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Denna bilaga innehåller granskningsutlåtandet 2 för detalj-
plan Byttorp, Byttorp 3:1 där samtliga inkomna yttranden 
presenteras i sin helhet.

Inledningsvis redovisas en sammanfattning av de inkomna 
yttrandena samt de revideringar som har gjorts i detaljplanen. 
Slutligen presenteras samtliga inkomna yttranden med 
tillhörande svar.
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1. Sammanfattning

Granskning nr 2 enligt PBL 5:18 avseende planförslag 
upprättat den 28 december 2021 har ägt rum under tiden 26 
januari 2022 - 18 februari 2022 och har annonserats i Borås 
Tidning vid två tillfällen, den 30 januari 2022 och 3 februari 
2022. Berörda markägare har underrättats med brev till 
granskningen. Under granskningstiden har detaljplanen varit 
anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgäng-
liga på kommunens hemsida.

13 remissinstanser, 15 sakägare (var av ett yttrande är påskri-
vet av cirka 10 sakägare) och 1 övrig har skickat in yttranden 
under granskningstiden. 

Sammanfattning av remissparters 
yttranden
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på en punkt. 

» Förtydliga visa rubriker i planbeskrivningen

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

» De flesta inkomna synpunkter motsätter sig byggna-
tionen i naturområdet i sin helhet. Sakägarna uttrycker
oro över att naturområdet de använder för rekreation
begränsas med ny byggnation.

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

Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarande 
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

» Förtydligande av byggnadernas utformning under
rubriken ”Stadsbild och gestaltning”

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 i beslut §158 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att planlägga del av Byttorp 3:1 för bostadsändamål.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 i beslut 
§130 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan samt att meddela sökande om positivt
planbesked. Den 10 oktober 2019 beslutade plan- och

bygglovschefen via delegation från Samhällsbyggnad-
snämnden att sända ut planen på samråd (§Pl 2019-002337). 
Samrådet pågick under tiden den 11 oktober - 10 november 
2019. Inkomna synpunk-ter finns sammanställda i en samråd-
sredogörelse.

Den 23 april 2020 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att 
sända ut planen på granskning (§Pl 2020-000139). Gransk-
ningen pågick under tiden den 1 maj - 31 maj 2020. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande.
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syfte och varför strandskyddet behöver upphävas på grund av 
detta. I resonemanget behövs också beskrivas vad resultatet 
blir av att istället lägga ledningarna i gatan. 

Natur 
Planbeskrivningen behöver visa i vilket område det avser att 
plantera träd som ska skapa barriär mellan bebyggelsen och 
friluftsområdet. Att plantera träd över ledningarna kan vara 
olämpligt. I plankartan behöver de tre grova asparna ha en 
skyddszon på 15 meter runt träden. I marklovet ska ingå att 
varken träden eller skyddszonen får påverkas. Skyddszonen 
är till för att rötterna inte ska skadas.

Stigen behöver vara tydligt markerad från vägen så att den 
signalerar tillgänglihet för allmänheten och att den inte 
upplevs hamna inom det nya bostadsområdet. 

Kompensationsåtgärder 
Kompensationsåtgärderna behöver ytterligare specificeras i 
planbeskrivningen. Vilka träd som ska planteras och i vilket 
område. Miljöförvaltningen vill ha ek och tall i slänten ner 
mot sjön i den nya gröna stråket som är flyttat. Allt för att det 
ska utgöra den avsedda funktionella spridningskorridoren. 
Det behöver också framgå någonstans vem som ska bekosta 
kompensationen. 

Kommentar
Strandskyddet  
För att undvika att naturen i området påverkas negativt ska 
anläggning av ledningar ske genom samråd med fastighet-
sägare vilket i detta fall är Borås Stad. 

Påverkan och anledningen av den nya ledningsdragningen 
finns redan beskrivet under rubriken “strandskydd”.

Natur 
Planbeskrivningen är uppdaterad med information om vilken 
yta som avses planteras med mer träd på sidan 12. 

Anläggning av en stig kommer att ske på kommunal mark.

Synpunkten kring skyddsvärda träd tillgodoses ej. Träden 
inom området markerat med NATUR är skyddade genom 
den bestämmelsen (NATUR). Det som kan påverka träden 
är anläggning av nya ledningar men anläggning av ledningar 
görs inte utan samråd med fastighetsägare vilket i detta fall är 
Borås Stad.

Kompensationsåtgärder 
När det kommer till kompensationsåtgärder så kommer 
detaljerna specificeras i framtida köpeavtal. Under punkten 
”planens genomförande” i planbeskrivningen framgår det 
vem det är som ansvarar för kompensationsåtgärderna.

Den 17 december 2020 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden 
att anta detaljplanen (§398). Antagandebeslutet överklagades 
och därefter upphävdes antagandebeslutet av Mark- och 
miljödomstolen (MMD) på grund av formaliafel. MMD 
bedömde att planen inte var förenlig med gällande över-
siktplan och de ansåg att planen därför borde ha antagits av 
Kommunfullmäktige och inte av Samhällsbyggnadsnämn-
den. 

Av denna anledning skickades planen ut på en ny granskning. 
Granskningen ägde rum under tden 26 januari 2022 - 18 
februari 2022. Inkomna synpunkter finns sammanställda i 
detta utlåtande.

2. Yttranden från remisspart

G1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen anser att planbeskrivningen bör förtyd-
ligas i avseende hur bebyggelsens utformning är anpassad 
till sin omgivning. I övrigt tillstyrker Kommunstyrelsen 
planförslaget. 

Kommentar
Planbeskrivningen har uppdaterats.

G2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingrinpandegrun-
derna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att 
detaljplanen kan accepteras och därmed inte kommer att 
prövas av Länsstyrelsen om planen antas. 

G3 Trafikverket 
Trafikverket har granskat remisshandlingarna och har inget 
att erinra i ärendet. 

G4 Tekniska nämnden
Granskning 2 av detaljplanen för Byttorp, Byttorp 3:1 
(Fjällgatan), Borås Stad tillstyrkes med beaktande av att 
Tekniska nämnden vill understryka vikten av att de kompen-
sationsåtgärder i form av trädplanteringar på kvartersmarken 
som beskrevs i samrådshandlingen blir utförda. 

G5 Miljö och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden har inget ytterligare att 
tilläga än det som delgavs i granskning 1:

Strandskyddet 
Det behövs en tydligare beskrivning av vilka värden som 
skadas av ledningsdragningen och vad som görs för att 
minska skadorna. Framför allt bör det beskrivas att det två 
stora asparna som har höga värden inom strandskyddat 
område ska skyddas i planen. Det behöver också förtydligas 
på vilket sätt ledningsdragningen påverkar strandskyddets 
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Kommentar
Denna punkt kommer utredas närmare i bygglovsprocessen. 

G10 Kulturnämnden
Kulturnämnden avstår från att yttra sig över detaljplan för 
Byttorp, Byttorp 3:1 (Fjällgatan), Borås Stad.

G11 Räddningstjänsten
Räddningstjänstens tidigare yttrande hade inga kvarstående 
synpunkter. Utifrån nedan information har räddningstjänsten 
inga synpunkter:  
”Den enda ändringen som har gjorts i planhandlingarna 
inför den nya granskningen är av redaktionell karaktär. 
Texten som anger att planen var förenlig med gällande 
översiktsplan har ersatts med text som säger att den inte är 
förenlig med översiktsplanen.” 

G12 Luftfartsverket 
Luftfartsverket har i egenskap av sakägare för CNS-
utrustning inget att erinra mot detaljplanen.

G13 Swedavia
Detaljplanen för Byttorp, Byttorp 3:1 (Fjällgatan) Borås Stad 
har ingen påverkan på Göteborg Landvetter Airport. 

Swedavia har därmed ingen erinran mot rubricerat planför-
slag.

3. Yttranden från sakägare

G14 Vintergatan 35
Jag vidhåller mina synpunkter i föregående skrivelse som 
mailades 2020 till Samhällsbyggnadsnämnden, diarienummer 
BN 2017-634. Se även den tidigare skrivelsen. 

Jag anser att detta förslag gör alldeles för stor inverkan på 
miljön och att jag som bor och trivs på Tullen ska få fortsätta 
med att trivas och att få ha kvar det vackra, avstressande 
rekreationsområde runt Byttorpssjön som jag kan gå till. Jag 
läser på detaljplan Byttorp, Byttorp 3:1 - Fjällgatan på Borås 
stads hemsida ”En behovsbedömning har gjorts som visar att 
planen inte medför betydande miljöpåverkan”. Det är ju det 
som det gör! Det medför en betydande miljöpåverkan! Hur 
kan en sådan bedömning göras? Hela rekreationsområdet 
förstörs om det byggs på detta område. Jag bor nära det 
planerade området och jag vill inte ha mer buller och avgaser 
från alla bilar som tillkommer samt utsikten blir förstörd. 
Tullen och Byttorp som nu är lugna stadsdelar mister sitt lugn 
och blir lika stressigt och bullrigt som flera andra platser och 
stadsdelar.  

Människor håller sig friskare när det finns grönområden i 
närområden av där vi bor, det vet de flesta vid det här laget. 

G6 Borås Energi och Miljö
Borås Energi och Miljö har inga synpunkter på denna 
detaljplan.

G7 Borås Elnät
Ingen erinran.

G8 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har inget att erinra.

G9 Statens Geotekniska Institut 
SGI har tidigare yttrat sig i samrådsskedet daterad 2019-11-04 
och i granskningsskedet daterad 2020-05-28 (samma diarie-
nummer).

I yttrandet lyfte SGI frågan om hur känsligt resultatet är 
för variationer i grundvattennivåer med tanke på att det 
inte finns mycket säkerhetsmarginal mellan den redovisade 
säkerhetsfaktorn och gällande krav. Således önskade SGI ett 
förtydligande avseende avsaknaden av detaljer för  
grundvattenavvägningar vid gv-rör CW03. 

SGI noterar att en känslighetsanalys har utförts för variatio-
ner i grundvattennivåer och att ett förtydligande avseende 
avsaknaden av detaljer för grundvattenavvägningar har 
utförts. Synpunkten från granskningsskedet har således 
beaktats. 

SGI uppmärksammade på att markhöjningen i stabilitetsbe-
räkningen hade modellerats som en  
överlast (istället för ett separat jordlager) vilket innebär att 
den lokala stabiliteten i själva fyllningen ej har betraktats 
i analysen. Då fyllningen mest sannolikt planeras i form 
av en slänt lyfte SGI frågan om det finns tillräckligt med 
utrymme inom planområdet för erforderliga släntlutningar 
för att fyllningen ska erhålla tillräcklig stabilitet i de delar av 
området där markhöjning planeras. 

SGI noterar att denna punkt kvarstår. Vi vill uppmärksamma 
på att markhöjningen i stabilitetsberäkningen har modellerats 
som fyllning med en jämnt utbredd last på 40 kPa som följer 
befintlig markyta. Den jämnt utbredda lasten tar inte hänsyn 
till de släntlutningar som krävs för att erhålla tillfredsställan-
de stabilitet för aktuellt fyllnadsmaterial. Det blir då svårt att 
avgöra om fyllningar och slänter ryms inom kvartersmarken 
eller om det innebär att utfyllnad även måste göras i natur-
marken.  SGI lyfter åter frågan om det finns tillräckligt med 
utrymme inom planområdet för erforderliga släntlutningar 
för att fyllningen ska erhålla tillräcklig stabilitet i de delar av 
området där markhöjning planeras. 

SGI ser från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig 
förutsatt att ovanstående synpunkt beaktas i det fortsatta 
planarbetet.  
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För att jag (med flera andra) ska må bra så behöver naturom-
rådet vid Byttorpssjön finnas kvar. Även sjukvården tjänar 
på det och det bör räknas in när planering av bostäder görs. 
I en tid då det är fler personer som mår psykiskt dåligt och 
upplever stress, så är det viktigt att bevara områden som det 
runt Byttorpssjön orörda. Kommunen som helhet blir också 
mer attraktiv när den naturliga naturen finns i stadsdelarna. 
Förstör inte detta, det är omöjligt att återställa! 

Ta hänsyn till oss som bor här, jag vet ett stort antal som inte 
vill att dessa bostäder byggs och är frustrerade. Det har också 
synts på flera insändare t.ex. ”Låt inte höghus förstöra på 
Tullen” som det står i en insändare den 8 januari 2022. 

Jag håller fast vid att området skall bevaras i befintligt skick. 
Inga byggnader eller rondell ska byggas där, på Byttorp, 
Byttorp 3:1 – Fjällgatan.

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

Samhällsbyggnadsnämnden delar inte uppfattningen att 
förslaget gör alldeles för stor inverkan på miljön då det är en 
liten del av grönområdet närmast vägen som exploateras, vars 
värde är av rekreationskaraktär i form av en stig som leder 
ner mot Byttorpssjön. Denna stiga kommer att ersättas vid 
byggnation.  

Projekt som innebär medföra betydande påverkan kräver en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I MKB-projekt ingår 
projekt som tar i anspråk mark för att anlägga följande: 

 » ett industriområde,
 » ett köpcentrum, 
 » en parkeringsanläggning eller något annat stadsbygg-

nadsprojekt,
 » en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande 

anläggningar,
 » en hamn för fritidsbåtar,
 » ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande 

anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse,
 » en campingplats,
 » en nöjespark,
 » en djurpark,
 » en spårväg, eller
 » en tunnelbana.

Då detta projekt ingår inte i något utav det ovan nämnda är 
det bedömt att planen inte medför betydande miljöpåverkan. 

G15 Fjällgatan 32
Hej, jag skriver med anledning av att jag som berörd granne 
kan ta del av granskning nr 2 för detaljplanen för Byttorp 3:1 
Fjällgatan, Dnr BN 2017-634.

Jag bor på Fjällgatan 32, 6:e våning mot gatan. Bott här 
sedan 2010, uppvuxen på Hällegatan dit vi flyttade i början 
av 50-talet.

Angående byggnationen av dessa hus, känner jag mig helt 
bedrövad, två 9-våningar höga hus skall stå som två kolosser 
mellan Byttorp och Tullen. Ni säger att dessa hus skall få 
tillgång till sjöutsikt samt grönområden, ok det låter ju bra, 
men har ni tänkt på att ni tar bort grönområden och sjöutsikt 
från oss som redan bor här. 
Jag är uppfödd på Hällegatan och har haft mycket glädje och 
roliga minnen från denna gröna oas, så jag har ett förslag att 
rensa upp och göra något parkliknande för oss som redan 
bor här och för övriga Boråsare som ofta besöker området 
kring sjön och badplatsen på vår och sommar, skulle bli 
väldigt uppskattat av alla och vi får ha kvar våran sjöutsikt 
samt grönområden. 
 
Från där jag bor kommer jag att få utsikt på två stora höga 
hus som stänger igen min utsikt mot det gröna, vilket skulle 
bli väldigt tråkigt jag har svårt att finna ord för detta bygge 
på denna lilla yta, helt ofattbart, att ens tänka tanken på att 
bygga här är för mig så främmande. 
Vill även skriva några ord om trafiken som ni säger är löst, 
det är det för er kanske men inte för oss som bor här, vi störs 
dagligen av buller och avgaser från hundratals bilar som 
passerar,( det är mycket genomfartstrafik), det är ett under 
att inget allvarligt har hänt, jag blev nästan påkörd av en buss 
på ett övergångsställe den hann stanna ca en meter från mig. 
Många med mig vittnar om olika incidenter när det gäller att 
gå över eller köra på vägen, rena skräckscenarier emellanåt, 
det körs på tok alldeles för fort. 
 
Med detta i tankarna så blir det ju mer trafik om ni tänker 
bygga, jag vet att ni har ordnat parkering vid husen men har 
ni tänkt på att flera har kanske två bilar plus firmabilar som 
behöver parkering det är trångt som det är allaredan, det 
kommer även besökare till dessa hus, alla dessa bilar kommer 
också att bidra med buller och avgaser 
Detta kan inte jag acceptera. Nej, nu får ni tänka till en extra 
gång för ni bör ta hand om de problem som redan finns. 
Nej, Nej, Nej stoppa detta bygge, vi behöver inte bo i ett 
samhälle med massa föroreningar och trångboddhet tänk 
efter före innan det är försent. 
Tryck inte in fler höghus på små ytor i stan, bygg utanför 
staden, de flesta människor har ju bil så det är enkelt att ta sig 
fram och tillbaka. 
 
Jag ber er på mina bara knän att stoppa detta bygge, gör 
något av detta grönområde för oss som redan bor här, ta inte 
bort det, jag förstår inte hur ni tänker. Jag protesterar å det 
bestämdaste mot detta bygge av Byttorp 3:1 Fjällgatan!!!!
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Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

Platsen för byggnationen är inte vald för att byggnationen 
ska få bra utsikt utan för att området redan har framtagen 
infrastruktur (gata, ledningar) samt att området har bra 
bussförbindelse som tillför hållbart resande. 

När det kommer till trafiken i dagsläget har en utredning 
gjort som visar att det inte finns några problem i trafikflöden 
(dvs det uppstår inga köer/stopp i trafiken). Med de tillkom-
mande bostadsbyggnaderna kommer biltrafiken att öka men 
denna ökning bedöms det finnas kapacitet för. 

Enligt bullerklartläggningen (se sida 16 i planbeskrivningen) 
bedöms bullersituationen i området inte överskrida riktvär-
den idag. Den kommande ökningen bedöms inte heller gör 
det då den är av ringa grad. Samma gäller för luftförorening-
arna i området. 

För att förbättra säkerheten i den befintlig korsning föreslås  
anläggning av en rondell så som det är redovisat i illustra-
tionskarta i planbeskrivningen (se sida 9 i planbeskrivningen). 

G16 Hällegatan 22 
Hej! Tack för brevet angående detaljplanen för Byttorp 3:1. 
Tyvärr har jag inte haft någon tid till över för att fördjupa mig 
i alla turer kring exploateringen av det aktuella område, alltså 
Byttorpssjöns (Kolbränningen) område. Men eftersom jag 
bor här sedan cirka 20 år tillbaka har jag förstås lagt märke 
till hur den ena markytan efter den andra tagits och bebyggts.

Byttorps IP (idrottsplats) har utökats, skogsområdet strax 
ovanför Byttorpssjöns västra halva har sågats ned, marken 
schaktats och det sköna, kuperade fina skogsområdet ersatts 
med hus, privata boenden. Lite längre upp, mot Hestra 
Halltorp, har man gjort exakt samma sak. Stenbrottet i 
närområdet har expanderats och marken nedanför bebyggts 
med ett flertal större varuhus, plus parkering. 

Många i vårt område som varit vana att kunna använda sig 
av kvarterets närliggande skogsmarker och stigar och stråk är 
ledsna. Många menar att det hittills inte spelat någon roll alls 
vad folk i kvarteren runt Byttorpssjön tycker, att ingen ändå 
lyssnar. Några har satsat all tid det har på att försöka påverka 
på att ett sådant sätt att skogsytorna skall få vara kvar, men 
inte heller detta tycks ha hjälpt. 

En del är upprörda, ilskna och/eller resignerade. Det är lite 
sorligt att se så mycket ersättas av hus. Sorligt att folk tappar 
förtroendet för den demokratiska processen. Personligen 
bekymrar jag mig just nu för hur ytterligare två större 
husbyggnationer inklusive parkering och rondell kommer att 
förändra trafiksituationen. 

Fler bilar och mer genomfartstrafik? Troligtvis blir det ju fler 
bilar, det är ganska många som ska bo i de aktuella husen 
om de byggs. Kanske även mer genomfartstrafik på grund 
av rondellen. Nuvarande korsning ligger mittemellan gamla 
Göteborgsvägen och Alingsåsvägen. Det talas ganska mycket 
i massmedia nuförtiden om ”gröna städer”, ett långsträckt 
”grönområde” planeras och anläggas utefter Viskan i Borås. 
Samtidigt skövlar man ”grönområden” (skogsytor, uppväxta 
och värdefulla biosfärområden) kring Byttorpssjön och 
Hestra Hallatorp, ersätter natur, stadsnära natur, med trafik 
och hus. 

Det skulle vara bra om man inte tog mer av grönytorna i det 
här området nu. Det är redan mycket som har tagits. Det 
skulle även vara bra om skogsytor, uppväxta och värdefulla 
biosfärområden, befintliga ”gröna refuger” prioriterades lite 
oftare.  

Viareds områdets omvandling från landsbygd (stadsnära 
landsbygd, landsbygd bestående av odlingar mark och gårdar 
som brukats i generationer) till industriområde gick inte att 
stoppa, kanske delvis för att man för ett par decennier sedan 
inte riktigt ville förstå vad det va man gjorde.

Idag (2022) vet vi väl bättre? Idag begriper vi väl vilken 
betydelse lokal matproduktion kan ha för en stad med 100 
000 invånare eller mer. Idag inser vi väl att den biologiska 
mångfalden behövs. Och fotosyntesen: syret, syreproduktio-
nen, alla gröna växter bidrar till mänskligt liv.

P.S. Självklart är det ingen som menar att syret i luften 
kommer att ta slut här i kvarteren på grund av att flera 
markytor har exploaterats, men byggs det aktuella husen 
inklusive rondell och eventuellt parkeringar så kommer ingen 
häromkring längre att kunna dra ett par djupa andetag fyllda 
av syrerik frisk gräs-, löv-, och sjöluft på sin väg förbi den 
aktuella platsen. 

Kanske kan det tyckas ”konstigt” för dem som hela dagarna 
jobbar med byggnationsärenden, kartmaterial, trafikplanering 
och så vidare att folk som bor i det omgivande kvarteren 
oftast reagerar väldigt starkt och protesterar högljutt när 
mindre ytor på kartan exploateras. Men ”mindre ytor” på 
kartan upplevs inte alltid som ”mindre” av de som varit vana 
att röra sig där.

Säkert skulle beslutfattare och andra inblandade bättre kunna 
förstå att närområdets betydelse om det själva drabbades av 
markexploatering i sitt eget boendeområde.

Idag (2022) undrar man ibland ”hur stor ska staden bli och på 
bekostnad av vad?” Landsbygdsavveklingen har pågått i flera 
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decennier, landsbyggdsdöden har blivit ett svårlöst problem 
på grund av ständig stadsexpansion, massbilism, storskalig 
industrialism och så vidare.

När ska trenden vända

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

För ett hållbart samhälle planeras staden växa inifrån utåt. 
Det vill säga att vissa ytor som har bra anslutning till infra-
struktur och inte är bebyggda blir bebyggda och allt detta på 
grund av hållbarhet. Detta sker dock inte på bekostnad av 
människans hälsa och säkerhet (miljöaspekter) vilket man tar 
hänsyn till och utreder vid framtagande av en detaljplan. 

Se även kommentar till G15 kring trafiken.  

G17 Fjällgatan 50 
Då jag flyttade till Borås 2012 och valde Tullen som bostads-
område var orsaken just närheten till grönskan och naturen 
där. Det var mitt absolut viktigaste krav vid val av bostads-
område. Att sedan Tullen med sina 50-talshus är en genuint 
trivsam och charmig stadsdel gjorde valet ännu lättare.  

När jag nu läser att det planeras att bygga två, dessutom 
väldigt höga, hus på området ovanför sjön Kolbränningen 
undrar jag hur de styrande tänker? Förutom att det skulle 
förstöra en stor del av grönområdet där skulle det också 
förfula hela stadsdelen. Jag promenerar bland annat på 
Fjällgatan ner till sjön varje dag och älskar hela området. Det 
är så otroligt vackert, rogivande och underbart runt sjön. 
Detta måste bevaras! Vi är väldigt många som också genar 
ner till sjön på stigarna precis just där husen ska ligga. Vi 
bor och lever här och det är vårt livsrum det gäller. Det vore 
fruktansvärt om två nybyggda kolosser skulle ta den marken i 
anspråk. Det skulle verkligen förstöra en mycket stor del av  
Tullen/Byttorp. Hela området runt sjön är en oersättlig oas 
för alla oss som bor här. 

Det är oerhört viktigt för nutidsmänniskan med grönom-
råden i och omkring stadskärnan. Att göra sådana ingrepp 
i naturen som dessa planerade byggen skulle göra är helt 
vansinnigt, enligt min åsikt. Jag pratar med många Tullen-bor 
under mina promenader här och har ännu inte pratat med 
någon enda människa som är positiv till detta projekt.  

Tyvärr är det alltför ofta – nästan alltid, om sanningen ska 
fram - som pengahungern vinner över naturen men jag 
hoppas att man i det här fallet tar sitt förnuft till fånga. 
Jag vill verkligen inte ha några byggnader som förstör vår 
fantastiska och grönskande miljö här. 

Jag protesterar å det bestämdaste mot en byggnation på 
Byttorp 3:1 Fjällgatan!

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

Se kommentar till G14.

G18 Fjällgatan 25 (10 personer)
Vi överklagar ärendet (BN 2017-634) av följande anledningar:

1. Placering av två stycken 29 meter höghus med omkrets 
som motsvarar cirka 600 kvadratmeter för var och ett av 
husen samt parkeringsplatser för cirka 50-60 bilar framför 
höghusen ner mot kolbränningen vilket kommer att förstöra 
miljön i det vackra naturområdet där man kan aktivera sig på 
olika sätt.

2. Utsikten där vi bor kommer nästan halveras på grund av 
byggnationen av höghusens storlek, däremot för höghusen 
full utsikt.

3. Storleken på höghusen kommer dominera naturområdet 
på ett negativt sätt eftersom de inte smälter in i den vackra 
miljön.

4. Påverkar också den vackra rådande landskapsbilden. 

5. Förstör viktiga naturvärden.

6. Förtätar området vilket är negativt för oss som bor här 
eftersom trafiksituationen kommer att öka betydligt när vi 
invånare faktiskt behöver mindre stress och mer natur.

7. Dem befintliga husen på Fjällgatan kommer att befinna sig 
cirka 60 meter från det närmaste höghuset vilket är alldeles 
för nära avstånd för att man kan känna sig bekväm samt att 
utsikten till naturområdet försämras betydligt vilket också 
troligtvis kommer försämra värdet på våra bostadsrätter. 

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

Inkommen synpunkt betraktas inte som ett överklagande 
då överklagan kan först skickas in efter att en detaljplan är 
antagen.

G19 Vindelgatan 32
Jag önskar att framföra att jag inte vill att det ska byggas 
några höga byggnader utan naturområdet skall vara kvar. 

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.
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G20 Vindelgatan 47 
Med detta förslag tillgodoser vi Tullen och Byttorps medlem-
mar. 

Jag är uppväxt på Tullen, flyttade hit när jag var 7 år och har 
alltid älskat detta område. Nu har jag hunnit bli 74 år och bor 
numera på Vindelgatan 47b. 

När jag läste om att det planeras två hus vid Byttorpsjön 
blev jag förbannad. Hur kan man planera två huskroppar 
på slänten ner mot sjön, detta område som alla Byttorp och 
Tullenbor älskar, en naturupplevelse som inte finns på något 
annat område. 

Den här planeringen är inget annat än bara pengar, det 
handlar inte om flera bostäder, för då hade man tänkt till.

Jag har i sista stund gjort ett skissförslag som jag tror tillgo-
doser alla Tullen och Byttorpare.

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

Redovisat förslag skulle innebära ett intrång på grönytor med 
stora bevuxna träd som skulle behöva tas ner samt att försla-
get skulle innebära för stora förändringar i infrastrukturen.  

G21 Vindelgaan 23
Nu får det vara slut på att förstöra Byttorp/Tullen och 
Hestra! Minsta grönområde ska bebyggas. Jag som är uppväxt 
på Byttorp vill inte ha två nya höghus + ca 60 stycken fler 
bilar på våra redan trånga gator, ni har ju redan förstört nedre 
Byttorp med en fruktansvärd byggnad, men jag som medbor-
gare får väl aldrig min vilja igenom. Tänk om, gör rätt.

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

Se kommentar till G16.

G22 Fjällgatan 62
Jag protesterar mot bostadsbyggande av två höghus vid 
Fjällgatan mellan Byttorp och Tullen, Borås, ärendenummer 
BN2017-634.  

Tidigare bodde jag i ett hus mitt i naturen och det var mitt 
liv att bo där. Naturen ger lugn, det vet jag, från bl.a. stress-
sigt arbete som ingenjör. Dessvärre fick jag en stroke med 
afasi som gjorde att jag inte kunde bo kvar där. Jag fick en 
lägenhet på Tullen som jag känner är en lugn stadsdel med 
nära till naturen vid Byttorpssjön. Jag har en elrullstol som 
jag kör med ner till sjön och åker då vägen förbi det planerade 
byggandet av de två höghusen. Byggs de två byggnaderna 
inkl. garage och rondell skulle det kännas och vara förödande 
för mig. Lugnet från naturen, vattnet och det gröna behövs 
för alla människor. Det blir en enorm miljöpåverkan och 
området vid Byttorpsjön kommer bli helt förstört. Tullen 
kommer inte längre vara den lugna stadsdel som det är nu. 
Det räcker med att miljön runt Byttorpssjön förstördes för 
några år sedan genom byggandet av en massa hus på andra 
sidan sjön och denna nya planering är så mycket värre.  
Bevara det naturliga, den naturliga naturen! 

Jag anser att det är helt orimligt att bygga dessa byggnader 
med garage och rondell och jag anser att området ska vara 
kvar i befintligt skick och att ni tar hänsyn till detta.

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

Se kommentar till G16.
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G23 Vindelgatan 34
Hej! Satt idag läste BT. Fick se era fula hus på Byttorp. 
Jag bor på Byttorp sedan 1999. Huset på 6 våningar blir 
mycket fult på detta område. Hade huset bara varit tre 
våningar så hade det smält in mycket bättre i miljön. Varför 
bygga på sex våningar och förstöra fina miljön på Byttorp. 
Alla andra hus är mellan 3 till 4 våningar. 
Någon måste ha missat detta i tanken när man bygger sådant 
hus på Byttorp. Bygg så det smälter in i det andra vore så bra.

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

Byggnadernas volym utgår från flera aspekter. En utav dem 
är den karaktäristiska byggnadsstrukturen för området, där 
punkthus är placerade på kuperad terräng. Referenshusen 
som planbeskrivningen hänvisar till ligger längs med 
Hällegatan samt Fjällgatan där husen är upp till 9 våningar 
höga och har ett mer exponerat läge en de husen som ligger 
ut med Hällegatan.

G24 Vindelgatan 30
Jag stödjer helt den nya detaljplanen BN2017-634 och är 
speciellt nöjd med möjligheten att få en rondell i nuvarande 
korsning Vindelgatan/Fjällgatan där det ofta missförstås 
förkörsrätten för de som kommer från höger Vindelgatan 
ut på Fjällgatan. Tror också att området har nytta av flera 
bostadsrätter.

G25 Hällegatan 22
Att utöka gatan och bygga en rondell är bra för att underlätta 
i trafiken. Men att bygga hus på detta grönområde är ju en 
mindre bra lösning, då detta är ett område där familjer, 
barn och personer har ett grönområde att kunna vistas på i 
närheten till en liten sjö.

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

Se kommentar till G16.

G26 Vindelgatan 48
En synpunkt är att det MÅSTE finnas P-platser till varje 
lägenhet. Att bara ha P-platser till 80% duger ABSOLUT 
INTE. Området är byggt i början av 50-talet och då finns det 
väldigt få bilar. Vilket innebär att i dagsläget är hela Hälle-
gatan och omkringliggande gator ”överfulla” med parkerade 
bilar.

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses.

Enligt parkeringsreglerna ska byggnationer inom detta 
område ha 1 parkering per lägenhet. 

G27 Fjällgatan 32
Hej! 
Har följt denna resa med byggnation Byttorp södra som 
Riksbyggen vill utföra. 
Väl medveten om alla turer som genomförts. Det säger en 
det om motståndet att utföra bygget. Mest då Byttorp men 
även från Fjällgatan. Finns fler som reagerat. Antar ni är väl 
medvetna om det. 

Vill framföra mina åsikter då jag bor på gränsen nära mellan 
Byttorp Tullen.  Har läst och sett detaljplanen för Diarie 
nr. 2017-637. Det finns ett höghus till nära de två som skall 
byggas, kan tyckas bli bara för mycket och alldeles för höga 
anser jag. Det räcker med höghuset Fjällgatan 32! Varför inte 
lägre hus om nu skall byggas där överhuvudtaget. Dessa höga 
förstör både natur ooch utsikt för många.  
Det finns en tendens att bygga allt för höga hus i Borås. Det 
förstör inramningen av staden och för våra få grönområden. 
Väl medveten om att bostäder behövs! Gärna fler hyresrätter 
för de yngre kanske. 

Sen verkar det knepigt med grundvattnet och miljöförstö-
ringar just i detta område. Kan ju plötsligt upptäckas att 
bygget inte kan genomföras! Sedan ska det sprängas i sten 
och det kan medföra andra risker i miljön som jag tolkar det! 
Berg tillhör även naturen.

Det är ett uppskattat grönområde runt Kolbränningen låt det 
vara orört och röj upp i slänten. Barn som växer upp är vår 
framtid och behöver grönområden! 

Det får inte bli ett dåligt område här vi måste värna om alla 
runt om kring. Anser även att rondellen blir märklig kommer 
väl också att påverka marken runt om. Fjällgatan är ingen 
bred gata sedan tidigare och bussarna kör ofta vilket är 
perfekt. Men även viss tyngre kör även här. Motor vägen inte 
långt härifrån påverkar. 

Visst är det bra ni tänkt på garage under husen men men 
upprepar husen smälter inte in i området oavsett fasad det är 
höjden som inte är bra!  
Påverkar både naturen, området och människor.  
Det ska vara trivsamt lugnt och tryggt i området det gäller! 

Nu har jag framfört tankar och åsikter som jag önskar läses 
och beaktas! 

Tack för ordet!

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

Se kommentar till G16 och G23 för kommentar till byggna-
tion i området samt byggnadens utformning och påverkan. 
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4. Synpunkter från övriga

G28 Hästhagsgatan 1
Jag motsätter mig att bygga höghus (punkthus kallar ni det) 
som planen beskriver då det väsentligt försämrar områdets 
struktur och miljö. Alla i Borås borde veta vad det innebär 
för miljö och brottslighet att bygga höghus. Att dessutom 
planera parkeringsdäck i sluttningen mot Kolbränningen med 
erfarenhet av andra parkeringsdäck i Borås är förkastligt. 
I många andra städer och länder river dom parkeringsdäck 
och höghus/punkthus för att miljö, brottslighet o.s.v. skall 
förbättras. 
För oss som bor på Tullen och Byttorp är rekreationsområdet 
runt Kolbränningen en anleding till att vi bor här och jag vill 
ha det kvar. 
Om det överhuvudtaget skall byggas, borde det vara max tre 
våningshus med rött tegel som fasadmaterial och garage i 
källare under mark.

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

Se kommentar till G16 och G23 för kommentar till byggna-
tion i området samt byggnadens utformning och påverkan. 
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