inte skredbenägna. Jordarna är också
fasta och inte sättningsbenägna. Det framgår även att
grundvattenytan ligger på normal nivå.
Baserat på resultaten av de ovan nämnda geotekniska
utredningarna, och eftersom områdena intill den
planerade utbyggnaden är bebyggda, är bedömningen
att en ny geoteknisk utredning inte behövs. Eventuella
krav på ytterliggare utredningar kan ställas i bygglovsskedet om det visar sig nödvändigt.
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4.2 Bebyggelse

4.1.3 Radon

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.
Därför föreskrivs, enligt anvisningar från Boverket, att
grundläggning ska utföras radonskyddande. Kravet
innebär att byggnadsdelar som står i kontakt med
jorden utformas så att luft från marken förhindras
att tränga in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet
måste därvid ägnas åt håltagningar i golvet för genomföringar etc. Erforderlig planbestämmelse införs på
plankartan. Åtgärder för att klara tillåten radonhalt
inne i byggnader utförs vid projekteringen av nybyggnationen.
4.1.4 Fornlämningar

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.
4.1.5 Kulturhistorik

Fristad är ett stationssamhälle som vuxit fram kring
järnvägen i början av 1900-talet. Älvsborgsbanan
drogs fram 1863 och efter det drog orten till sig industrier och blev centralort i trakten. Fristad samhälle får
idag sin prägel av Stora vägen (Rv 42/ väg 183) som
går genom samhället. Vägen kantas av äldre bebyggelse från 1900-talets början samt yngre från 1950
och framåt. Fristad torg ligger nära stationsområdet
och är en centrumbildning med affärshus, butiker och
café. Byggnaderna kring torget byggdes kring slutet på
1960 - början på 1970-talet.

4.2.1 Ubyggnad av butikslokal

Planen gör det möjligt att bygga ut den nuvarande
livsmedelsbutiken mot torget. Vid maximalt utnyttjande går det bygga ut butikslokalen 550 kvm. Butikslokalen får användningen handel.
Längs med fasaden finns möjlighet att bygga ett 3 meter brett skärmtak som rundar det nordvästra hörnet
och går längs med hela den nya och den befintliga
fasaden.
Som högsta byggnadshöjd för utbyggnaden anges 5
meter. Skärmtakets höjd får inte överstiga 4 meter.
Bankens lokaler kommer att flyttas inom fastigheten
till det sydvästra hörnet, mot parkeringen. På så sätt
kan livsmedelsbutiken samlokalisera sina ytor för bästa
utnyttjande. Banken får vid flytten en ny entré på den
västra fasaden mot fd Fristad färg. Försäljning av fisk
kommer att ske inne i butiken, i närheten av entrén. I
fastighetens nordvästra hörn planeras för ett café.
4.2.2 Nya bostäder/kontor

På den norra delen av utbyggnaden och befintlig
byggnad planeras för en andra våning med bostäder
eller kontor. Denna del kommer att få samma höjd
som befintlig bostadsdel. Tillåten användning på plankartan är HBK som definieras som handel i våning 1
och bostäder eller kontor i våning 2. Högsta tillåtna
byggnadshöjd är 9 meter och högsta totalhöjd 11 meter vilket gör det möjligt att bygga ett sadeltak med låg
vinkel samt placera nödvändiga teknikbyggnader (tex

förskola

butiker
Skärmtak
Butiksentré

Nya kontor/bostäder

Livsmedelsbutikens och bankens nuvarande entréer
fd
Fristad
färg

Ny
butikslokal
Befintlig
livsmedelsbutik
bank,
bostäder

Ny entré
till banken

Handelshus med bostäder i våning 2
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hissar) på taket. Största möjliga bruttoarea för våning
2 är 602 kvm.
Kontoren/bostäderna kommer att få sin södersida mot
taket och de befintliga bostäderna. Möjlighet finns att
anlägga en terrass på taket som även kan nyttjas av de
befintliga bostäderna.
4.2.3 Befintliga bostäder

Ovanför bankens lokaler finns en våning som består av
6 bostadslägenheter och som kommer att finnas kvar.
Bostädernas utsikt mot torget kommer att förändras.
Se mer om detta under 4.2.9 Gestaltning. Bostadsentrén som är belägen på gaveln mot fd Fristad färg
behåller sitt läge men får ett annat utseende.
Högsta tillåtna byggnadshöjd för befintlig bostadsbyggnad är 8 meter. Högsta totalhöjd är 10 meter,
vilket gör det möjligt att bygga ett sadeltak med låg
vinkel samt placera nödvändiga teknikbyggnader
på taket. Tillåten användning är handel i våning 1
och bostäder eller kontor i våning 2. Möjligheten att
hakontor läggs till byggrätten för att göra byggrätten
mer användbar.
4.2.4 Arbetsplatser

Livsmedelsbutiken har ca 60 arbetsplatser och utgör
en av de största arbetsgivarna inom kommersiell service i Fristad. I och med utbyggnaden kommer antalet

arbetsplatser inom butiken att öka. Vid torget finns
mindre arbetsplatser såsom café och andra småbutiker och i anslutning till torget finns vårdcentral och
särskilt boende med många anställda.
4.2.5 Offentlig service

Vid torget finns ingen offentlig service. Bakom butiken finns bibliotek och Skogslids seniorboende. Norr
om planområdet finns vårdcentral, tandläkare, apotek
och förskola.
4.2.6 Kommersiell service

Vid torget finns förutom livsmedelsbutiken även frisör
och tygaffär. Söder om cirkulationsplatsen och Nya
Kyrkvägen finns bensinstation, blomsteraffär, bank,
samt kläd- och inredningsbutiker. Gällande planer
anger användningen handel vid torget, söder om torget tillåts handel, bostäder och småindustri.
4.2.7 Tillgänglighet

Torget samt befintliga och nya butikslokaler utformas
med höga krav på tillgänglighet. Handikapparkering
finns på de båda parkeringarna norr och söder om
torget.
4.2.8 Butiksentréer

Samtliga butiksentréer ska vändas mot torget för att
förstärka handelscentrum samt stimulera tillströmning
av gemensamt kundunderlag.

Vy över den utbyggda livsmedelsbutiken med fd Fristad färg i förgrunden.

Ny entré samt ny våning med bostäder/kontor sett från torget.
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4.3 Gator och trafik

4.2.9 Gestaltning

Den nya butiken kommer att få en ny fasad och ny
entré som förändrar butikens och torgets utseende.
Befintliga byggnader är byggda i gult tegel med bruna
detaljer i plåt. Förslaget till utbyggnad får en fasad
med mycket glas och eventuellt skärmtegel som anspelar på befintligt fasadmaterial. Entrén är tänkt att
vara ett förhöjt glasparti som ger bra genomsiktlighet
och gör den förhöjda entrén mindre dominerande
så att den inte påverkar de boendes utsikt i för stor
utsträckning.
Eftersom flera bostäder får utsikt över det nya taket
är gestaltningen av taket viktig. Taket kan t.ex. bli ett
sedumtak som är ett grönt tak med levande växtlighet.
Det finns även möjlighet att anlägga terrasser på taket.
Den nya, högre bostads/kontorsdelen i norr förändrar
stadsbilden med sin höjd som ansluter till de befintliga
bostäderna och anknyter till en skala som finns västeroch söderut i centrala Fristad.
Den exakta utformningen regleras inte i detaljplanen
utan bestäms i bygglovsskedet.
Gestaltningen av torget kommer att studeras ytterliggare inför granskningen.

4.3.1 Gatunät

Fristad torg gränsar till vägarna Stora vägen (väg 183/
Rv 42) mot Herrljunga och Nya Kyrkvägen. Vägarna
möts i en cirkulationsplats sydväst om planområdet.
Tillåten hastighet är 50 km/h. På Rv 42 mot Borås tätort beräknas trafikmängden vara 8000-12000 fordon,
på Rv 42 mot Vårgårda/Trollhättan 4000-8000 per
dygn, på väg 183 mot Herrljunga 2000-4000 per dygn
samt på Nya Kyrkvägen 1000-2000 fordon per dygn.
Torget kommer även fortsättningsvis vara bilfritt.
4.3.2 Gång- och cykeltrafik

Gående och cyklister har god tillgänglighet till livsmedelsbutiken. Gång- och cykelväg finns genom hela
Fristad, längs östra sidan av Stora vägen. Gång- och
cykelvägen kantar torget och går vidare norrut mot
Fristad station. Längs norra sidan av Nya Kyrkvägen
och Vängavägen finns en gångväg som även används
av cyklister, den klassas dock inte som gång- och
cykelväg. (Se kartan).
Ett arbete med en strategisk plan för hela Fristad pågår
parallellt med detta planarbete och i den ingår förslag
på förbättringar i gång- och cykelvägnätet.

Vy över befintlig och ny våning med bostäder/kontor samt ett grönt tak med terrasser

Bankens nya entré sett från söder och det föreslagna skärmtaket
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Cykelparkering kommer att finnas vid den nya fasaden
i anslutning till entrén.
4.3.3 Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats finns 180 meter från planområdet vid Fristad station. Här stannar buss 582
som går mellan Vårgårda-Borås och buss 240 mellan
Herrljunga-Borås. Buss 150 går mellan Fristad och
Borås centrum med en turtäthet på 30 minuter vardagar, och 60 minuter kvällar och helger.
Vid Fristad station stannar också tåg som trafikerar
sträckan Uddevalla-Borås-Varberg (Älvsborgsbanan).
4.3.4 Parkering

För att sköta de gemensamma parkeringsytorna har ett
parkeringsbolag bildats. I parkeringsbolaget ingår fastigheterna SIK 1:163 (Livsmedelsbutik, Bank och fd
Fristad färg) SIK 1:166 (tygaffär, frisör osv.), SIK 1:21
(Missionskyrkan) och Fristads-Hed 1:57 (fd Fristad
skyddskläder).
Parkeringsbolaget äger parkeringarna norr och söder
om torget samt parkeringen söder om Skogslids seniorboende. (Se karta). Det totala antalet parkeringar är
291.

I samband med planprogrammet från 1997 gjordes en
parkeringsutredning som beräknade de olika fastigheternas parkeringsbehov utifrån bruttoarean och
p-normen för de olika verksamheterna som bedrevs.
Vid samverkan i ett parkeringsbolag erhåller man en
samnyttjandeeffekt som reducerar det totala parkeringsbehovet. I planprogrammet fastställdes en kvot
(0,8) för lokal anpassning av parkeringsnormen till
Fristads centrum. Den kan användas då flera parkeringsytor samverkar.
I samband med denna detaljplan har nya beräkningar
genomförts. Beräkningar har gjorts för varje fastighets
behov enligt gällande p-norm och p-platserna har
reducerats med kvoten för samnyttjande. Uträkningen
görs genom att multiplicera lokalytan med p-normen:
SIK 1:163 befintligt: 154 (*0,8=122)
SIK 1:163 utbyggnad: 38 (*0,8=30)
SIK 1:166: 20 (*0,8=16)
SIK 1:21: 5 (enligt ursprunglig fördelning)
Fristads-Hed 1:57: 80 (Fastigheten har 32 egna parkeringar vilket
reducerar behovet till 48) (*0,8=38)

Summa: 211
Det totala antalet parkeringsplatser är 291 vilket ger
ett överskott på 80 parkeringsplatser.
4.3.5 Angöring/utfarter/varumottag

missionskyrkan

Fristad station

19

fd Fristad
skyddskläder

Stora vä
gen

P

väg 183

P

vårdcentral

Varumottagning kommer att ske på butikens baksida
åt öster precis som idag. Transporterna kör in till
varumottagningen via Nya Kyrkvägen och den södra
parkeringen. (Se kartan).
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bedöms som god hushållning med naturresurser.

4.5 Teknisk försörjning
4.51 Vatten och avlopp

Fastigheterna vid torget är anslutna till kommunalt
VA.
4.5.2 Dagvatten

Kommunalt ledningsnät för dagvatten finns utbyggt i
Fristad. Dagvatten från taket leds via privat servisledning till det kommunala ledningsnätet. En dagvattenledning finns under torget dit dagvatten på torget leds.
En flytt av ledningen krävs i samband med utbyggnaden, se genomförandebeskrivningen.
4.5.3 Värme

5.4 Miljö
5.4.1 Vattenskyddsområde

Planområdet ligger inom Öresjös vattenskyddsområde
och ingår i den sekundära skyddszonen.
Marken ger normalt ett bra skydd för vårt grundvatten, men skyddet behöver i flera fall förstärkas i de
områden där marken är bebyggd. Därför finns skyddsområden för vattentäkter. Särskilda skyddsföreskrifter
talar om vad man inte får göra inom vattenskyddsområdet och när det krävs tillstånd eller anmälan.

Elförsörjning sker via Vattenfall AB’s elnät.

Vid grävning och schaktning med större mängder än
200 m3 inom den sekundära skyddszonen behövs tillstånd från Miljö- och konsumentnämnden. Tillstånd
krävs även för att hantera mer än 250 liter drivmedel
eller andra kemikalier inom dessa skyddszoner.

4.5.5 Avfall

5.4.2 Stadsbild

Avfallshanteringen sker vid den östra fasaden där det
bl.a. finns två komprimatorer.

Vid utbyggnaden kommer en del av torget tas i anspråk vilket ger konsekvenser på stadsbilden och upplevelsen av torget. Den nya butiken kommer att få en
ny fasad och ny entré som förändrar torgets uttryck.
Torget karaktäriseras idag av 60- och 70-talsbebyggelse
i behov av upprustning. Utbyggnaden ger ett nytt
tillskott till denna miljö i form av modern arkitektur
som kan bidra till en uppfräschning och mer positiv
upplevelse av miljön kring torget.

Fjärrvärme finns utbyggt i Fristad och fastigheten är
ansluten.
4.5.4 El

5. Konsekvenser
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. Planen
tillåter en utbyggnad av befintlig affärslokal. En del
av Fristads torg tas i anspråk och i planbestämmelser
begränsas utbyggnadens yta och höjd.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte erfordras. Att planen
inte leder till en betydande miljöpåverkan framgår
nedan av konsekvensbeskrivningen.

Den nya, högre bostads/kontorsdelen i norr förändrar
stadsbilden med sin höjd som ansluter till de befintliga
bostäderna och anknyter till höjden på byggnader i
anslutning till torget, däribland, Fristad skyddskläder
samt byggnader söderut.
5.5 Sociala värden
5.5.1 Nya arbetstillfällen

Utökningen av verksamheten innebär att fler arbetsplatser tillskapas inom butiken.

5.2 Hållbar utveckling

En hållbar utveckling erhålls framförallt genom att
spara energi och minska klimatpåverkan. Energi sparas
då befintlig byggnad och bebyggelsestruktur utnyttjas
i samband med utökningen av verksamheten. Detaljplanen bidrar till att stärka en livsmedelsbutik som är
lokaliserad i ett centrumnära läge med god tillgänglighet för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafikanter.
5.3 Hushållning med naturresurser

Planförslaget innebär att befintlig livsmedelsbutik får
möjlighet att utöka sin verksamhet. Butiken har nära
till kollektivtrafik, ansluter till gång- och cykelvägar
och är redan idag kopplad till fjärvärmenätet. Detta
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5.6 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
5.6.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar

Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar bedöms inte komma att överskridas p g a den
verksamhet som medges i detaljplanen.
När det gäller miljökvalitetsnormer för vatten ligger
planområdet inom Munkåns avrinningsområde. Vattenförekomsten hade god kemisk och ekologisk status
år 2009. Miljökvalitetsnormen anger att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status år 2015.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte utgöra
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någon risk för att god status inte ska uppnås år 2015.
5.6.2 Trafikmiljö

Planen innebär acceptabel påverkan på trafikmiljön.
5.6.3 Buller

Under 2009 tog Borås Stad fram en bullerberäkning
med 2008 års trafiksiffror som underlag. Den omfattar
samtliga tätorter i kommunen. Enligt bullerberäkningen är den ekvivalenta ljudnivån vid fasad 45 dBA intill
livsmedelsbutikens befintliga entré, 49 dBA vid gaveln
mot fd Fristads färg och 53 dBA på den södra fasaden
mot parkeringen. Maxnivåerna vid samma punkter
uppmättes till 61 dBA vid entrén, 64 dBA vid gaveln
och 68 dBA vid den södra fasaden.
Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller som
gäller vid bostadsbebyggelse:
30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till
bostad
Riktvärdena anses klaras för bostäderna då både ekvivalentnivån och maxnivån understiger 55 respektive
70 dBA utomhus.
5.6.4 Övriga störningar

Planområdet medför inget behov av störningsskyddsbestämmelser.
5.6.5 Farligt gods

Riksväg 42 är en rekommenderad väg för transport
av farligt gods. Räddningsverket har i en utredning
från 2006 bedömt att volymen farligt gods på väg 42
ligger i ett intervall om 100- 33 000 ton per år, vilket
är ett lågt tal och det lägsta intervallet i utredningen.
Transporterna består till största delen av brandfarliga
vätskor och frätande ämnen.
Från cirkulationsplatsen, som är den punkt där Rv 42
går som närmast planområdet, är avståndet till den
nya utbyggnaden ca 100 meter. Skulle något inträffa i
cirkulationsplatsen så ligger entrén väl skyddad av en
butikslokal, fd Fristad färg.
Avståndet mellan Stora vägen (väg 183) och den nya
entrén är ca 50 meter. Väg 183 är inte en rekommenderad väg för farligt gods. Andelen farligt gods är
väsentligt lägre för väg 183 än för Rv 42. Enligt Räddningsverkets utredning transporteras här 0-11600
brandfarliga vätskor vilket är det lägsta intervallet för
den klassen. Hastigheten på sträckan är begränsad till
50 km/h och vid torget finns skyltar som rekommenderar hastigheten 30 m/h vilket minskar sannolikheten

för en eventuell olycka. På sträckan finns även vägbulor vilket sänker hastigheten ytterliggare.
Järnvägen (Älvsborgsbanan) ligger 130 meter från
planområdet. På Älvsborgsbanan transporteras endast
små volymer farligt gods. Med hänsyn till avståndet,
mängden gods samt att en stor byggnad avskärmar
planområdet från järnvägen bedöms farligt gods på
järnväg inte innebära några risker för planområdet.
Sannolikheten för en olycka och risken för att affärslokalen påverkas bedöms vara liten eftersom avståndet
från cirkulationsplatsen är 100 meter och att entrén
ligger i gott skydd av andra byggnadsdelar. Dessutom
transporteras en liten andel farligt gods på väg 183 och
farten är begränsad till 50 km/h.
5.6.6 Närliggande industrier

Nordväst om planområdet finns två industriverksamheter, en plastindustri och en verksamhet som
tillverkar köksugnar. Båda verksamheterna har skyddsavstånd 200 meter. Planområdet ligger 400 meter från
plastindustrin och 200 meter från ugnstillverkningen
vilket innebär att skyddsavståndet klaras.

6. Administrativa frågor
6.1 Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har
vunnit laga kraft.
6.2 Handläggning

Planen handläggs med normalt planförfarande. Planen
kommer att antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
6.3 Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska
planavgift inte tas ut vid prövning av lovärenden som
överensstämmer med detaljplanen.
6.4 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en
arbetsgrupp med representanter från kommunala
förvaltningar. Arbetet har även skett i samverkan med
markägaren/exploatören Sikfast HB.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Planavdelningen
Elisabet Fjellman

Kristine Bayard

tf planchef

planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Fristad, Fristad
torg, SIK 1:163, Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 14 maj 2012.
1. Inledning

Sikfast HB ansvarar för utbyggnad av butiken samt
återställande av allmän platsmark. Vissa belysningsstolpar ska tas bort av Sikfast HB och flyttas till av
tekniska förvaltningen anvisat område. Flytt av dagvattenledning görs av Borås Energi och Miljö men ska
samordnas med nybyggnaden av livsmedelsbutiken.
Sikfast HB bekostar flytten av dagvattenledningen.
2.4. Huvudmannaskap

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 ska
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ från Sikfast HB
och avser möjliggöra utbyggnad av livsmedelsbutiken
i Fristad.
2.1. Tidplaner

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd 2 kvartalet 2012
Granskning

4 kvartalet 2012

Antagande

1 kvartalet 2013

Laga kraft

1 kvartalet 2013

Planen har kommunalt huvudmannaskap.
2.5. Avtal

Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen
och Sikfast HB innan detaljplanen antas. Detta ska
reglera försäljning av mark samt de åtgärder på allmän
platsmark som Sikfast HB ska bekosta.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1. Fastighetsägare

Planen omfattar del av fastigheten Sik 1:163 som är
privatägd och del av Sik 1:174 som ägs av Borås Kommun.
3.2. Fastighetsbildning

Fastighetsreglering ska göras för det område som
Sikfast HB kommer att köpa av kommunen enligt
exploateringsavtalet. Fastighetsregleringen ska bekostas
av Sikfast HB.

4. Tekniska frågor

Tidplanen förutsätter att inkomna synpunkter på
detaljplanen inte är av sådan karaktär att de fördröjer
planarbetet.
Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden i
Borås Stad.
Byggstart för ombyggnad av butiken är beräknad till
2013.
2.2. Genomförandetid

4.1. Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Fastigheten är i ansluten till fjärrvärme och kommunalt VA, detta behöver inte byggas ut för att klara av
den nya utbyggnaden.
En dagvattenledning ska flyttas i samband med
butikens utbyggnad, detta utförs av Borås Energi och
Miljö och bekostas av Sikfast HB.
4.2. El och tele

Genomförandetiden är 5 (fem) 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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2.3. Ansvarsfördelning

El- och teleledningar finns utbyggt i området.
4.3. Geoteknik

Tre geotekniska undersökningar har gjorts intill planområdet. Baserat på de resultaten samt att områdena
intill den planerade utbyggnaden till stora delar är
bebyggd, bedöms att en ny geoteknisk undersökning
inte behöver göras.
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5. Ekonomiska frågor
5.1. Exploateringskostnader

Ett exploateringsavtal kommer att tecknas mellan
kommunen och Sikfast HB. Detta kommer att reglera
försäljning av mark, återställande av allmän platsmark
samt flytt av dagvattenledning. Exploateringskostnader
såsom återställande av allmän platsmark, flytt av dagvattenledning samt en eventuell upprustning av torget
bekostas av Sikfast HB.
Kommunen kommer inte att få några kostnader till
följd av detaljplanen.
5.2. Plankostnader

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska
planavgift inte tas ut vid prövning av lovärenden som
överensstämmer med detaljplanen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Markavdelningen
Jenny Tiberg
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Detaljplan för del av Göta
BOCKASJÖ 1, NetOnNet m.fl.
Borås Stad

SAMRÅD normalt planförfarande
ANTAGANDEHANDLING

Sammanfattning

Fastigheten Bockasjö 1
Planområdet omfattar fastigheten Bockasjö 1, belägen
söder om riksväg 40 inom stadsdelen Göta, i sydvästra
Borås. Planområdet gränsar i öster till Kust-till-kust
banan, i norr och väster till Viskadalsbanan. Syftet med
detaljplanen är att för fastigheten ändra tillåten markanvändning från allmänt ändamål till industri/lager,
(även handel med skrymmande varor/sällanköpshandel
och lagerförsäljning ska tillåtas), parkering, kontor
(ej hotell) samt bilservice. Inom området bedrivs idag
handel (NetOnNet lagershop), kontor, restaurang samt
logistikcentrum (Postens brev- och pakethantering).
Tidsbegränsat bygglov ﬁnns för ändrad användning
för del av postterminal till kontor/aﬀärshus till 201206-30. För att kunna fortsätta bedriva och utveckla
nuvarande och planerade verksamheter inom fastigheten behöver en ny detaljplan upprättas. Planen innebär
att användningsbestämmelserna preciseras för att bättre
svara mot beﬁntlig verksamhet och även ge viss ﬂexibilitet i användningssätt om dessa förändras.

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Väg och järnvägssträckningar av riksintresse berörs men ett genomförande av detaljplanen
bedöms inte påtagligt försvåra användningen av dessa.
Slutsatsen är att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte erfordras. En riskanalys har
utförts för att belysa risker avseende närheten till järnväg och väg 40. Avståndet mellan beﬁntliga byggnader
och järnvägen är kort och planerad markanvändning
stämmer inte med den markanvändning som rekommenderas närmast en transportled med farligt gods.
Med hänsyn till att risknivån är låg och att verksamheten är beﬁntlig bedöms åtgärder inte vara kostnadseffektiva. Skyddsåtgärder ska övervägas vid ny-, till- eller
ombyggnad och införs i planbestämmelser.
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Planbeskrivning
Detaljplan för del av Göta, BOCKASJÖ 1,
Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad den 4 juni 2012
1. Inledning
1.1 Planens syfte och huvuddrag

Fastigheten Bockasjö 1 omfattas av en detaljplan (stadsplan) som saknar aktualitet. Planens markanvändning
är A, allmänt ändamål, vilket i tidigare lagstiftning
tillämpades för verksamhet med ett oﬀentligt organ som
huvudman. Efter Plan- och bygglagens införande krävs
att markens användning är närmare angiven i detaljplan
för att bygglov ska kunna ges. Detta gäller dock inte
om planen är en tidigare stadsplan eller byggnadsplan
och har oﬀentligt organ som huvudman. Inom området
bedrivs idag handel (lagerförsäljning), kontor, restaurang samt logistikcentrum (post- och pakethantering).
Fastigheten är idag privatägd. Tidsbegränsat bygglov
ﬁnns för ändrad användning för del av postterminal till
kontor/aﬀärshus till 2012-06-30. För att kunna fortsätta bedriva och utveckla främst nuvarande verksamheter
inom fastigheten behöver en ny detaljplan upprätta
Syftet med detaljplanen är att för fastigheten ändra
tillåten markanvändning från allmänt ändamål till
industri/lager, (även handel med skrymmande varor/sällanköpshandel och lagerförsäljning ska tillåtas), parkering, kontor (ej hotell) samt bilservice. Planen innebär
att användningsbestämmelserna preciseras för att bättre
svara mot beﬁntlig verksamhet och även ge ﬂexibilitet
i användningssätt om dessa förändras. På grund av
Götalandsbanans planerade utbyggnad och osäkerheter
kring olika sträckningsalternativ ges detaljplanen kortast
möjligaste genomförandetid.
1.2 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning och
genomförandebeskrivning. Efter samråd och granskning
tillkommer samrådsredogörelse respektive 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.
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1.3 Plandata
1.3.1 Läge och areal

Planområdet är beläget söder om riksväg 40, inom stadsdelen Göta i sydvästra Borås och omfattar fastigheten Bockasjö 1. Planområdet gränsar i öster till järnvägen Kust-tillkust banan, i nordväst till järnvägen Viskadalsbanan och
industrifastigheten Myrten 2. I söder gränsar planområdet
till Bockasjögatan och Surbrunnsgatan. Planområdets areal
är ca 3,6 ha.
1.3.2 Markägare

Fastigheten Bockasjö 1 ägs av SveaReal. Övriga markägoförhållanden, rättigheter och gemensamhetsanläggningar
inom och intill planområdet framgår av fastighetsförteckningen.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Miljökvalitetsmål

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål vilka
beskriver kvaliteter och tillstånd i den svenska miljön som
miljöarbetet ska leda till inom en generation, d.v.s. 2020.
De regionala miljömålen grundar sig på 15 av de nationella
miljömålen (storslagen fjällmiljö utgår) och är en grundläggande utgångspunkt för miljöarbetet på regional och lokal
nivå. Utgångspunkt för planutformningen är miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Städer tätorter och annan
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt medverka till en god regional och global miljö. Naturoch kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktig god hushållning med
mark, vatten och andra resurser främjas. I God bebyggd
miljö ingår preciseringar om hållbar bebyggelsestruktur,
hållbar samhällsplanering, god vardagsmiljö, kulturvärden i
bebyggd miljö, infrastruktur, natur- och grönområden, miljöanpassade transporter, hälsa- och säkerhet, hushållning
med energi och naturresurser samt förebyggande av avfall.
2.2 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. Det innebär
att ny bebyggelse helst ska placeras i så nära anslutning till
fjärrvärme som möjligt, att förutsättningar för kollektivtraﬁk är goda, gång- och cykelvägar byggs ut, bullerstörning
från traﬁk minimeras och att dagvatten ska tas om hand
lokalt alternativt fördröjas i alla nya bebyggelseområden så
att grundvattnet inte påverkas. Byggnader och anläggningar
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så
att långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra
resurser främjas.
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2.3 Riksintressen och förordningar

Riksväg 40 och järnvägarna Kust till Kustbanan, Viskadalsbanan samt Borås centralstation utgör beﬁntliga anläggningar av riksintresse för kommunikationer
enligt Miljöbalken 3 Kap 8§, Traﬁkverkets beslut
2011-11-23. I samma beslut har också Götalandsbanan utpekats som framtida kommunikationsanläggning av riksintresse.
Områden som är av riksintresse för anläggningar för
kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet
av dessa. Avgränsningen inkluderar även stationer för
resandeutbyte, bangårdar för godshantering och övriga
spåranslutningar som behövs för att säkra transportfunktionen. Riksintresset omfattar även ett inﬂuensområde kring järnvägen. Några generella avstånd för
inﬂuensområdet ﬁnns inte. Faktorer som påverkar
avståndet är exempelvis buller och vibrationer samt
transporter av farligt gods.

om framtida dragning av järnväg och stationsläge. Beﬁntliga fastigheter och verksamheter bör fram till ett sådant
beslut tas kunna ﬁnnas kvar med nuvarande eller liknande
användning. Planering och förändringar av byggnader
och fastigheter bör ske i nära samverkan med Traﬁkverket.
Fastighetsägare och hyresgäster bör göras uppmärksamma
på aktuell planering för Götalandsbanan.
Planområdet berör inte strandskydd, vattenskyddsområde
eller Natura 2000.
2.4 Översiktliga planer

Översiktsplan för Borås Stad, ÖP06 anger grunddragen för
mark- och vattenanvändningen samt samhällsbyggnadsmål
och spelregler för hållbar utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Det aktuella planområdet
redovisas i översiktsplanen som verksamhetsområde. Bland
de samhällsbyggnadsmål som är relevanta för planen anges:
- Ett varierat näringsliv med inriktning mot textil, handel,
logistik och design.

Planområdet berörs av ﬂera planerade sträckningsalternativ för Götalandsbanan. Alternativ gul innebär
ett nytt stationsläge inom planområdet medan alternativen ljusblå samt lila innebär att beﬁntliga spårområden i anslutning till planområdet utnyttjas. Krav
på teknisk standard gör att beﬁntliga spårområden
och anläggningar vid en utbyggnad ändå kan behöva
utökas och göra intrång på kvartersmark.

- Erbjud näringslivet ett varierat utbud av lokaliseringsmöjligheter utifrån företagens behov.

Planer och bygglov som medför stora investeringar tex.
genom ny-, om- eller tillbyggnad bör avvakta beslut

- Möjligheterna att bygga ut planerade större vägar, järnvägar eller annan infrastruktur går före annan markanvändning

- Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad
trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad risk för
olyckor och brott
- Verka för samlokalisering av bostäder och verksamheter
som inte stör varandra.

Sträckningsalternativ för Götalandsbanan, Railize
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- Prioritera de gående och cyklandes säkerhet
- Beakta transportvägar för farligt gods
I översiktsplanen anges att Borås Stad tillämpar samma
riktlinjer i Borås tätbebyggda delar som Göteborg Stad
tagit fram och fått acceptans för. I närheten av farligt
godsled krävs en byggfri zon för att uppnå acceptabel
risknivå. Längs järnvägar och vägar ska det på båda
sidor ﬁnnas ett bebyggelsefritt område på minst 30
meter. Kontorsbebyggelse medges fram till 30 meter
från järnvägen. Längs vägar medges kontorsbyggnader
fram till 50 meter från vägens kant och bostadsbebyggelse fram till 100 m från vägens kant. För bebyggelse som anpassas till dessa skyddsavstånd ska inte
detaljerade riskanalyser behöva göras. Om bebyggelse
ska läggas närmare så krävs att en särskild riskanalys
upprättas. I denna ska risker analyseras och eventuella
krav på bebyggelsen utformning fastställas.

innehållande postterminal, kontor, restaurang och NetOnNet
och 14 meter för byggrätten i söder som inrymmer bilverkstad. Planen omfattar även järnvägsområde öster, väster och
norr om planområdet. Spårområdet i väster utgör tillfart till
post- och kontorsbyggnadens baksida med källsortering och
biluppställningsplatser för personal. Surbrunnsgatan och
Majorsgatan ligger även inom denna detaljplan medan Bockasjögatan ingår i detaljplan P757, laga kraft 1984-05-30. Den
fd. transformatorstationen inom Göta 1:8 som byggts om till
kontor omfattas av en detaljplan P935, lagakraft 1997-09-16.
Genomförandetiden för dessa detaljplaner har gått ut.

2.5 Grönområdesplan

Älvsborgskullen har betydelse som närpark och utgör
ett landmärke på Göta. Området består av barrskog
i brant terräng och innehåller stigar och grillplatser. I
berget ﬁnns ställverk samt bergrum som tidigare utgjort försvarsanläggning. Älvsborgskullen har i förslag
till ny Grönområdesplan klassats som ett område som
är viktigt för grönstukturen, klass 3.
2.6 Gällande detaljplaner

Planöversikt för området
För Brodalsområdet väster om planområdet gäller en ny
detaljplan P1121, lagakraft 2009-06-02 med användning
kontor, parkering, idrottsändamål samt industri som kan
samlokaliseras med bostäder. Genomförandetiden går ut
2013-06-02.
2.7 Kulturmiljöprogram

Gällande detaljplan för planområdet, P773
Planområdet omfattas av en stadsplan (detaljplan)
P773, som vann laga kraft 1985-04-18. Detaljplanen
anger A, allmänt ändamål. Byggrätten är uppdelad i
två delar som är åtskilda av ett större ledningsrättsområde, u-område. Tillåten byggnadshöjd är 20 meter
för den större byggrätten i norra delen av området
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Industriområdet Göta norra är omnämnt i ”Värdefulla
industribyggnader i Borås”. De första industrietableringarna
inom området gjordes strax efter sekelskiftet i närheten av den
numera igenlagda Bockasjön. Inga kulturhistorisk värdefulla
byggnader ﬁnns inom själva planområdet. Den f.d transformatorstationen inom Göta 1:5, vid Bockasjögatan, samt
Tapetterminalens byggnad inom Myrten 2 har kulturhistoriska värden. Fd. transformatorbyggnaden, i tre våningar, är
uppförd 1907 i nationalromantisk stil med röda tegelfasader
med arkadformade fönsteromfattningar. Byggnaden renoverades år 2008 och inrymmer kontorslokaler. Byggnaden inom
Myrten 2 uppfördes 1905 för Borås Tapetfabrik. Byggnadens
exteriör omgestaltades kraftigt 1992 för att få ett enhetligt
postmodernistisk uttryck. Byggnaden ﬁck en uppglasad fasad
mot sydväst och ett antal nya fönsteröppningar med tidstypisk
rund form. Samtliga fasader målades också i en ljust gul kulör.
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3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
3.1 Avvägning enligt Miljöbalken

Planutformning bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt
kap 5 och skydd av naturen enligt kap 7 i Miljöbalken.

Bockasjön och transformatorstation 1924
2.8 Trafiknätsanalys

Enligt traﬁknätsanalys för Borås, 1998 utgör riksväg
40 genomfart/infart och Bockasjögatan länk i lokalnätet för biltraﬁk. Bockasjögatan har referenshastighet 50
km/h. I anslutning till Boråshallen har avsmalningar
gjorts för ökad traﬁksäkerhet. En ny framtida vägförbindelse anges mellan Regementsgatan och Varbergsgatan som klassas som genomfart varpå Varbergsvägen
på sträckan genom Göta, klassas ned från genomfart
till huvudgata.
2.9 Gång- och cykelplan

Bockasjögatan ingår i lokalt nät för cykeltraﬁk med
blandtraﬁk. I förslag till gång- och cykelplan för
centralorten 1998 redovisas en framtida utbyggnad av
gång- och cykelbana på Bockasjögatans östra sida.
2.10 Uppdrag

Planuppdraget har initierats av SveaReal. Kommunstyrelsen ställde sig 2011-06-07 §315 positiv till att ändra
planen för avsett ändamål och gav Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta
detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrkte
planbesked 2011-11-10 §346 och gav samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen.
Detaljplanen upprättas med konsulthjälp från DTH
Arkitekter i Borås.
2.11 Planprogram

Enligt plan- och bygglagen 5:10 kan kommunen om
det behövs för att underlätta detaljplanearbetet välja
att upprätta ett särskilt program där planens utgångspunkter och mål framgår. Kommunen bedömer inte
att den aktuella planen är så komplicerad eller strider
mot översiktliga riktlinjer att ett program behövs.

Väg 40, angränsande järnvägar samt framtida utbyggnad
av Götalandsbanan utgör riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ MB. Hänsyn har så långt möjligt tagits
till riksintressena genom att planen ges en kort genomförandetid, byggrätten begränsas och krav på skyddsåtgärder
införs i planbestämmelser. Bedömningen är att planen inte
påtagligt försvårar tillkomsten eller utnyttjandet av riksintressena. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas
och planen berörs inte av strandskydd, biotoper, naturreservat eller Natura 2000.
En behovsbedömning har gjorts avseende betydande
miljöpåverkan där slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
3.2 Avvägning enligt Plan- och bygglagen

Planutformningen bedöms vara förenlig med kap 2 i
Plan- och bygglagen, PBL. Marken bedöms lämplig för
de ändamål som föreslås. Området är idag planlagt för
allmänt ändamål och bebyggt. Ett förtydligande av markanvändning i detaljplan krävs för att bygglov ska kunna
lämnas och innebär en tydlighet för både närboende,
fastighetsägare och hyresgäster för vilka verksamheter som
kan tillåtas. Beﬁntliga verksamheter tillåts samtidigt som
viss ﬂexibilitet eftersträvas i hur byggnaden kan utnyttjas.
Planen främjar en god ekonomisk tillväxt och eﬀektiv
konkurrens. De preciseringar som görs av markanvändningen bedöms inte medföra att störningar uppkommer
för närboende. En riskanalys har utförts eftersom området
ligger inom 150 meter från farligt godsled. Även riktvärden
avseende bebyggelsefritt avstånd till farligt godsled som
bör tillämpas enligt Borås översiktsplan underskrids vilket
kräver att särskild riskanalys upprättas med eventuella krav
på bebyggelsens utformning. Tillåten markanvändning har
anpassats till indelning i riskhanteringsavstånd i Länsstyrelsens riskpolicy för markanvändning intill transportleder
för farligt gods.
Handel utgör ett stort allmänintresse genom den starka
inverkan den har på stadsstrukturen och människors
möjlighet att klara sitt vardagsliv. Livsmedelsförsäljning ger
normalt upphov till större traﬁkalstring och ansamling av
personer än övrig handel och tillåts inte med hänsyn till
eventuella störningar och risker. Centralt belägen mark i
anslutning till service och kollektivtraﬁk utnyttjas vilket
från social synpunkt medverkar till en god livsmiljö som är
tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper.
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3.3 Avvägning mellan miljömålen och andra motstående allmänna intressen

Planförslaget innebär att beﬁntlig bebyggelsestruktur och
infrastruktur nyttjas. Det centrala läget med möjlighet till
eﬀektivt kollektivtraﬁkutnyttjande kan bidra till minskade
transporter jämfört med ett mer externt läge. Spåranslutning
innebär att transporter som idag går med lastbil kan
överföras på järnväg.

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

Marken inom området är plan. Inom planområdet och för
gator som ansluter till området varierar marknivån mellan
+134 och +136 meter (Höjdsystem Borås 1973). Planområdet är till övervägande del hårdgjort eller bebyggt. Vegetationen inom planområdet är begränsad till trädplanteringar
som avgränsning mot beﬁntliga gator samt kring beﬁntlig
parkering och bilverkstad i söder.
4.1.2 Geoteknik

En geoteknisk utredning är utförd av K-Konsult, 1984-0907. Områdets norra och centrala del utgjorde ursprungligen
en sjö, Bockasjön. Sjön fylldes igen på 50-talet med sten från
Älvsborgskullen då anläggningen i berget byggdes. Inslaget
av block inom delar av området stor. Dy och gyttja från
sjöbotten blandades även med fyllnadsmaterial som trärester
och till och med avfall. I övriga delar förekom organiska
jordar. Lagret med fyllning och organiska jordar uppgår till
mellan 2-5 meter vilka överlagrar friktionsjord med en mäktighet på över 25 meter som vilar på berg. Friktionsjorden
består huvudsakligen av sand och lagringsgraden varierar.
Skiktvis är jorden löst lagrad inom hela området. Bergytan
reser sig dock snabbt mot söder och sydost.
Utfyllningen av sjön har medfört betydande sättningar vilka
avstannat och i stort sett upphört. Nya laster på den utfyllda
marken kan orsaka sättningar som kan bli stora och ojämna.
Beﬁntlig byggnad är grundlagd på stödpålar. Byggnader som
lokaliseras till utfyllda delar bör grundläggas på pålar, plintar
eller dylikt. Pålnings – och grundförstärkningsarbeten kan
bli problematiska på grund av svårgenomtränglig fyllning.
Marken i söder och sydväst kan däremot bebyggas med lätta
till medeltunga byggnader utan att extraordinära grundläggningsåtgärder krävs. Hänsyn till skiktvis löst lagrade jordar i
anslutning till spårområde måste tas för omlagringar i jorden
som vibrationer kan ge upphov till.
Grundvattenytan ligger drygt en meter under markytan.
Den höga grundvattennivån kan orsaka problem för källarbyggnader då fyllningen skiktvis kan vara starkt genomsläpplig. Byggnader belägna på utfylld mark bör utformas
källarlösa alternativt förses med källare gjutna i vattentät
betong.
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4.1.3 Radon

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. Därför
föreskrivs, enligt anvisningar från Boverket, att grundläggning ska utföras radonskyddande. Kravet innebär att
byggnadsdelar som står i kontakt med jorden utformas så
att luft från marken förhindras att tränga in i byggnaden.
Speciell uppmärksamhet måste ägnas åt håltagningar i
golvet för genomföringar etc. Erforderlig planbestämmelse införs på plankartan. Åtgärder för att klara tillåten
radonhalt inne i byggnader utförs vid projektering av
nybyggnationen.
4.1.4 Fornlämningar/kulturminnen

Inga kända fornlämningar ﬁnns inom planområdet.
4.2 Bebyggelseområden
4.2.1 Befintlig bebyggelse och verksamheter

Planområdet ligger utmed Bockasjögatan som på nordvästra sidan består av verksamheter främst lager, kontor,
handel och idrott. Bebyggelsen domineras av Postens
väldiga terminalbyggnad belägen inom planområdet och
Boråshallen norr om planområdet. Mellan dessa byggnader ﬁnns en kontorsbyggnad i tre våningar, ursprungligen
uppförd som tullhus som nu bland annat inrymmer lokaler för Traﬁkverkets förarprov. Både kontorsbyggnaden
och Boråshallen uppförda under 40- och 50 talet ansluter
till funktionalismen med fasader i gult tegel. Väster om
planområdet ligger en lager- och kontorsbyggnad i tre
våningar som inrymmer Tapetterminalen. Byggnaden
med tegelfasad målad i en ljus gulbeige ton renoverades
kraftigt i början av 1990-talet och gavs ett postmodernistisk uttryck.
Bebyggelsen på Bockasjögatans sydöstra sida utgörs i
norr av fristående ﬂerbostadshus med villakaraktär, ﬂera
uppförda under 1900-talets första årtionden. Söder om
Älvsborgskullen ﬁnns ett bostadsområde med lamellformade ﬂerbostadshus från 1940-talet placerade enhetligt
i nord-sydlig riktning. Avståndet från planområdet till
närmsta bostadshus både norr och söder om planområdet
är ca 50 meter. Mitt för planområdet i anslutning till
Älvsborgskullen ligger den tidigare transformatorstationen, uppförd under 1900-talets början i nationalromatisk
stil med fasad i rött tegel, nu ombyggd till kontor.
Bebyggelsen inom fastigheten Bockasjö 1 utgörs av
terminalbyggnaden och en mindre verkstadsbyggnad
i söder. Terminalbyggnaden uppfördes 1965 för Posten. År 1966 togs de första paketsorteringsmaskinerna
i bruk i Borås och Malmö vilka var nödvändiga för att
hantera den kraftiga ökning av postorderförsäljningen
som skedde under 1960- och början på 1970-talet.
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Byggnaden har under åren byggts om och till och ﬁck sitt
nuvarande utseende 1987. Byggnaden består av tre delar
med olika volym och byggnadshöjd. Verkstadsbyggnaden
inrymmer Göta bilverkstad/AD bildelar och är en enkel
byggnad med fasad i vit stående plåt med en byggnadshöjd som motsvarar två våningar. Terminalbyggnaden i fyra
våningar inrymmer förutom Posten Logistik AB också
centrallager och huvudkontor för NetOnNet. Byggnaden
har ett modernistisk formspråk med liggande och även
stående fönsterband. Fasaden består av mörkt gulbeige
betongelement med grov ytstruktur och markerad indelning av pelarkaraktär i en slät ljusare gulbeige kulör.
Kontorsdelen i tre våningar innehåller på plan 1 lokaler för
Posten Företagcenter och Posten Meddelanden samt lokaler för distriktskontor och personal. Plan 2 och 3 består
av kontorslokaler för NetOnNets huvudkontor. På plan 2
ﬁnns också en lunchrestaurang. Kontorsdelen har också ett
modernistiskt formspråk med liggande fönsterband, arkad
och betongelement i en vitbeige kulör. Handelsdelen i en
våning inrymmer NetOnNets lagershop och utgörs av en
triangelformad byggnad, tillbygd i omgångar, med fasad i
stående plåt och med tak/gavelfasad med mansardkaraktär.

Handelsdelen - NetOnNet

Kontorsdelen - NetOn Net, Posten Företagscenter och
distriktskontor, Glada kocken

Totalt har byggnaden en bruttoarea på ca 25 000 m2. Den
uthyrningsbara ytan utgör ca 23 000 m2 och fördelar sig
på industri/lager 16 000 m2, kontor 4 400 m2, restaurang
260 m2, handel/lagershop 2 500 m2.
4.2.2 Planförslaget

Terminaldelen - Posten Logistik AB

Biverkstaden - Göta Bilverksatd/AD Bildelar

För att kunna fortsätta bedriva och utveckla nuvarande
verksamheter inom fastigheten behöver detaljplanen ändras. Tillåtet användningssätt ändras från allmänt ändamål
till att för hela planområdet omfatta J50, Industri och lager
med högsta skyddsavstånd till bostäder 50 meter, (även
handel med skrymmandevaror/sällanköpshandel samt
lagerförsäljning är tillåten) samt P, Parkering. Kontor (ej
hotell) är tillåten på huvudelen av fastigheten men inte
inom handelsdelen som inrymmer NetOnNet lagershop
då erfoderligt riktvärde mellan byggnad och järnväg inte
uppfylls. Kontorsverksamhet kan innebära större ansamling av människor som leder till svårare konsekvenser vid
en evetuell olycka.G1, Bilservice är endast tillåten inom
den södra delen av fastigheten som rymmer bilverkstad.
Högsta tillåtna byggnadshöjd sänks från 20 meter till 14
meter för den del av planen som innehåller NetOnNet
Lagershop vilket innebär en anpassning till bebyggelsen
norr om planområdet. För att tillfart och parkering inom
fastigheten ska vara möjlig begränsas byggrätten i planen
till att högst 50 procent av fastighetsarean får bebyggas.
Ingen bebyggelse utöver redan beﬁntlig bebyggelse tillåts
närmare än 15 meter från spårmitt. Mellan 15 och 30
meter från järnvägen kust till kustbanan tillåts endast parkeringsanläggning och komplementbyggnader, skärmtak
och liknande.
ANTAGANDE
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4.2.3 Offentlig och kommersiell service

Borås centrum ligger knappt 1 km sydväst om planområdet med tillgång och närhet till de ﬂesta typer av
oﬀentlig och kommersiell service – vårdcentral, apotek,
mataﬀär, detaljhandel, kollektivtraﬁk. Viss närservice,
som tips & tobak, livs, frisör samt bibliotek ﬁnns också
centralt inom stadsdelen Göta, ca 500 meter från planområdet.

I detaljplanen för Brodal möjliggjordes en ny vägförbindelse
under riksväg 40 som binder ihop Petersbergsgatan med
Brodalsgatan. I pågående planarbete för Regementsområdet
föreslås en ny framtida vägsträckning som förbinder Majorsgatan med Jössagatan via en ny cirkulationsplats på Gamla
Varbergsvägen. De traﬁkanalyser som tagits fram för de båda
planerna visar på att traﬁkmängden på Bockasjögatan ökar till
mellan 4 500 och 4 800 fordon per dygn/ÅDT.

4.2.5 Tillgänglighet

Tillgängligheten till planområdet för rörelsehindrade
är god. Marken inom planområdet är plan och lätt att
anpassa till rullstolsburna och personer med nedsatt
rörelseförmåga. Byggnader och utemiljön ska utformas
så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nyttja lokaler och nå målpunkter som entréer
och liknande. Plan- och bygglagens krav på tillgänglighet tillgodoses vid bygglovprövningen.
4.2.6 Skyddsrum

Centrala Borås utgör skyddsrumsort men för närvarande
föreligger inga krav på att upprätta nya skyddsrum.
4.3 Gator och trafik
4.3.1 Gatunät

Planområdet nås från Bockasjögatan. Bockasjögatan
Anmäl fel

Tips & tricks

Orienteringskarta med planerade vägsträckningar inritade

Ansv

4.3.2 Gång- och cykeltrafik

Bockasjögatan med infart till NetOnNet till höger.
traﬁkeras i norr mot Petersbergsgatan av 3 400 fordon/
dygn ÅDT (år 2005) och i södra delen i anslutning
till Surbrunnsgatan av 1 550 fordon/dygn ÅDT (år
2009). Andelen tung traﬁk på Bockasjögatan är hög
relativt sett på grund av Postens transporter och leveranser för NetOnNet. Från planområdet ﬁnns idag fyra
in-och utfarter mot Bockasjögatan. Postens terminal
har två bevakade in- och utfarter med grindar. Närmast
järnvägsövergången i norr sker tillfart till NetOnNet,
kontorslokaler och restaurang samt postens brevlådor.
Längst i söder ﬁnns tillfart till personalparkering för
postanställda och för bilverkstad. Via Surbrunnsgatan
och tillfart inom spårområdet nås också baksidan av
fastigheten med lastkaj för avfallshantering och uppställning av bilar för personal.
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Gångbanor ﬁnns längs Bockasjögatans båda sidor. Cykelplanen för centralorten föreslår en utbyggd gång- och cykelbana
längs Bockasjögatan/Majorsgatans östra sida mellan Petersbergsvägen och Regementsgatan. Efter att gång- och cykelplanen har tagits fram har en sträckning av gång- och cykelbana
från resecentrum fram till Bockasjögatan och Boråshallen
aktualiserats. I samband med planering och utbyggnad av
Regementsområdet har möjligheten till gena gc-förbindelser
med Borås centrum och resecentrum studerats via Bockasjögatan. Boråshallen utgör också en viktig målpunkt. För att
undvika att gående och cyklister måste passera Bockasjögatan
två gånger föreslås istället att gc-banan förläggs på västra sidan
av Bockasjögatan. Det innebär konﬂikter med traﬁk till och
från verksamheter främst postterminalen och NetOnNet samt
att visst intrång måste göras på fastigheten Bockasjö 1. Istället
undviks konﬂikter med ett antal tomtutfarter och Bockasjögatan/Majorsgatan kan behålla sitt nuvarande läge.
4.3.3 Kollektivtrafik

Varbergsvägen traﬁkeras av stadslinje 6 med närmaste hållplats ca 250 meter från planområdet. Stadslinje 5 traﬁkerar
Göteborgsvägen drygt 300 meter från planområdet. Båda
busslinjerna har halvtimmestraﬁk. Till resecentrum/Borås
centralstation och Södra torget är avståndet ca 700 meter
respektive 1,1 kilometer.
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4.3.4 Parkering

Parkeringsbehov i samband med nybyggnation, om- och
tillbyggnad eller ändrad användning beräknas enligt Parkeringsnorm, antagen av kommunfullmäktige 1998. Att
erforderligt antal p-platser ﬁnns ska redovisas i samband
med bygglov. Behovet av tillräckligt antal parkeringsplatser för handikappade ska uppmärksammas. Borås Stad
har påbörjat ett arbete med att revidera parkeringsnormen. Parkering ska normalt ske inom kvartersmark på
respektive fastighet. Parkeringsbehovet uttrycker ett antal
parkeringsplatser per 1000 m2 bruttoarea . För exempelvis
restaurang och samlingslokaler anges behovet som antal
bilplatser i förhållande till antal anställda och besökande.

Industri/lager

4-7 p-platser/1000 m2 BTA

Kontor

17 p-platser/1000 m2 BTA

Sällanköpshandel
(beroende på läge)

22-27 p-platser/1000 m2 BTA

Butiker normalt
(detaljhandel)

37 p-platser/1000 m2 BTA

Restaurang,
samlingslokal

60 % av de anställda samt
60 % av normalt besöksantal
eller 30% av maximalt besöksantal

NetOnNet

Lager

Kontor,
restaurang

Postterminal

ny infart till
parkering

Bilverkstad

Illustrationskarta, skala 1:2000.
ANTAGANDE
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Idag ﬁnns totalt ca 160 p-platser inom fastigheten
Bockasjö 1. Ytterligare uppställning för ca 30 bilar sker
på terminalbyggnadens baksida inom järnvägsområdet.
Parkeringsbehovet beräknas med nuvarande användning
och utnyttjande av fastigheten uppgå till lägst ca 200
p-platser. Visst samutnyttjande bedöms vara möjlig. Vid
förändringar till mer parkeringskrävande verksamhet
kan parkeringsdäck/parkeringshus behöva uppföras eller
yta som idag nyttjas för lastning/uppställning av lastbilar tas i anspråk för parkering.
Tillgång till cykelparkering i tillräcklig omfattning ska
ﬁnnas i nära anslutning till entréer.
4.3.5 Angöring/utfarter/varumottag

Varumottagning ska ske inom kvartersmark. Fastigheten
har idag ﬂera in- utfarter mot Bockasjögatan. Gemensam in- och utfart ﬁnns till NetOnNet lagershop och
kontorsdelen. Denna nyttjas även för lastbilstranporter
till NetOnNets lager vilket innebär en något osäker
traﬁksituation då varuleveranser och kundtraﬁk blandas
samtidigt som Posten också har brevlådor uppsatta i anslutning till in- och utfarten. Terminalbyggnaden (Posten logistik) har separat in- och utfart för sina leveranser
som ofta utgörs av dragbil med släp. Parkeringen för
postanställda har gemensam in- och utfart över trottoar
till Bockasjögatan. I samband med utbyggnad av gångoch cykelväg på Bockasjögatans västra sida bör in- och
utfarten ﬂyttas och ske mot Surbrunnsgatan som det är
redovisat i gällande detaljplan för området.
Lastbrygga för hämtning av källsorterat avfall och
bilupptällningsplatser på byggnadens nordvästra sida
nås via en gata inom spårområde som ansluter till Surbrunnsgatan.

Baksidan på terminalbyggnaden med lastkaj för avfall och
personalparekring

Götalandsbanan är en ny höghastighetsjärnväg som
planeras mellan Göteborg och Stockholm via Borås.
Traﬁkverket (f.d. Banverket) har utfört en förstudie som
redovisar olika alternativa sträckningar och stationslägen för Götalandbanan genom Borås. Tre alternativa
sträckningar och ett alternativt stationsläge berör planområdet. Borås har förordat ett av sträckningsalternativen som ansluter till Viskadalsbanan-Älvsborgsbanan
med station i förlängningen av beﬁntligt stationsläge.
Vid tidpunkten för arbetet med samrådshandlingen,
våren 2012 ﬁnns inget deﬁnitivt avgörande om banans
sträckning beslutat och inget beslut om att påbörja järnvägsutredning. Detaljplanen tar hänsyn till nuvarande
järnvägsområde och har en kort genomförandetid (5 år)
för underlätta ett genomförande av Götalandsbanan.
4.4 Teknisk försörjning
4.4.1 Vatten och avlopp

Fastigheten är ansluten till kommunalt nät för vattenoch avlopp i Bockasjögatan. Södra delen av fastigheten,
tidigare sträckning av Surbrunnsgatan, genomkorsas av
ledningar för vatten- och avlopp. För vatten- och avloppsledningar inom kvartersmark ﬁnns u- område inlagt där allmänna underjordiska ledningar, anläggningar
och brunnar ska vara tillgängliga för ledningsarbeten.
4.4.2 Dagvatten

Området är anslutet till kommunala dagvattenledningar. Ledningar för dagvatten ﬁnns utmed Bockasjögatan och korsar området inom det i planen redovisade
u-området som utgör Surbrunnsgatans tidigare sträckning. Dagvatten från hårdgjorda ytor inom området
ska enligt Dagvattenpolicy för Borås Stad omhändertas
lokalt och renas i behandlingsanläggning med olje- och
slamavskiljare för att inte orsaka föroreningar vidare
till recipient. Större parkeringsytor (>50 platser) eller
förorenande verksamhet ska före fördröjningsmagasin
förses med olje-/slamavskiljare.
Material bör väljas med omsorg om miljön. Till exempel bör oskyddade ytor av koppar och zink undvikas
för att minska risken för föroreningar. För att minska
belastning en på dagvattenledningar bör fastighetsägare
vid om- eller nybyggnation av tak beakta möjligheten
att anlägga sk. ”gröna tak”. Genom växtlighet hjälper
gröna tak till att minska avrinningen till dagvattennätet samtidigt som det skapar grönska i planområdet.
Forskning visar också att gröna tak hjälper till att kyla
byggnader sommartid och isolera mot kyla vintertid.

4.3.6 Järnvägstrafik

Viskadalsbanan och Kust till Kustbanan passerar i direkt
anslutning till planområdet. Borås centralstation ligger
ca 700 meter norr om planområdet.
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4.4.2 Brandvatten

För att uppnå tillräcklig kapacitet avseende uttag för
sprinklervatten är en vattentank uppförd vid terminalbyggnadens nordvästra hörn inom spårområdet.
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4.4.3 Värme

Området är anslutet till det kommunala fjärrvärmenätet med anslutningspunkt i Bockasjögatan i höjd med
infarten till NetOnNet in i terminalbyggnaden. Fjärrvärmeledningar ﬁnns också via tillfartsgatan in från
Surbrunnsgatan. En allmän ledning sträcker sig från
Bockasjögatan till Surbrunnsgatan över fastighetens
södra del. Ledningen ligger inom markerat u- område
i planen.
4.4.4 El

Älvsborgskullen inrymmer en av matningsstationerna
för elförsörjning för Borås. I Bockasjögatan och
vidare inom u-området i södra delen av fastigheten
förekommer stora ledningstråk för 10, 30 och 130
kV ledningar. För ledningar inom kvartermark ﬁnns
u-område utlagt som inte får bebyggas med annat än
teknikbyggnader och enkla skärmtak, mur/plank. I
anslutning till Bockasjögatan har Borås Elnät ett sk.
vinschhus inom u-området.
4.4.5 Tele och data

Ledningsnät för tele och data ﬁnns utbyggt inom
området. Allmänna ledningar är koncentrerade till
tidigare sträckning av Surbrunnsgatan där u-område
ﬁnns inlagt. En servisledning från anslutningspunkt i
Bockasjögatan in till byggnaden ﬁnns mittför kontorsdelen.
4.4.6 Avfall

Avfall ska hanteras och utrymmen utformas enligt
Borås stads lokala renhållningsordning och anvisningar för ny- eller ombyggnad av avfallsutrymmen.
Organiskt avfall och restavfall ska sorteras inom
respektive fastighet.

riktvärdena krävs att fasaderna utformas med särskild
hänsyn till det utsatta läget. Detta bevakas i samband
med bygglovprövning. Riktvärden för vibrationsnivåer
från spårbunden traﬁk ﬁnns angivna i Buller och vibrationer från spårbunden linjetraﬁk, riktlinjer och tillämpning
S024235/SA60 som upprättats gemensamt av Boverket
och Naturvårdsverket. Riktvärden som anges som planeringsmål för god miljökvalitet gäller bostäder men inte
för annan typ av bebyggelse. Bedömningen är att risken
för störande vibrationer emellertid är liten. De planerade
verksamheterna anses som mindre störningskänsliga.
4.5.2 Elektromagnetiska fält

Enligt Banverkets (numera Traﬁkverkets) skrift ”Elektromagnetiska fält omkring järnvägen” anges att magnetfält
från kontaktledningar är svag då inget tåg passerar men
ökar när tåg passerar. Detta magnetfält har en varaktighet
på några minuter och är starkast vid järnvägen och avtar
med avståndet från banan. Den magnetiska fältstyrkan
beräknas vara 0,7 µT 20 meter från spåret när tåget passerar.
Den magnetfältsnivå som inte bör överskridas för miljöer
där människor stadigvarande vistas anges till 0,2 µT utifrån vägledning om försiktighetsprincipen som utarbetats
gemensamt av Elsäkerhetsverket, Boverket, SSI m.ﬂ.
För elnätsstationer som är kapslade på ett annat sätt än
vad luftledningar är görs bedömningen att nivån 0,2 µT
klaras redan på någon meters avstånd och därmed inte
utgör någon risk för omgivande bebyggelse.
4.5.3 Verksamheter

Verksamheterna inom området ska inte vara störande
för omgivningen. Endast industri och lager med högsta
skyddsavstånd till bostäder på 50 meter är tillåtet. 4.5.4
Farligt gods

4.5 Störningar
4.5.1 Buller och vibrationer

Planområdet ligger i direkt anslutning till järnväg,
Kust till kustbanan och Viskadalsbanan samt nära
riksväg 40. Tågbuller och vibrationer från järnvägen
samt buller från vägtraﬁk förekommer inom området.
Enligt bullerberäkning för Borås Stad 2008 uppgår
bullernivåer på norrfasaden som vetter mot väg 40 till
omkring 60 dBA ekvivalent nivå och 64 dBA maximal ljudnivå. Eftersom värdena endast avser vägtraﬁk,
och järnvägen går mycket närmare bebyggelsen, är
maximalvärdena väsentligt högre när även järnvägtraﬁk beaktas. I vissa lägen kan det bli svårt att klara
de inomhusvärden som gäller för tyst arbetsplats med
normal fasadutformning. Gällande riktvärden för buller inomhus som ska uppfyllas för arbetsplatser ﬁnns
angivna i Infrastrukturproposition 1996/97:53. Ekvivalent ljudnivå får inte överskrida 40 dBA och maximala ljudnivån för inte överstiga 60 dBA. För att klara

Väg 40 utgör primär transportled för farligt gods. Antalet
fordonstransporter med farligt gods beräknades 2010
uppgå till drygt 17 000 där huvuddelen av transporterna
utgörs av brandfarliga vätskor som inte tillhör de högsta
riskklasserna. Den tunga traﬁken och transporter med
farligt gods förväntas öka.
Viskadalsbanan sträcker sig mellan Borås och Varberg. På
banan går främst persontåg. Ett godståg traﬁkerar banan
fem dagar i veckan från Varberg till Limmared. Viskadalsbanan utnyttjas för omledning av godståg från Västkustbanan vilket resulterar i att ytterligare transporter av
godståg kan förekomma. I dagsläget ﬁnns en diskussion
om att farligt gods eventuellt kommer att behöva ledas
om via Herrljunga då farligt gods inte kommer att transporteras på en ny höghastighetsbana. Det antas att allt
farligt gods går på det spår som kallas Älvsborgsbanan.
Denna omväxling sker bortanför planområdet innebär
troligtvis inte några förändringar för planområdet.
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Kust till kust banan kallas järnvägen mellan Göteborg och
Emmaboda med förgrening till Kalmar och Karlskrona.
Banan traﬁkeras av både person och godstraﬁk. För båda
järnvägssträckningarna gäller att det är främst är farligt
gods ur de lägre riskklasserna brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser samt oxiderande ämnen som transporteras.
Även transporter av massexplosiva ämnen och giftiga gaser
förekommer på Viskadalsbanan. Mängden som transporteras är små, 0- 10 000 ton/år och har varit stabil i ﬂera år.
För bebyggelse intill järnväg ﬁnns inga fastställda normer
för skyddsavstånd. Det ﬁnns heller inga fastställda normer
för vad som är acceptabel risk. Däremot ﬁnns rekommendationer från olika verk och myndigheter för hur
riskhänsyn kan tas vid fysisk planering. Länsstyrelsen anser
att inom 150 meter från led med farligt gods ska alltid
risksituationen bedömas. DNV, Det Norske Veritas har
i ”Värdering av risk”, (SRV,1997) gett förslag till individ
och samhällsriskkriterier som utgör en vedertagen tillämpning.

5. Konsekvenser
5.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts i enlighet med plan- och bygglagen, PBL 5
kap 11§, miljöbalken, MB 6 kap 11§ och förordning om
miljökonsekvensbeskrivningar, 1998:905.
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Pågående verksamheter kan
fortgå och planen tillåter industri/lager, kontor (ej hotell),
handel (ej livsmedel), idrott/föreningslokaler, bilservice (ej
lackering och/eller drivmedelsförsäljning), parkering samt
tekniska anläggningar.
Planföreslaget bedöms inte medföra någon betydande
påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark
och vatten eller andra resurser eller påtagligt påverka
riksintressen. Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behöver göras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår nedan av
konsekvensbeskrivningen. Samråd har skett med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen delar i svar 2012-06-01, kommunens
bedömning att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan men förutsätter att riskfrågor behandlas inom
plankonsekvenser.
5.2 Hållbar utveckling

Integrering av arbetsplatser för verksamheter/handel och
bostäder i ett centralt läge med goda kommunikationer
i form av kollektivtraﬁk, gc-vägar innebär ett minskat
resbehov och ger förutsättningar för en socialt hållbar
utveckling. Jämfört med externa handelscentra medför det
aktuella planförslaget kortare transporter.
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5.3 Hushållning med naturresurser

Området är redan bebyggt vilket innebär att beﬁntliga
byggnader och infrastruktur utnyttjas. Byggrätten utökas
inte i förhållande till gällande plan. Bedömningen är
att planutformningen innebär positiva konsekvenser i
förhållande till pågående markanvändning.
5.4 Miljö
5.4.1 Stadsbild

Området har ett attraktivt läge för verksamheter väl
exponerat från väg 40. I ett första skede föreslås inga
förändringar av byggnaderna. När förutsättningarna för
Götalandsbanan klarlagts kommer sannolikt områdets
attraktivitet bättre kunna tillvaratas och utvecklas.
5.4.2 Ändamålsenlig struktur

Områdets närhet och anslutning till järnvägsspår innebär att marken lämpar sig väl för verksamheter som kan
utnyttja spårtransporter. Dock är transporternas energianvändning svår att påverka i en detaljplan. Närheten till
järnväg och väg 40 innebär också risker med farligt gods
som gör att personintensiv verksamhet och bostäder och
motsvarande användning som innebär övernattning eller
är inriktad på särskilt utsatta grupper som barn, handikappade och äldre inte bör förekomma. Tillfarten via Bockasjögatan förbi bostäder och närheten till bostäder gör att
verksamheter inte bör vara störande eller medföra traﬁk
som är störande. Beﬁntliga verksamheter bedöms fortsatt
lämpliga att bedriva inom området.
5.4.3 Tillgänglighet/Handikappanpassning

Inom området är marken plan. Tillgängligheten till planområdet och till byggnaderna för rörelsehindrade är god.
Samtliga våningsplan är tillgängliga med hiss.
5.4.4 Infrastruktur

Beﬁntligt ledningsnät för el, fjärrme, va och tele/opto ﬁnns
utbyggt med tillräcklig kapacitet och planen bedöms inte
initiera utbyggnad av allmänna ledningar. Dagvatten bör
omhändertas lokalt, renas och fördröjas. Behovet av en
utbyggnad av gc-bana utmed Bockasjögatan ökar genom
planförslaget då planen möjliggör ﬂer arbetsplatser samt
verksamheter riktade till allmänheten.
5.5 Sociala värden
5.5.1 Arbetstillfällen

Beﬁntliga byggnader inrymmer ﬂertalet arbetsplatser med
bland annat huvudkontor för NetOnNet. Huvudkontor,
postorder/e-handel och logistik utgör prioriterade områden i kommunens näringslivsstrategi vars förutsättningar
särskilt bör uppmärksammas. Genom att detaljplanen
medger viss ﬂexibilitet i användningsätt skapas större
förutsättningar för nya arbetstillfällen om nuvarande verksamheter förändras. Möjligheten till intressanta samarbeten mellan företag inom olika branscher underlättas också.
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5.5.2 Trygghet/säkerhet

En omvandling och utveckling av området mot mer
kontor, service och handel samt utbyggnad av gång- och
cykelbana förbi området innebär ﬂer människor i rörelse
och att tryggheten och säkerheten för gående och cyklister
ökar.

Läget i anslutning till Kust till kustbanan och Viskadalsbanan samt väg 40 medför att särskilda krav på
riskförebyggande åtgärder ställs i detaljplanen.

Det ﬁnns idag inga kända markföroreningar inom området. Den utfyllda marken utgörs främst av sten, block
och byggnadsrester. Vid upptäckt av föroreningar ﬁnns en
upplysningsskyldighet för fastighetsägare, verksamhetsutövare eller entreprenörer att meddela detta till tillsynsmyndigheten, som är miljöförvaltningen i Borås Stad.
Rekommendationer i geoteknisk utredning bör följas.

Verksamheterna inom området ska inte vara störande
för omgivningen. Endast industri och lager med
högsta skyddsavstånd till bostäder på 50 meter är tillåtet. I Boverkets skrift ”Bättre plats för arbete” anges
skyddsavstånd till bostäder för olika verksamheter.
Som riktvärde bör avstånd mellan industrikvarter med
lätt industri och bostäder minst vara 50 meter. Till lätt
industri hör typiska verksamheter som småverkstäder,
grossister etc. Även för bilverkstad utan omlackeringsverksamhet är rekommenderat avstånd till bostäder
minst 50 meter. För lager, logistik- och distributionscentraler bör normalt ett större skyddsavstånd till
bostäder hållas. Då det rör sig om beﬁntlig verksamhet
som funnits under längre tid och dessutom under
senare år minskat i omfattning bör verksamheten
kunna fortgå. Inga kända klagomål på störningar har
framförts på nuvarande logistikverksamhet

5.6.3 Trafikmiljö

5.6.7 Riskbedömning

Planen innebär acceptabel påverkan på traﬁkmiljön. Ändrad användning kan innebära en ringa traﬁkökning men
innebär sannolikt också att den tunga traﬁken reduceras.

Planområdet ligger inom 150 meter från farligt
godsled där enligt Länsstyrelsens riskpolicy riskbedömning ska göras. Avståndet mellan beﬁntliga byggnader
och farligt godsled underskrider också 30 meter som
utgör rekommenderat avstånd. Avståndet från järnväg med farligt gods till närmsta bebyggelse uppgår
inom planområdet till ca 10 meter. Från väg 40 till
närmsta byggnadsdel är avståndet ca 60 meter. En
riskutredning har utförts av Cowi 2012-05-24 för att
undersöka om olycksriskerna avseende farligt gods är
acceptabla ur risksynpunkt för att genomföra detaljplanen.

5.6 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
5.6.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar

Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar
bedöms inte komma att överskridas p g a den verksamhet
som medges i detaljplanen.
5.6.2 Förorenad mark/åtgärder för säkert byggande

5.6.4 Buller och vibrationer

Detaljplanen medger inte bostäder och inga planbestämmelser behövs då nivåer för inomhusbuller för verksamheter regleras i Boverkets byggregler och behandlas vid
bygglov. Erfarenhetsmässigt kan inomhusvärden klaras genom väl valda fasadkonstruktioner och fönster. Eventuell
störnings- och vibrationskänslig verksamhet bör undvikas.
5.6.5 Elektromagnetiska fält

Riskerna med elektromagnetisk strålning bedöms vara
mycket liten. Eftersom inga bostäder planeras inom
området bedöms ingen utredning om elektromagnetisk
strålning från järnväg nödvändig.
5.6.6 Skyddsavstånd

Spårområdet med uppställning av tågset

Föreslagna verksamheter och markanvändning stämmer för majoriteten av området överens med kriterier
för markanvändning från Länsstyrelserna och Göteborgs översiktsplan (vilka tillämpas enligt beslut i
Borås). De delar av området som inte följer kriterier
för markanvändning är delar av den byggnad som
ligger närmast Kust till kustbanan samt en liten del av
det nordvästra hörnet av byggnaden intill Viskadalsbanan. Generellt görs bedömningen att inga byggnader
bör placeras på ett kortare avstånd än 30 meter ifrån
en järnväg. Den beﬁntliga byggnadens placering hade
inte rekommenderats vid en nybyggnation. Det anses
dock inte kostnadsmässigt försvarbart med tanke på
dagens låga risknivå att införa skydd med avseende på
mekanisk påverkan från en urspårad vagn varför krav
på detta ej ställs.
Planering av området följer, med avseende på avstånd
till väg 40, de markanvändningskriterier som tillämpas
och individrisknivån inomhus anses acceptabel enligt
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beräkningar och bedömningar. Inga ytterligare skydd
anses nödvändiga med avseende på transporter av farligt
gods på väg 40.
Individrisknivån för de områden som ligger utomhus
där personer vistas, entréer och parkeringar är något högre, men ligger på ett sådant sätt att personer som vistas
där är skyddade av byggnaderna och bedöms kunna
sätta sig i säkerhet vid en olycka på motorvägen. Några
ytterligare skyddsåtgärder för en olycka på motorvägen
för utomhusytor bedöms inte nödvändiga.
Avståndet mellan beﬁntliga byggnader och järnvägen
är kort och även om risknivån är låg så bör kriterier
för markanvändning och skyddsåtgärder övervägas vid
eventuell nybyggnation, för att kunna ge utrymme för
eventuell ökning av farligt gods. Följande åtgärder vid
nybyggnation föreslås vara:
t

ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter från järnväg
upprätthålls för att minska risken för mekanisk
påverkan

t

skydd som hindrar vätska från olycka på järnvägen
att rinna in på området

t

nya byggnader inom 0-50 meter från järnvägen
förses med tät brandfast fasad för att möjliggöra
utrymning av

t

byggnad vid eventuell brand på järnvägen

t

ventilationsintag placeras på ett lämpligt sätt där
risken för olycka med gas på väg/järnväg tas in i
bedömningen

Med hänsyn till att risknivån är låg och att det är beﬁntlig verksamhet bedöms ovanstående åtgärder för beﬁntlig verksamhet ej vara kostnadseﬀektiv utan åtgärder ska
införas först vid om-/nybyggnation. Riskutredningen
ska inför granskning kompletteras med en kvalitativ riskanalys som bekräftar risknivå och vilka skyddsåtgärder
som behövs för att byggrätt för parkering, förråd, lager
eller andra utrymmen med låg persontäthet ska medges
inom 15-30 meter från Kust till kustbanan.

6. Administrativa frågor
6.1 Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har
vunnit laga kraft.
6.2 Huvudmannaskap

Inom planområdet ﬁnns ingen allmän plats. Utanför
planområdet är kommunen huvudman för allmän
plats.
6.3 Handläggning

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.
Efter samråd kommer planen att ställas ut för allmän
granskning.
Planen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
6.4 Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska
planavgift inte tas ut vid prövning av lovärenden som
överensstämmer med detaljplanen.
6.5 Planunderlag

PM Riskutredning, Cowi 2012-05-24 utgör bilaga till
detaljplanen.
6.6 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av DTH arkitekter i Borås
av planarkitekt Fredrik Engkvist på uppdrag av fastighetsägaren SveaReal AB.
Under planarbetets gång har Samhällsbyggnadsförvaltningen Boras Stad medverkat med en arbetsgrupp
med representanter från kommunala förvaltningar
Stadskansliet, Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen, Lantmäterimyndigheten, Borås Energi och
Miljö AB.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Planavdelningen

Tomas Rossing

Kristine Bayard

Samhällsbyggnadschef

Planarkitekt

Transporter med farligt gods på järnväg är generellt sett
mycket säkra. Det har under de senaste 100 åren skett
ett fåtal olyckor med farligt gods men ingen människa
har omkommit till följd av olyckor med farligt gods på
järnväg: de vanligaste olyckorna är urspårningar och
sammanstötningar.
Detaljplanen bekräftar pågående verksamhet och innebär ingen utökning av byggrätten. Säkerhetshöjande
åtgärder har införts som planbestämmelser. Bedömningen är att planutformningen inte påverkas avsevärt
av riskerna förknippade med transport av farligt gods.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Göta, BOCKASJÖ 1,
NetOnNet m.fl., Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad den 4 juni 2012

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap.
2.5 Avtal

Förutom de avtalsservitut som respektive ledningsägare bör teckna med fastighetsägaren bedöms inga avtal
behöva göras.

3. Fastighetsrättsliga frågor

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 ska
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

3.1 Fastighetsägare

Planen omfattar fastigheten Bockasjö 1 som är privatägd.
3.2 Servitut och ledningsrätt

Avtalsservitut bör respektive ledningsägare teckna med
fastighetsägaren.

4. Tekniska frågor

2. Organisatoriska frågor
Inom området ﬁnns idag handel, kontor, restaurang
och logistikcentrum. Området har användningsbestämmelsen allmänt ändamål och detaljplanen avser ändra
användnings-bestämmelserna så de verksamheter som
ﬁnns där idag kan vara kvar.
2.1 Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

2.4 Huvudmannaskap

2 kvartalet 2012
4 kvartalet 2012
1 kvartalet 2013
1 kvartalet 2013

4.1 Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten, avlopp
samt dagvatten.
Fastigheten är anslutet till det kommunala fjärrvärmenätet.
4.2 El och tele

El- och teleledningar ﬁnns utbyggt inom området.

5. Ekonomiska frågor
5.1 Exploateringskostnader

Detaljplanen bedöms inte medföra några exploateringskostnader för kommunen.

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av samhällsbyggnadsnämnden i Borås
Stad.
2.2 Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 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.

5.2 Plankostnader

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska
planavgift inte tas ut vid prövning av lovärenden som
överensstämmer med detaljplanen.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Markavdelningen

Jenny Tiberg
Exploateringsingenjör

2.3 Ansvarsfördelning

Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet inom
kvartersmark.
ANTAGANDE
SAMRÅD
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BESLUTSFÖRSLAG

Beslut att medge strandskyddsdispens på fastigheten Viared
8:91
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden.
Båda nämnderna har tillstyrkt ansökan om strandskyddsdispens.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av gäststuga och växthus på Viared 8:91, vid
Viaredssjön, Borås Stad.

2012-08-15

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-15

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0482
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 033 72 76
Datum/avdelningschef: 2012-06-28 / bh

Programområde: 2

1 (3)
Datum
2012-09-03

2011/KS0482

Charlotta Tornvall
Sylvia Danielsson
Lyckebovägen 68
518 40 Sjömarken

Beslut att medge strandskyddsdispens på
fastigheten Viared 8:91
Beslut
Kommunstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken dispens från
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av gäststuga och växthus på Viared
8:01 vid Viaredssjön, Borås Stad.
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen
avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den
dag då dispensbeslutet vann laga kraft.
Tomtplatsavgränsning
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat zon, eller
hemfridszon, där allemansrätten inte gäller. En tomtplatsavgränsning har gjorts,
se bifogad karta.
Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en
gäststuga och ett växthus på ovanstående fastighet. Ritning och karta har
bifogats ansökan.
Anhållan om beslut om strandskyddsdispens inkom 2011-06-08 till
Kommunstyrelsen.

2 (3)
Datum
2012-09-03

2011/KS0482

Charlotta Tornvall
Skälen för Kommunstyrelsens beslut

Dispens från strandskyddsbestämmelserna
Platsen för åtgärden ligger intill Viaredssjön som har 200 meters
strandskyddszom. Inom detta område får man inte ändra byggnader så att de
hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var
tillgängligt (7 kap 15 § miljöbalken). Om det finns särskilda skäl får
Kommunstyrelsen ge dispens från bestämmelserna (7 kap 18 b och 18 c §§
miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets
syfte (7 kap 26 § miljöbalken).
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och
växtlivet.
Motivering

Det finns sex särskilda skäl som är giltiga för dispens från strandskyddsbestämmelserna. Ett av skälen är att området redan tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. De planerade
åtgärderna ligger inom ianspråktagen tomt, där allmänheten inte har tillträde.
Kommunstyrelsen bedömer att det finns särskilda skäl för dispens.
Syftet med strandskyddet påverkas inte, d v s att djur- och växtlivet inte kommer
påverkas på ett oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till strandområdet
inte kommer försämras för att dispens för medges.
Kommunstyrelsen bedömer att åtgärderna är förenliga med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4
kap miljöbalken) samt med gällande kommunal översiktsplan. Området utgör
inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det kommer
in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska ta upp beslutet till överprövning om det
kan antas att det inte finns särskilda skäl till dispens. Länsstyrelsen skickar ett
godkännande alternativt beslut om överprövning inom denna tid. Först då kan
dispensen bli giltig.
Sakägare har möjlighet att överklaga beslutet. Därför bör inte åtgärden påbörjas
förrän tiden för överklagande har gått ut.

3 (3)
Datum
2012-09-03

2011/KS0482

Charlotta Tornvall
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. Överklagande ska
lämnas in till Kommunstyrelsen.
Ärendet har handlagts av Charlotta Tornvall. Kommunstyrelsen har varit
beslutande. Ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
Bilaga:
1. Översiktskarta
2. Karta med tomtplatsavgränsning
3. Situationsplan
4. Hur man överklagar
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni är missnöjd med Borås Stads beslut kan ni överklaga det hos länsstyrelsen Västra
Götalands län. Det gör ni skriftligt genom ett brev till Kommunstyrelsen i Borås Stad.
Kommunen vidarebefordrar därefter överklagandet till länsstyrelsen Västra Götalands län.
Överklagandet ska skickas till:
Borås Stad
Kommunstyrelsen
501 80 BORÅS
I brevet ska ni tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange ärendets diarienummer.
Redogör för dels varför ni anser kommunens beslut är felaktigt och dels hur ni anser att beslutet
ska ändras. Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger adress samt
telefonnummer. Om ni har andra handlingar som stöder er ståndpunkt så bör ni skicka med dem.
Ni kan givetvis anlita ombud för att sköta överklagandet åt er.
Kommunen måste ha fått ert brev inom tre veckor från den dag ni fick beslutet annars kan
inte överklagandet tas upp. Kommunstyrelsen, som har meddelat det överklagade beslutet, prövar
om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har den inte det ska den avvisas, om
det inte finns vissa skäl i lagen. Om skrivelsen inte avvisas ska Kommunstyrelsen, som har
meddelat beslutet, överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Västra
Götalands län, som ska pröva överklagandet.
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BESLUTSFÖRSLAG

Beslut att medge strandskyddsdispens på fastigheten Tomta
1:11, i Borås Stad
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden. Båda
nämnderna har tillstyrkt ansökan om strandskyddsdispens.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Tomta 1:11 vid Grunnasjö,
Borås Stad.

2012-08-14

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-15

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0125 407
Handläggare: Charlotta Tornvall , tfn 35 72 76
Datum/avdelningschef: 2012-06-28 / bh

Programområde: 2

1 (3)
Datum
2012-09-03

2012/KS0125

Charlotta Tornvall
David Noring
Backadalsgatan 24
504 52 Göteborg

Beslut att medge strandskyddsdispens på
fastigheten Tomta 1:11 Slättåsen nr 1
Beslut
Kommunstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken dispens från
strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av
garage på fastigheten Tomta 1:11 Slättåsen nr 1vid Grunnasjö, i Borås Stad.
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen
avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den
dag då dispensbeslutet vann laga kraft.
Förutsättningarna för att medge dispens för garaget är att byggnaden placeras
enligt redovisat kartskiss, inom tomtplatsen och befintliga gamla vägar används
för infart.
Tomtplatsavgränsning
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat zon, eller
hemfridszon, där allemansrätten inte gäller. En tomtplatsavgränsning har gjorts,
se bifogad karta.
Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga till ert
fritidshus på ovanstående fastighet och bygga ett nytt garage. Ritning och karta
har bifogats ansökan.
Anhållan om beslut om strandskyddsdispens inkom 25 januari 2012 till
Kommunstyrelsen.

2 (3)
Datum
2012-09-03

2012/KS0125

Charlotta Tornvall
Skälen för Kommunstyrelsens beslut

Dispens från strandskyddsbestämmelserna
Platsen för åtgärden ligger intill Grunnasjö, inom sjöns strandskyddsområde som
är 100 meter. Inom detta område får man inte ändra byggnader så att de hindrar
eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt
(7 kap 15 § miljöbalken). Om det finns särskilda skäl får Kommunstyrelsen ge
dispens från bestämmelserna (7 kap 18 b och 18 c §§ miljöbalken). Dispens får
ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken).
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och
växtlivet.
Motivering

Det finns sex särskilda skäl som är giltiga för dispens från strandskyddsbestämmelserna. Ett av skälen är att området redan tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Den planerade
tillbyggnaden och nybyggnaden av garage ligger inom ianspråktagen tomt, där
allmänheten inte har tillträde. Kommunstyrelsen bedömer att det finns särskilda
skäl för dispens.
Syftet med strandskyddet påverkas inte, d v s att djur- och växtlivet inte kommer
påverkas på ett oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till strandområdet
inte kommer försämras för att dispens för medges.
Kommunstyrelsen bedömer att tillbyggnaden av fritidshuset och nybyggnaden av
garaget är förenlig med kraven på en från allmän synpunkt lämplig hushållning
med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap miljöbalken) samt med gällande
kommunal översiktsplan. Området utgör inte riksintresseområde enligt 3 eller 4
kap miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det kommer
in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska ta upp beslutet till överprövning om det
kan antas att det inte finns särskilda skäl till dispens. Länsstyrelsen skickar ett
godkännande alternativt beslut om överprövning inom denna tid. Först då kan
dispensen bli giltig.
Sakägare har möjlighet att överklaga beslutet. Därför bör inte åtgärden påbörjas
förrän tiden för överklagande har gått ut.

3 (3)
Datum
2012-09-03

2012/KS0125

Charlotta Tornvall
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. Överklagande ska
lämnas in till Kommunstyrelsen.
Ärendet har handlagts av Charlotta Tornvall. Kommunstyrelsen har varit
beslutande. Ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
Bilaga:
1. Översiktskarta
2. Karta med tomtplatsavgränsning
3. Hur man överklagar
Kopia:
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni är missnöjd med Borås Stads beslut kan ni överklaga det hos länsstyrelsen Västra
Götalands län. Det gör ni skriftligt genom ett brev till Kommunstyrelsen i Borås Stad.
Kommunen vidarebefordrar därefter överklagandet till länsstyrelsen Västra Götalands län.
Överklagandet ska skickas till:
Borås Stad
Kommunstyrelsen
501 80 BORÅS
I brevet ska ni tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange ärendets diarienummer.
Redogör för dels varför ni anser kommunens beslut är felaktigt och dels hur ni anser att beslutet
ska ändras. Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger adress samt
telefonnummer. Om ni har andra handlingar som stöder er ståndpunkt så bör ni skicka med dem.
Ni kan givetvis anlita ombud för att sköta överklagandet åt er.
Kommunen måste ha fått ert brev inom tre veckor från den dag ni fick beslutet annars kan
inte överklagandet tas upp. Kommunstyrelsen, som har meddelat det överklagade beslutet, prövar
om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har den inte det ska den avvisas, om
det inte finns vissa skäl i lagen. Om skrivelsen inte avvisas ska Kommunstyrelsen, som har
meddelat beslutet, överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Västra
Götalands län, som ska pröva överklagandet.

SP5

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut att medge strandskyddsdispens på fastigheten Toarps
Sjögården 3:11, Borås Stad
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden. Båda
nämnderna har tillstyrkt ansökan om strandskyddsdispens.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten Toarps Sjögården 3:11 vid
Framnesjö, Borås Stad

2012-08-15

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-15

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0286
Handläggare: Charlotta Tornvall , tfn 33 72 76
Datum/avdelningschef: 2012-06-28 / bh

Programområde: 2

1 (3)
Datum
2012-09-03

2012/KS0286

Charlotta Tornvall
Juha Siivikko
Blåklintsvägen 19
445 57 Surte

Beslut att medge strandskyddsdispens på
fastigheten Toarps Sjögården 3:11

Beslut
Kommunstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken dispens från
strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten Toarps
Sjögården 3:11 vid Framnesjö, Borås Stad
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen
avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den
dag då dispensbeslutet vann laga kraft.
Tomtplatsavgränsning
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat zon, eller
hemfridszon, där allemansrätten inte gäller. En tomtplatsavgränsning har gjorts,
se bifogad karta.
Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga till ert
fritidshus på ovanstående fastighet. Ritning och karta har bifogats ansökan.
Anhållan om beslut om strandskyddsdispens inkom 20 mars 2012 till
Kommunstyrelsen.
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Datum
2012-09-03

2012/KS0286

Charlotta Tornvall
Skälen för Kommunstyrelsens beslut

Dispens från strandskyddsbestämmelserna
Platsen för åtgärden intill Framnesjön, inom sjöns strandskyddsområde som är
100 meter. Inom detta område får man inte ändra byggnader så att de hindrar
eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt
(7 kap 15 § miljöbalken). Om det finns särskilda skäl får Kommunstyrelsen ge
dispens från bestämmelserna (7 kap 18 b och 18 c §§ miljöbalken). Dispens får
ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken).
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och
växtlivet.
Motivering

Det finns sex särskilda skäl som är giltiga för dispens från strandskyddsbestämmelserna. Ett av skälen är att området redan tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Den planerade
tillbyggnaden ligger inom ianspråktagen tomt, där allmänheten inte har tillträde.
Kommunstyrelsen bedömer att det finns särskilda skäl för dispens.
Syftet med strandskyddet påverkas inte, d v s att djur- och växtlivet inte kommer
påverkas på ett oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till strandområdet
inte kommer försämras för att dispens för medges.
Kommunstyrelsen bedömer att tillbyggnaden av fritidshuset är förenlig med
kraven på en från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och
vattenresurserna (3 och 4 kap miljöbalken) samt med gällande kommunal
översiktsplan. Området utgör inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap
miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det kommer
in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska ta upp beslutet till överprövning om det
kan antas att det inte finns särskilda skäl till dispens. Länsstyrelsen skickar ett
godkännande alternativt beslut om överprövning inom denna tid. Först då kan
dispensen bli giltig.
Sakägare har möjlighet att överklaga beslutet. Därför bör inte åtgärden påbörjas
förrän tiden för överklagande har gått ut.
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Datum
2012-09-03

2012/KS0286

Charlotta Tornvall
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. Överklagande ska
lämnas in till Kommunstyrelsen.
Ärendet har handlagts av Charlotta Tornvall. Kommunstyrelsen har varit
beslutande. Ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
Bilaga:
1. Översiktskarta
2. Karta med tomtplatsavgränsning
3. Hur man överklagar
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni är missnöjd med Borås Stads beslut kan ni överklaga det hos länsstyrelsen Västra
Götalands län. Det gör ni skriftligt genom ett brev till Kommunstyrelsen i Borås Stad.
Kommunen vidarebefordrar därefter överklagandet till länsstyrelsen Västra Götalands län.
Överklagandet ska skickas till:
Borås Stad
Kommunstyrelsen
501 80 BORÅS
I brevet ska ni tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange ärendets diarienummer.
Redogör för dels varför ni anser kommunens beslut är felaktigt och dels hur ni anser att beslutet
ska ändras. Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger adress samt
telefonnummer. Om ni har andra handlingar som stöder er ståndpunkt så bör ni skicka med dem.
Ni kan givetvis anlita ombud för att sköta överklagandet åt er.
Kommunen måste ha fått ert brev inom tre veckor från den dag ni fick beslutet annars kan
inte överklagandet tas upp. Kommunstyrelsen, som har meddelat det överklagade beslutet, prövar
om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har den inte det ska den avvisas, om
det inte finns vissa skäl i lagen. Om skrivelsen inte avvisas ska Kommunstyrelsen, som har
meddelat beslutet, överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Västra
Götalands län, som ska pröva överklagandet.

SP6

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Tranhult 1:18
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden. Båda
nämnderna har tillstyrkt ansökan om strandskyddsdispens.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten Tranhult 1:18 vid Sävsjön,
Borås Stad

2012-08-14

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-15

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0305
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 35 72 76
Datum/avdelningschef: 2012-06-28 / bh

Programområde: 2
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Datum
2012-09-03

2012/KS0305

Charlotta Tornvall
Lennart Sundström
Kvibergsgatan 60 a
504 67 Borås

Beslut att medge strandskyddsdispens på
fastigheten Tranhult 1:18
Beslut
Kommunstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken dispens från
strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Tranhult
1:18 vid Sävsjön, i Borås Stad.
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen
avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den
dag då dispensbeslutet vann laga kraft.
Tomtplatsavgränsning
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat zon, eller
hemfridszon, där allemansrätten inte gäller. En tomtplatsavgränsning har gjorts,
se bifogad karta.
Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga till ert
fritidshus på ovanstående fastighet. Ritning och karta har bifogats ansökan.
Anhållan om beslut om strandskyddsdispens inkom 23 mars 2012 till
Kommunstyrelsen.
Skälen för Kommunstyrelsens beslut

Dispens från strandskyddsbestämmelserna
Platsen för åtgärden ligger intill Sävsjön, inom sjöns strandskyddsområde som är
100 meter. Inom detta område får man inte ändra byggnader så att de hindrar
eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt
(7 kap 15 § miljöbalken). Om det finns särskilda skäl får Kommunstyrelsen ge
dispens från bestämmelserna (7 kap 18 b och 18 c §§ miljöbalken). Dispens får
ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken).
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Datum
2012-09-03

2012/KS0305

Charlotta Tornvall
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och
växtlivet.
Motivering

Det finns sex särskilda skäl som är giltiga för dispens från strandskyddsbestämmelserna. Ett av skälen är att området redan tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Den planerade
tillbyggnaden ligger inom ianspråktagen tomt, där allmänheten inte har tillträde.
Kommunstyrelsen bedömer att det finns särskilda skäl för dispens.
Syftet med strandskyddet påverkas inte, d v s att djur- och växtlivet inte kommer
påverkas på ett oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till strandområdet
inte kommer försämras för att dispens för medges.
Kommunstyrelsen bedömer att tillbyggnaden av fritidshuset är förenlig med
kraven på en från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och
vattenresurserna (3 och 4 kap miljöbalken) samt med gällande kommunal
översiktsplan. Området utgör inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap
miljöbalken.
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Datum
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Charlotta Tornvall
Upplysningar
Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det kommer
in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska ta upp beslutet till överprövning om det
kan antas att det inte finns särskilda skäl till dispens. Länsstyrelsen skickar ett
godkännande alternativt beslut om överprövning inom denna tid. Först då kan
dispensen bli giltig.
Sakägare har möjlighet att överklaga beslutet. Därför bör inte åtgärden påbörjas
förrän tiden för överklagande har gått ut.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. Överklagande ska
lämnas in till Kommunstyrelsen.
Ärendet har handlagts av Charlotta Tornvall. Kommunstyrelsen har varit
beslutande. Ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
Bilaga:
1. Översiktskarta
2. Karta med tomtplatsavgränsning
3. Hur man överklagar
Kopia:
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni är missnöjd med Borås Stads beslut kan ni överklaga det hos länsstyrelsen Västra
Götalands län. Det gör ni skriftligt genom ett brev till Kommunstyrelsen i Borås Stad.
Kommunen vidarebefordrar därefter överklagandet till länsstyrelsen Västra Götalands län.
Överklagandet ska skickas till:
Borås Stad
Kommunstyrelsen
501 80 BORÅS
I brevet ska ni tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange ärendets diarienummer.
Redogör för dels varför ni anser kommunens beslut är felaktigt och dels hur ni anser att beslutet
ska ändras. Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger adress samt
telefonnummer. Om ni har andra handlingar som stöder er ståndpunkt så bör ni skicka med dem.
Ni kan givetvis anlita ombud för att sköta överklagandet åt er.
Kommunen måste ha fått ert brev inom tre veckor från den dag ni fick beslutet annars kan
inte överklagandet tas upp. Kommunstyrelsen, som har meddelat det överklagade beslutet, prövar
om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har den inte det ska den avvisas, om
det inte finns vissa skäl i lagen. Om skrivelsen inte avvisas ska Kommunstyrelsen, som har
meddelat beslutet, överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Västra
Götalands län, som ska pröva överklagandet.
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BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över täkttillstånd för planerad täktverksamhet på
Hjortserdsmossen och Råsseredsmossen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Den samlade bedömningen är att en etablering av torvtäktsverksamhet på den här platsen är olämplig.
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2012-08-15

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-16

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0067 1/2012
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 033 35 72 76
Datum/avdelningschef: 2012-08-14 / bh

Programområde: 2
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Charlotta Tornvall

Enbio AB
Laxholmstorget 3
602 21 Norrköping

Yttrande över täkttillstånd för planerad
täktverksamhet på Hjortserdsmossen och
Råsseredsmossen
Beslut
Verksamheten riskerar att få konsekvenser för djurliv, naturvärden, ökade
koldioxidutsläpp, förändrad vattenkvalité, avrinning från området och förändrad
landskapsbild. Området kommer också få konsekvenser för människor som bor
eller rör sig i området då verksamheten innebär intrång i ett strövområde och
störningar i form av buller, damm och ökat trafik.
Den samlade bedömningen är att en etablering av torvtäktsverksamhet på den
här platsen är olämplig.
Skälen för Kommunstyrelsens beslut
De båda mossarna är en del av Ymerterrängen och ingår i grönområdesplanen.
Området betecknas som ett stort rekreationsområde av klass 1 med myrmarker
och ett rikt fågelliv. På mossarna finns skidspår i Ymer SKs regi. Ymerterrängen
är ett strövområde av rekreationsvärde med höga eller mycket höga värden för
friluftsliv och natur och har ett högt eller mycket högt bevarandevärde.
Spelreglerna i översiktsplanen anger att: Borås Stad ska värna grönområden med
höga stadsbilds-, natur- eller friluftsvärden gentemot åtgärder som påverkar
området negativt. Områden med höga friluftsvärden ska så långt möjligt värnas
gentemot åtgärder som påverkar området negativt.
Enligt förslaget är det endast 110 m mellan verksamhetsområdet och närmaste
bostad. De finns ett flertal bostäder nära området som kan påverkas starkt av
etableringen och riskerar att störas i form av damm och/eller buller. Nya vägar,
mer trafik av tunga fordon och anslutningsvägar in i området kan även påverka
omgivningen negativt.
Hjortseredsmossen och Råsseredsmossen ligger inom det inre och yttre
vattenskyddsområden som omger Öresjö. Verksamheten innebär en sänkning av
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Charlotta Tornvall
grundvattnet inom täktområdet och kan därför ha stor påverkan på avrinningen
från området med risk för en försämrad vattenkvalité och förändrad
vattenföring. Spelreglerna i översiktsplanen anger att: Borås Stad ska värna
grundvatten, sjöar, vattendrag och våtmarker gentemot åtgärder som negativt
påverkar vattenkvalitén.
Området har naturvärde klass 2 som ”mossar med pedagogiska och
ornitologiska värden i kommunens naturvårdsprogram”. Spelreglerna i
översiktsplanen anger att: Områden med ”högsta naturvärde”, klass I, eller
”mycket högt naturvärde”, klass II, ska värnas gentemot åtgärder som påverkar
området negativt.
Det berörda området som består av Hjortseredsmossen och Råsseredsmossen
ligger norr om Brämhult. En etablering på denna plats stämmer inte med
gällande översiktsplan, ÖP06, som anger att området är ett vindutsatt område
och ett stort opåverkat område. Spelreglerna i översiktsplanen anger att: Borås
Stad ska värna stora opåverkade områden och tysta områden gentemot åtgärder
som negativt påverkar områdets karaktär.
Upplysningar
Ärendet har handlagts av Charlotta Tornvall. Kommunstyrelsen har varit
beslutande. Ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
Bilaga:
1. Ansökan
Kopia:
Miljö- och konsumentnämnden
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Svar på remiss: HaV:s föreskrifter och allmänna råd om
badvatten
Föreskrifterna innebär att skyltningen som visar badvattnets klassning och eventuell avrådan från
bad får gemensamt utseende och standard. Kommunernas informationsskyldighet förtydligas också
genom att de övergångsbestämmelser som tidigare funnits tas bort.
Samråd har skett med Fritids- och Folkhälsoförvaltningen samt Miljöförvaltningen. Inga erinringar
har kommit in.
Kommunstyrelsens ordförande har av tidsskäl i maj 2012 avgett yttrande till Hav- och
Vattenmyndigheten. I detta framgick att Borås Stad inget hade att erinra.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna vidtagen åtgärd.

2012-08-15

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-15

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0280 431
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 35 72 76
Datum/avdelningschef: 2012-06-28 / bh

Programområde: 2
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Charlotta Tornvall

Havs- och Vattenmyndigheten

Svar på remiss: HaV:s föreskrifter och allmänna
råd om badvatten
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot HaV:s föreskrifter och allmänna råd
om badvatten.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Klassificering av badvatten

HVMFS 2012:XX

11 § Klassificering enligt 7 § badvattenförordningen (2008:218) ska göras
utifrån innevarande års data samt de tre föregående årens data enligt bilaga 4.
Kommunen ska rapportera klassificeringarna till Havs- och
vattenmyndighetens datavärd senast den 31 oktober varje år.
12 § Klassificering får göras utifrån mindre än fyra års data om badvattnet är
nytillkommet eller om förändringar har inträffat, på grund av åtgärder som
vidtagits enligt 8 § första stycket 2 badvattenförordningen (2008:218), som
kan påverka klassificeringen. I det senare fallet ska endast data som samlats in
efter förändringarna beaktas.

Information till allmänheten
13 § Kommunen ska se till att resultat från provtagning enligt 7-9 §§ dessa
föreskrifter görs tillgängliga för allmänheten genom Havs- och
vattenmyndighetens datavärd så snart som möjligt och senast tio arbetsdagar
efter provtagningen. Kommunen ska även se till att övrig relevant information
snarast möjligt görs tillgänglig för allmänheten via Havs- och
vattenmyndighetens datavärd.
14 §3 Kommunen ska se till att information om badvattnets aktuella
klassificering samt avrådan från bad görs tillgänglig under badsäsongen
genom de symboler som anges i bilaga 5. [Denna bestämmelse kräver
bemyndigande från regeringen i den del den avser information till
allmänheten om avrådan från bad, jfr 17 § och 22 § badvattenförordningen
(2008:218)].
Symbolerna enligt första stycket ska genom en skylt eller på annat sätt
sättas upp i en väl synlig storlek.
15 § Kommunen ska se till att information om badvattnet finns tillgänglig
genom en allmän beskrivning av badvattnet på ett icke-tekniskt språk,
grundad på badvattenprofilen enligt 6 §.
16 § Kommunen ska se till att följande information finns om badvatten som
är utsatta för en kortvarig förorening:
1. meddelande om att badvattnet är utsatt för en kortvarig förorening,
2. upplysning om antalet dagar då det rådde avrådan från bad under den
föregående badsäsongen på grund av en sådan förorening, och
3. en varning, när en sådan förorening förutses eller redan finns.
17 § Kommunen ska se till att information finns om onormala situationers
art och förväntade varaktighet, när sådana situationer inträffar.
18 § Kommunen ska se till att information finns om avrådan från bad och
permanent avrådan från bad enligt 17 och 18 §§ badvattenförordningen
(2008:218) samt skälen för detta.
3

Jfr Europeiska kommissionens genomförandebeslut av den 27 maj 2011 om
inrättandet av en symbol för information till allmänheten om badvattnets klassificering
samt badförbud eller avrådan från bad enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/7/EG.

3

HVMFS 2012:XX
19 § Kommunen ska se till att information om badvattnet enligt 14-18 §§
finns tillgänglig under badsäsongen på en väl synlig plats i badvattnets
omedelbara närhet.
Kommunerna ska på samma plats under badsäsongen informera om att
allmänheten kan få ytterligare information enligt 14-18 §§ via Havs- och
vattenmyndighetens datavärd, samt att där även finns information om
1. badvattenregister enligt 4 § första stycket 2 badvattenförordningen
(2008:218)
2. klassificering av badvattnet enligt 11 §, badvattenprofil enligt 6 § och
resultat från provtagning enligt 13 §,
3. orsaker och åtgärder enligt 8 § 1-2 badvattenförordningen (2008:218)
och de åtgärder som vidtagits för att förhindra att badande utsätts för
föroreningen, samt
4. när badvatten är utsatta för en kortvarig förorening, förhållanden som
kan leda till kortvariga föroreningar, sannolikheten för en sådan förorening
och dess sannolika varaktighet, orsakerna till föroreningen och de åtgärder
som vidtagits för att förhindra att badande utsätts för föroreningen och för att
hantera dess orsaker.

Dessa föreskrifter träder i kraft den [ 2012].
På Havs- och vattenmyndighetens vägnar

FÖRNAMN EFTERNAMN

Förnamn Efternamn
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Synpunkter på Tematiskt tillägg till översiktsplan 2006 för
Vårgårda kommun - Vindbruk
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.

2012-08-15

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-15

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0405 212
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2012-06-12 / bh

Programområde: 2
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Monica Lindqvist
033-35 73 22
Kommunstyrelsen
Vårgårda kommun
Kungsgatan 45
447 80 Vårgårda

Synpunkter på Tematiskt tillägg till
översiktsplan 2006 för Vårgårda kommun Vindbruk
Borås Stad har fått möjlighet att lämna synpunkter på Tematiskt tillägg till
översiktsplan 2006 för Vårgårda kommun – Vindbruk.
Dokumentet har diskuterats i kommunens interna vindbruksgrupp den 25 maj
och ett par oklarheter med planen har identifierats.
En viktig aspekt berör värdet av att göra landskapsanalys. Vårgårda har utpekat
område 4 som ett bra område men samtidigt i landskapsanalysen utpekad det
som dåligt. Har inte landskapsanalysen något värde då?
En annan oklarhet är begreppen för bostäder och olika syn på hänsyn till dessa.
Vad är det för skillnad mellan enstaka bostäder och spridd bebyggelse? I ena
fallet anges en avståndsgräns på 500 m och i det andra en gräns på 1000 m.
I övrigt har Borås Stad inga synpunkter på förslaget, men utgår från att om det
blir verkliga projekt som kan beröra Borås så kommer dialog att ske med oss.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
samhällsplaneringschef
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Begäran om bättre förbindelse mellan Göteborg och Viared
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2012-08-15

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
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2011/KS0117 536

Peter Skoglund
Västtrafik
Box 123
541 23 Skövde

Begäran om bättre förbindelse mellan Göteborg
och Viared
Med anledning av Wivi-Anne Ronnegrens skrivelse av den 20 januari 2011
vill Kommunstyrelsen uppmärksamma Västtrafik om att Viareds
verksamhetsområde växer och företagen behöver rekrytera arbetskraft från
Göteborg. Detta är inte så lätt då möjligheterna att pendla med
kollektivtrafiken mellan Göteborg och Viared är begränsad.
Borås Stad vill att Västtrafik radikalt förbättrar dessa möjligheter med en linje
direkt mellan Göteborg och Viared likt linje 102 som går direkt till sjukhuset.
Den nya linjen skall också trafikera Ramnslätt, Sandlid och Västeråsen som
också hyser stora företag med arbetskraft från Göteborg.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Bifogas: Wivi-Anne Ronnegrens skrivelse av den 20 januari 2011
Kopia till: Wivi-Anne Ronnegren

