
Plan-
beskrivning

Detaljplan för Hässleholmen,

del av Hässleholmen 3:1 m.fl, (Bodavallen)

BN 2020-2109Samråd

B O D A

Skolgård

Illustrationsplan



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN2

Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Bodavallens 
idrottsområde med bland annat ett allaktivitetshus som 
inkluderar en fullstor idrottshall och lokaler för skol- och 
föreningsverksamheter som även ska vara tillgängligt för 
allmänheten. 

Planen ska skapa förutsättningar för att området ska utveck-
las över tid och ge möjlighet för fler att nyttja området. Målet 
är att binda ihop området till en dynamisk helhet och skapa 
en helhetslösning för trafik och angöring. 

Planförslaget kräver inga kompensationsåtgärder då natur 
och miljö ej påverkas negativt.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1 m.fl, Bodavallen, Borås Stad, upprättad den 29 juni 2022.

1. Inledning
Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Bodavallens 
idrottsområde med bland annat ett allaktivitetshus som 
inkluderar en fullstor idrottshall och lokaler för skol- och 
föreningsverksamheter som även ska vara tillgängligt för 
allmänheten. Planen ska skapa förutsättningar för att områ-
det ska utvecklas över tid och ge möjlighet för fler att nyttja 
området. Målet är att binda ihop området till en dynamisk 
helhet och skapa en helhetslösning för trafik och angöring.

Allaktivitetshuset kommer att komplettera de befintliga 
funktionerna på Bodavallen för att fungera som en naturlig 
mötesplats för barn och vuxna som vill vara och umgås i en 
trygg miljö utanför hemmet.

Planområde
Området omfattar idrottsområdet Bodavallen som ligger i 
anslutning till Bodaskolan F-9, Hässleholmsparken, bostads-
hus, Boda återvinningscentral och avgränsas i söder av väg 
40. Området är ca 8,6 hektar stort och omfattar delar av 
fastigheterna Hässleholmen 3:1 och Hässlehus 13 som båda 
ägs av Borås Stad. Större delen av området planläggs som 
kvartersmark för idrottsområde m.m., men i öst, söder och 
väst planläggs mindre delar för allmän plats park. 

Inom planområdet finns två befintliga arrenden. Ett anlägg-
ningsarrende för mast och teknikbod och ett arrende för 
klubbhus.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området anger idrott och förenings-
verksamhet samt park. Större delen av marken får endast 
bebyggas med mindre förrådsbyggnader, teknikbodar och 
läktare utan tak. För den befintliga idrottshallen i norr anger 
gällande detaljplan allmänt ändamål.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2020-10-28 i beslut § 416 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för del av Hässleholmen 3:1 (Boda idrottsplats).

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-11-19 i beslut 
§ 362 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämnden tog 2021-10-14 inriktningsbeslut 
som grund för avvägningar i planarbetet.

Preliminär tidplan
Samråd  3 kvartalet 2022 
Granskning 4 kvartalet 2022 
Antagande 1 kvartalet 2023 
Laga kraft 2 kvartalet 2023

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

Byggstart för allaktivitetshuset är beräknad till 2023.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdets södra del domineras i dagsläget av gräs- och 
konstgräsytor. I norra delen av området finns en multiaktivi-
tetsyta. Befintliga byggnader består av en befintlig idrottshall 
i nordväst samt klubbhus/kansli och andra mindre komple-
ment till idrottsverksamheten, inkl. kylanläggning för isbana, 
centralt i området mot parken i väster.

Väster om planområdet ligger Hässleholmsparken, en 
kuperad naturpark med gångvägar och elljusspår. Norrut 
återfinns Bodaskolan, en skola för F-9 med byggnadskroppar 
på 1-4 våningar, och söder om planområdet går väg 40. 
Österut ligger bostadsområdet Boda, som närmast planområ-
det domineras av lamellhus i 3-4 våningar. I sydöst finns en 
återvinningscentral samt industri- och handelslokaler.

Ny bebyggelse
Planförslaget möjliggör ny bebyggelse i den norra delen som 
är avsett för ett allaktivitetshus med bland annat en fullstor 
idrottshall och lokaler för skol- och föreningsverksamheter. 
Byggrätten är tilltagen för att även möjliggöra eventuella 
framtida behov som inte är kända idag. Exempelvis har 
simhall diskuterats men ska enligt beslut från Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen inte prioriteras i dagsläget. Samman-
lagt tillåts bebyggelse om 6 500 kvadratmeter byggnadsarea, 
varav 900 utgörs av den befintliga idrottshallen. Högsta 
tillåtna höjd är 12 meter nockhöjd.

Även i mitten av området tillåts bebyggelse, som är avsedd 
för exempelvis klubbstuga, omklädningsrum, förråd med 
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mera. Byggrätten är fördelad på tre områden som totalt 
omfattar cirka 5 300 kvadratmeter. Högsta tillåtna höjd här 
är 6 meter nockhöjd. 

Längst i söder möjliggörs ett parkeringsdäck/parkeringshus 
för eventullt framtida behov. Högsta tillåtna höjd för byggna-
den är 9 meter nockhöjd. 

Allaktivitetshuset planeras innehålla en fullstor idrottshall 
med läktarplats för 500 personer med tillhörande omkläd-
ningsrum och föreningsförråd. Till detta tillkommer kansli-
lokaler, serveringsytor samt en flexibel samlingslokal.

I allaktivitetshuset planeras även skollokaler i form av 
lärosalar, grupprum och biutrymmen.

Stadsbild och gestaltning
Planen har ingen större inverkan på stadsbild eller land-
skapsbild, då läget är relativt undanskymt och ny bebyggelse 
endast kommer vara synlig från det direkta närområdet.

God gestaltning och genomtänkt placering av nya byggnader 
är viktigt för att stärka platsens attraktivitet och trygghet. 
Ambitionen ska vara att skapa en byggnad som blir en 
ljuslykta i området, som genom sin form och sitt innehåll 

får en magnetisk dragningskraft och kan bidra med energi, 
trygghet och stolthet. En målsättning med allaktivitetshuset 
ska vara att skapa positiva associationer kring Hässleholmen 
och Boda och öka känslan av gemenskap och närhet.

Historik och kulturmiljöer 
Planområdet i sig har ingen nämnvärd kulturhistorik. Kring 
planområdet ligger bostäder från sent 60-tal, som dock 
genomgått flertalet förändringar i utseende sedan dess.

Bostäder 
Inga bostäder finns eller skapas inom planområdet. Öster 
om planområdet finns ett område med flerbostadshus i 3-4 
våningar. 

Arbetsplatser
Inga arbetsplatser finns inom planområdet. 

Ett fåtal arbetsplatser skapas inom allaktivitetshuset, bland 
annat inom skolväsendet.

Offentlig service
Ingen offentlig service finns inom planområdet. I närheten 
finns Bodaskolan F-9, Boda Återvinningscentral, Folktand-
vården och Hässleholmens kyrka.

Visionsbild, allaktivitetshus (Okidoki arkitekter, 2020).
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Inom allaktivitetshuset skapas utrymmen för skola.

Kommersiell service
Möjlighet till kaféverksamhet skapas i allaktivitetshuset.
I dagsläget finns ingen kommersiell service inom planområ-
det. I närheten finns matbutiker, bilservice, apotek med mera.

Tillgänglighet
Planområdet är i huvudsak plant, och platsens och bygg-
nadernas utformning kommer inte utgöra ett hinder för 
personer med funktionsvariationer.

Ljus- och skuggförhållanden
Nedan presenteras en solstudie för det föreslagna allaktivi-
tetshuset. Solstudien redovisar tre tidpunkter på dygnet vid 
tre olika tillfällen under året: vårdagjämning, sommarsol-
stånd och höstdagjämning.

Enligt solstudien medför allaktivitetshuset ingen ytterligare 
skuggning av omkringliggande bostäder. Bedömningen är att 
byggnadens skuggning inte kommer påverka omgivningen 
negativt. 

21:a mars kl 9:00 21:a juni kl 9:00 21:a dec kl 9:00

21:a mars kl 13:00 21:a juni kl 13:00 21:a dec kl 13:00

21:a mars kl 17:00 21:a juni kl 17:00 21:a dec kl 17:00

FÖRKLARINGAR

BEF. VÄG

BEF. BYGGNAD

NY BYGGNAD

Allaktivitetshusets 
SOLSTUDIE

FÖRSTUDIE
Allaktivitetshusets
BODAVALLEN, BORÅS

2022-05-25
326226

FA
LT

DATUM

UPPDRAG NR ANSVARIG

RITAD/KONSTR. AV 

Sektion över allaktivitetshuset och dess omgivning (Landskapsgruppen, 2022).

Skuggstudier över allaktivitetshus (Tyréns, 2022).
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3. Gator och trafik
Gatunät
Detaljplanområdet har i dagsläget en bra koppling till 
gatunätet. I dagsläget ansluter området till övrigt gatunät via 
Milstensgatan i norr och Sjumilagatan i söder.

Vid utfarten från Boda återvinningscentral uppstår konflikter 
med trafik till och från idrottsområdet och trafik från 
återvinningscentralen. Utfarten från återvinningscentralen 
ansluter till Sjumilagatan där gatan övergår till delad gång- 
och cykelbana. Trafikförslaget innebär en viss förbättring av 
trafiksituationen vid återvinningscentralen.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelkopplingar finns i dagsläget till området 
via ett flertal gång- och cykelbanor samt några vägar för 
blandtrafik.

Idag råder blandtrafik på delar av områdets gång- och 
cykelbanor. Orsaken är att det centralt i området finns en 
parkeringsplats och en klubbstuga som fordon behöver nyttja 
områdets gångbanor för att ta sig till, se bild nedan.

En ökad separation mellan motorfordon och fotgängare och 
cyklister planeras i området för att öka trafiksäkerheten. I 
södra delen av planområdet planeras en utökad parkering, 
med direktkoppling för fotgängare mellan de befintliga 
gräsplanerna.

Kollektivtrafik i området kring Bodavallen (Sweco, 2021).

Gång- och cykelbanor som kantar området knyts samman 
genom planområdet. Detta kopplar samman allaktivitetshu-
set och områdets idrottsfält med Borås Stads huvudcykel-
stråk.

Cykelparkering krävs för 5% av maximalt antal besökare 
enligt Borås Stads parkeringsregler. Det innebär 26,5 platser 
för idrott baserat på 530 besökare samt 4,3 platser för 
förskola baserat på 70 barn och 16 personal.

Kollektivtrafik
Det finns goda möjligheter till utnyttjande av kollektivtrafik. 
Busshållplatserna Bodaskolan och Bodagatan ligger inom 
200-300 meter från planområdet och trafikeras av buss-
linjerna 1, 3 och 5, se bild nedan. Linje 1 trafikerar mellan 
Sjöbo och Brämhult och avgår var sjätte minut i varje rikt-
ning under högtrafik och tio- och tjugominuterstrafik övrig 
tid. Linje 3 trafikerar mellan Borås Arena och Kyllared och 
avgår var trettionde minut i varje riktning. Linje 5 trafikerar 
mellan Brämhult och Sjömarken och avgår var femtonde 
minut i varje riktning under högtrafik och var trettionde 
minut övrig tid. Ingen linje trafikerar området under nätter.

Borås Central ligger 20 minuters resväg bort, varifrån direkt-
tåg finns mot bland annat Göteborg, Uddevalla, Varberg och 
Kalmar.

Biltrafik och bilparkering
Planområdet avgränsas av väg 40 i söder. Något öster om 
området går Smörhulegatan i nordsydlig riktning och norrö-
ver går Åsvägen.

Befintliga gång- och cykelkopplingar i området utifrån trafikutredning av Sweco.
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Framtaget trafikförslag innebär att endast behörig motor-
trafik tillåts köra in till det centrala området via en ny till-
fartsväg i väster. Resterande motorfordon till idrottsområdet 
hänvisas till en parkeringsyta vid områdets södra sida.

För mer detaljer, se separat trafikutredning. Trafikutred-
ningen har utrett flera möjliga lösningar och förespråkar 
ett annat alternativ. Kommunen har dock valt att prioritera 
bilfria gång- och cykelstråk i öster varför den lösning som 
visas här har valts.

Besökare till allaktivitetshuset parkerar norr om idrottsområ-
det, på Bodaskolans parkeringsplats. Eftersom tillfällen när 
människor väntas besöka allaktivitetshuset och skolan inte 
sammanfaller bedöms verksamheternas parkeringsplatser 
kunna samnyttjas, vilket även är en del av samhällsbyggnads-
nämndens inriktningsbeslut. Fordon som kräver angöring 
intill allaktivitetshuset, som till exempel avfallsfordon, angör 
norrifrån på kvartersmark via Milstensgatan. Även personer 
med behov av parkering för rörelsehindrade angör den vägen.

Troligtivs kommer de flesta besökarna ta sig till området till 
fots eller cykel till vardags. Vid större evenemang kommer 
det dock att komma mer bilar och även bussar från andra 
städer för att närvara. 

Trafikförslag för Bodavallens idrottsområde (Sweco, 2021).

Parkering vid det planerade allaktivitetshuset (Landskapsgruppen, 2022)
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Eftersom aktiviteter i idrottsområdet huvudsakligen sker 
på andra tider än skol- och förskoleverksamheten bedöms 
parkeringsplatser kunna samnyttjas. Sammanlagt bedöms 114 
platser behövas. Dessa kan i stort sett lösas genom att nyttja 
befintliga parkeringar norr om planområdet. Utöver detta 
finns parkeringsmöjligheter i södra delen av planområdet.

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

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

Borås Stad arbetar just nu med Trafikprogram. Trafikpro-
grammet har skickats ut på remiss under våren 2022.

Genomförd trafikutredning visar att påverkan på belast-
ningsgraden i det omkringliggande vägnätet är måttlig. 
Exploateringen väntas medföra att ytterligare 50 fordon 
kommer trafikera Bodarondellen i maxtimmen vilket är en 
bråkdel av dagens trafikering på totalt 2000 fordon i maxtim-
men.

Riksintressen
Väg 40 som utgör riksintresse ligger direkt söder om plan-
området men bedöms inte påverkas negativt av detaljplanen. 
Bodarondellen som ligger närmast planområdet är tidvis 
hårt belastad och bedöms få ett tillskott på ca 50 fordon till 
följd av planförslaget. Idag uppskattas att ca 2000 fordon 
belastar rondellen och ett tillskott på 50 fordon bedöms ge 
ringa effekt på framkomligheten. Inga åtgärder för att öka 
kapaciteten bedöms därmed behövas.

4. Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och dagvatten
Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och 
avlopp.

Från norr, fram till Bodagatan löper en dricksvattenledning 
och en spillvattenledning längs plangränsens östra sida. 
Längs samma sträcka löper också en dagvattenledning Vid 
Bodagatan ansluter spill-, dag- och dricksvattenledningar. 
Dagvattenledning som ansluter fortsätter längs plangränsens 
östra sida till ett dagvattenutlopp. Vid Bodagatan fortsätter 
en spillvattenledning och en dricksvattenledning som löper 
genom själva utredningsområdet. Spillvattenledningen 
fortsätter söderut längs väg 40.

Förslag till dagvattenhantering beskrivs i kapitel 6 under 
rubrik Skyfall och dagvatten. 

Värme
Möjlighet finns att ansluta till befintligt fjärrvärmenät som är 
utbyggt i området.

El, tele och fiber
I området finns i dagsläget ledningar samt en tranformator-
station.

Avfall
Sopbil föreslås angöra norrifrån till allaktivitetshuset. Vid 
behov kan sopbil angöra söderifrån till mitten av området. 

För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas.

5. Mark
Natur och vegetation
Planförslaget innebär endast mindre förändringar i den fysiska 
miljön. 

Biologisk mångfald
Hässleholmsparken i väster ingår i Länsstyrelsens lövskogs-
inventering och anges ha naturvärdesklass 3. Området är 
kuperat och trädbevuxet, och har höga naturvärden samt 
höga frilufts- och rekreationsvärden samt stadsvärden. Enligt 
Borås Stads grönområdesplan har området klass II, mycket 
högt värde. Området påverkas inte av planförslaget. Det finns 
ingen annan värdefull natur som påverkas av planförslaget. 
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Rekreation och kulturlandskap
Detaljplanens föreslagna användning ger inte upphov till 
några ökade störningar eller betydande förluster. Det finns 
inga kända kulturlämningar eller utpekade kulturmiljöer 
av riksintresse i området. Planförslaget innebär att befintlig 
idrottsplats kan utvecklas med fler idrottsaktiviteter och 
även kompletteras med andra aktiviteter. Platsen kan därmed 
utvecklas till en tryggare mötesplats för fler.

Lagenligt skyddad natur
Det finns ingen skyddad natur som påverkas av planförslaget. 
Trädrader som kan omfattas av generellt biotopskydd för 
allé finns dock inom området. Trädraderna ligger i gällande 
detaljplan inom kvartersmark men föreslås i planförslaget 
omfattas av användning PARK. Detta bedöms positivt för 
möjligheten att säkerställa att träden bevaras. 

Klimatanpassning
Detaljplanens föreslagna användning ger inte upphov till 
ökade störningar. Planen har inte negativ inverkan på luft-
kvaliteten, buller, vattenkvaliteten eller andra klimataspekter.

Hushållning med naturresurser
Planen påverkar inte hushållning av naturresurser negativt.

Grönområdesplan
Hässleholmsparken, väster om planområdet, definieras som 
Klass III i grönområdesplanen. Klass III omfattar grönom-
råden med höga värden. Funktionen av dessa grönområden 
är viktig för området, men skulle i vissa fall kunna ersättas på 
annan plats i närområdet. Planförslaget bedöms inte påverka 
parken negativt.

Kompensationsåtgärder
Planen kräver inga kompensationsåtgärder då varken djur 
eller natur bedöms påverkas negativt.

Geoteknik och Radon
En byggnadsgeologisk kartering , utförd av K-konsult 
1983-05-26 visar att grunden utgörs av sandig, siltig morän 
på berg. I de låglänta delarna i väster täcks moränen av torv 
och siltig torv. Torvens mäktighet varierar mellan 0,4-1,5 
meter. Moränen är tjälskjutande men inte sättningsbenägen 
för normalt förekommande laster. Områdets totalstabilitet är 
betryggande och risk för skred föreligger inte.

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon.

Inför granskning kommer en geoteknisk utredning tas fram.

Förorenad mark
Ingen annan verksamhet än idrott och skola har varit aktivt 
i planområdet. Det finns inte heller pågående eller nedlagda 
miljöstörande verksamheter i närheter förutom sydväst om 
fastigheten. Där finns en bilverkstad som verkar vara väl 
skött och ny. Tidigare har en konsult utfört en markmil-
jöundersökning på fastigheten, den visade inga betydande 
föroreningar. 

Inför granskning kommer en markmiljöundersökning utföras 
för att fastställa markens lämplighet för känslig verksamhet i 
norr och utreda om det finns föroreningar i områden där väg 
ska byggas, främst med tanke på användning av massor och 
avfallsklassning.

6. Vatten
Området innehåller inga vattendrag.

Strandskydd
Området berörs inte av strandskydd.

Översvämning 
Utredningsområdet har inga problem med översvämningar 
från vattendrag, men ett antal lågpunkter inom området 
riskerar att bli översvämmade vid större regn, se bild på nästa 
sida.

Skyfall och dagvatten
Idag utgörs marken inom planområdet främst av gräs- och 
konstgräsytor. Planförslaget beräknas öka mängden hård-
gjord yta.

Marken inom planområdet sluttar lätt från norr till söder och 
är beläget lägre än omgivande mark. Markhöjden varierar 
ungefär mellan +180 och +185 m.ö.h. Höjden för omgivande 
område i väst och öst uppgår till ungefär +200 m.ö.h.

Trädallé i östra delen av planområdet.
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Området avvattnar ytligt huvudsakligen söderut till en större 
lågpunkt i form av ett dike/större bäck. Flera lågpunkter 
finns inom planområdet, se bild nedan. Bostadsområdena 
österut och även skogsområdet västerut avvattnar mot 
planområdet.

Fördröjning av dagvattnet har beräknats i enlighet med 
Borås krav 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta. Efter exploatering 
föreslås dagvattnet i den norra delen av området huvudsak-
ligen att fördröjas i en större befintlig lågpunkt. Dagvattnet 
föreslås att hanteras i en multifunktionell yta där så väl 
rening som fördröjning sker. I den södra delen av området 
föreslås vägvattnet att hanteras i diken för fördröjning och 
viss rening.

Dagvattenutredningen (Tyréns, 2022-06-16) rekommenderar 
att den centrala lågpunkten enbart nyttjas för att hantera 
dagvatten inom området. Ytan föreslås nyttjas som en 
multifunktionellyta och att huvudsaklig dagvattenrening sker 
över en översilningsyta. Fördröjningen sker i en nedsänkning 
i den multifunktionella ytan. I och med att ytan är mycket 
stor, finns det potential att nyttja den för olika typer av 
lösningar. Således finns det en viss flexibilitet för hur hante-
ring av dagvatten sker här. Viktigast är att ytan förblir avsedd 
för hantering av dagvatten.

De dagvattenlösningar som har simulerats i föroreningsbe-
räkningarna är en multifunktionell yta samt makadamdiken. 
Föroreningshalter har simulerats i StormTac och den 
sammantagna bedömningen för utredningsområdet efter 
exploatering är att utredningsområdet inte riskerar att 
påverka recipienten negativt. För mer detaljerad information, 
se dagvattenhantering.

Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att 
lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken 
höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna bort från 
byggnader.

 1400  BTG

 225  BTG

 4
00

  B
TG

 300  BTG

  200 PVC

 3
00

  B
TG

 1400  BTG

 600  BTG

 225  

 300  BTG

 1400  BTG

 800  BTG

 600  BTG

 600  BTG

 1400  BTG

  250 PVC

 30
0  

BTG

 500  BTG

 600  BTG

 1200  BTG

 1200  BTG

 400  BTG

 1400  BTG

 1200  BTG

 300  BTG

 6
00

  B
TG

 400  BTG

 600  BTG

 600  BTG

 300  BTG

 5
00

  B
TG

  160 PVC

 50
0  

BTG

 4
00

  B
TG

 150  BTG

 600  BTG

 150  

 225  BTG

 3
00

  B
TG

 150  BTG

 600  BTG

 5
00

  B
TG

 500  BTG

 225  BTG

 500  BTG

 600  BTG

  110 PVC

 300  BTG

 400  BTG

 600  BTG

 300  BTG

 300  BTG

 5
00

  B
TG

 500  BTG

 600  BTG

 600  BTG

 400  BTG 400  BTG

 5
00

  B
TG

 300  BTG

182,13

184,95

190,24

19
5,

15

190,86

186,06

19
0,

16

182,92

183,89

187,11

183,27

182,57

189,6

185,12

19
0,

57

190,16

190,3

18
5,2

2

186,96

184,57

184,7

183,82

19
3,

33

191,26

183,37

184,19

18
6,

39

190,42

19
6,

03

193,52

19
3,

33

183,37

184,57

185,22

182,92

190,16

186,39

182,57

190,86

191,26

185,12

184,95

184,19

195,15

183,89

184,7

183,27

18
6,

96

184,39

184,07

182,79

184,08

18
2,

08

18
3,0

5

18
6,

29

189,37

182,09

190,11

18
9,

95

182,27

18
0,

77

181,13

182,5

183,11

190,42

185,42

182,48

184,35

183,56

18
1,

47

182,81

183,5

184,02

183,66

180,44

18
1,

78

194,56

2H
 200  G

JJ

2H 41 50 PEH

2H 33 40 PEM

2H
 15

0  
GJJ

2H
 4

00
  B

O
N

2H
 200  G

JJ

2H 74 90 PEM

2H 33 40 PEM

2H 26 32 PE

2H 200  GJJ

2H
 1

50
  G

JJ

2H 32  

TRUMMA 1200 PLÅT

TRUMMA 250 PLAST

N

Meters

0 20 40

GRANSKNINGSHANDLING

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft. 

I VISS (Vatteninformationssystem Sverige) visas vattendra-
gens statusklassning för vattenkvaliteten utifrån kemisk och 
ekologisk status.

Figur över rinnvägar och lågpunkter inom utredningsområdet och dess omgivning. 
Svarta pilar illustrerar rinnvägsriktning. Bild g jord i Scalgo Live (Tyréns, 2022).

Principskiss av föreslagen dagvattenlösning (Tyréns, 2022).
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Avvattning sker huvudsakligen till recipienten Lillån, 
delsträckan Centrala Borås, som slutligen mynnar ut i Viskan, 
delsträckan Öresjö till centrala Borås. Lillån är en vattenfö-
rekomst som är klassad i VISS-registret med avseende på 
ekologisk och kemisk status och har fastställda miljökvalitets-
normer, MKN, (kvalitetskrav) på god ekologisk status 2021 
samt god kemisk ytvattenstatus.

Grundvattnets kvalitet
Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 
föreslagen planåtgärd.

7. Sociala perspektiv
Trygghet
Utöver den förbättring av den fysiska säkerheten i trafik-
situationen är ambitionen i enlighet med inriktningsbeslutet 
att detaljplanen och allaktivitetshuset ska bidra till att stärka 
områdets identitet, trygghet och stolthet. Ambitionen är 
också att skapa positiva associationer kring Hässleholmen 
och Boda och öka känslan av gemenskap och närhet.

Bandyn har, genom FOF, efterfrågat övertryckshall över 
isbanan vilket möjliggör en längre användningsperiod och 
energieffektivisering. Det går inte i linje med inriktningsbe-
slutet punkt där stor vikt ska läggas på arkitektonisk utform-
ning som bidrar till trygghet i området och möjliggörs därför 
inte i planförslaget. En sådan hall kräver en höjd på 20-25 
meter och skapar helt slutna sidor. Anläggningen skulle 
dominera landskapsbilden i området och ändra karaktären 
med fler trånga och/eller mörka ytor.

Identitet
Platsens identitet som idrottsanläggning utvecklas i och 
med skapandet av allaktivitetshuset, som blir en anläggning 
för tillresande lag och idrottare. Byggnaden föreslås få ett 
identitetsskapande utseende för att förstärka denna karaktär.

Mötesplatser
Området är en mötesplats framförallt för elever, barn och 
unga men även för vuxna idrottsutövare. Allaktivitetshuset 
skapar flertalet nya mötesplatser, både för de boende i 
närområdet och för inresande.  

8. Störningar på platsen
Planområdet kommer att påverkas av buller från väg 40 och 
återvinningscentralen, risker kopplade till transporter av 
farligt gods på väg 40 och risker kopplat till kylanläggningen 
inom planområdet. Det finns inga risker för översvämning 
kopplat till vattendrag, dock finns lågpunkter inom området 
som riskerar att översvämmas vid nederbörd.

Risk
Möjliga risker innefattar farligt gods på väg 40 samt kylan-
läggningen tillhörande bandyplanen. Sammantaget bedöms 
miljöpåverkan avseende säkerhet vara låg.

Direkt söder om planområdet går väg 40 som är transportled 
för farligt gods. En riskbedömning (Bengt Dahlgren, 
2021-10-26) har gjorts för att klargöra eventuella åtgärder 
som krävs för att platsen ska vara lämplig för den föreslagna 
användningen. Om läktare eller liknande önskas närmare väg 
40 än 60 meter är det acceptabelt om det kombineras med en 
fysisk barriär i form av en vall eller mur på aktuellt område. 
Vallen/muren bör vara minst 2 meter hög, med valfri bredd, 
och ha en längd som gör att en rak linje från vägen förbi 
vallen/muren till läktaren blir minst 60 meter, se  exempel 
ovan. Läktarens höjd kan överstiga vallens/murens höjd då 
publiken förväntas omgående ta sig till marknivå eller norrut 
på läktaren. I övrigt krävs inga riskreducerande åtgärder för 
farligt gods.

Exempel på placering av vall/mur (B) om läktare eller liknande (A) placeras 
inom 60 meter från vägen (Bengt Dahlgren, 2022).

Karta över riskkällornas placering i relation till planområdet. A: väg 40. B: 
Återvinningscentral. C: Isbana med ammoniaksystem, kylmaskinrum vid pilens 
spets (Bengt Dahlgren, 2021).
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Inom planområdet ligger en kylanläggning innehållande 
ammoniak. Riskutredningen har kompletterats (Bengt 
Dahlgren, 2022-04-04) för att klargöra risker för kylanlägg-
ningens närområde och vilka eventuella skyddsavstånd och 
skyddsåtgärder som krävs. Resultaten visar att eventuella 
utsläpp kan leda till skadliga koncentrationer på stora avstånd 
från anläggningen men på grund av utsläppens begränsade 
varaktighet bedöms risknivån vara acceptabel.

En begränsad risk finns att personer i det absoluta närom-
rådet utsätts för höga koncentrationer ammoniak vid ett 
läckade. Larm i lokalerna ökar sannolikheten för dessa 
personer att hinna sätta sig i säkerhet.

Den samlade bedömningen är att risknivån för den aktuella 
anläggningen är acceptabel utan att riskreducerande åtgärder 
behöver vidtas. Inga särskila begränsningar i markanvänd-
ning behövs med avseende på undersökta risker kopplade till 
kylanläggningen.

Buller och vibrationer
Planområdet påverkas av buller från väg 40 och återvin-
ningscentralen.

Riktvärden för trafikbuller inom områden för idrottsverk-
samhet finns ej. Riktvärden för trafikbuller inom de delar 
av skolgård som är avsedda för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet ligger på en ekvivalent ljudnivå för dygn på 50 
dBA. Föreslagen skolgård klarar uppsatta riktvärden.

I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda av 
buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till ökat 
buller som kan störa omkringliggande bostäder. Området 
används redan idag som idrottsområde och användningen 
kommer fortfarande vara densamma.

Ljusstörningar
Inom planområdet finns strålkastare för idrottsplanerna. 
Planförslaget medför ingen förändring.

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

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

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

9. Planbestämmelser
Allmänna platser
Bestämmelsen GCVÄG innebär att området är avsett för 
gång-, cykel- och mopedtrafik. Även komplement som 
behövs för vägens funktion ingår i användningen. Biltrafik 
får passera över området för att ta sig till kvartersmarken. 

Bestämmelsen PARK syftar till grönområden som kräver 
skötsel och som helt eller till viss del är anlagda. I använd-
ningen ingår även komplement till parkens användning.

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmark
I planområdet används beteckningarna E1, R och S.

Transformatorstation: Beteckningen E1 tillåter att det inom 
området placeras transformatorstation, detta avser i det här 
fallet en befintliga transformatorstation. 

Besöksanläggningar: Beteckningen R syftar till besöksan-
läggningar och områden för verksamheter som riktar sig till 
besökare. Här ingår sport- och idrottsverksamheter, kultu-
rella och religiösa verksamheter samt övriga besöksverksam-
heter. Användningen är bred då gränserna mellan sådana 
verksamheter ofta är flytande, samtidigt som de har liknande 
behov och krav på kommunikationer och tillgänglighet. Även 
komplement till verksamheten besöksanläggningar ingår i 
användningen, exempelvis parkeringar för anläggningarnas 
behov.

Skola: Beteckningen S står för förskola, fritidshem, skola 
eller annan jämförlig verksamhet, och finns i plankartan då 
allaktivitetshuset planeras att inrymma skollokaler.

Utformning av allmänna platser
Bestämmelsen gc-väg1 betyder att gång- och cykelväg ska 
finnas. I detta fall är avsikten att befintliga placeringar 
behålls. 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Områden markerade med prickar betyder att marken inte får 
förses med byggnad.
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Områden markerade med kors får enbart förses med 
komplementbyggnader, såsom till exempel mindre förråd, 
teknikbodar eller läktare.

Beteckningen ö1 betyder att marken endast får förses med 
parkeringsdäck, parkeringshus eller förrådsbyggnader.

Beteckningarna h1, h2 och h3 reglerar höjd på byggnadsverk. 
Byggnader på områden med h1 får ha en högsta nockhöjd på 
12 meter, på områden med h2 en högsta nockhöjd på 9 meter 
och på områden med h3 en högsta nockhöjd på 6 meter. 
Nockhöjd är definierat som avståndet från den medelnivå 
som marken har invid byggnaden till yttertakets högsta del. 
Delar som sticker upp över taket som skorstenar och ventila-
tionstrummor räknas inte in.

Bestämmelsen n1 innebär att marken avses användas som 
parkeringsyta. 

Bestämmelsen u1 innebär att marken reserveras för allmän-
nyttiga underjordiska ledningar. 

Bestämmelsen m1 syftar till att byggnad placerad mindre 
än 30 meter från äg 40 ska klara av en eventuell olycka med 
farligt gods på vägen, och skydda de personer som kan 
befinna sig i byggnaden. 

Bestämmelsen m2 syftar till att skydda personer som befinner 
sig på läktare inom 60 meter från väg 40 vid en eventuell 
olycka med farligt gods på vägen.

Bestämmelsen f1 syftar till att säkerställa att byggander 
utformas utan baksidor, då baksidor kan upplevas otrygga 
och oattraktiva. Avsikten med att ha fönster i alla riktningar 
är att stärka upplevelsen av liv och rörelse i området samt att 
ge ljus till omgivningen när det är mörkt. 

Bestämmelsen e1 betyder att byggnader som uppförs inom 
detta område inte får ha större byggnadsarea än 6 500 m2 
sammanlagt. Byggnadsarea kan kort beskrivas som den yta 
som en byggnad upptar på marken.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Planen strider inte mot Borås Stads vision. Målet att 
människor ska mötas i Borås samt stadens vision om ett 
gemensamt ansvar för barn och ungas utveckling uppfylls 
särskilt väl av planen, då planen innefattar ett mötesskapande 
allaktivitetshus samt skollokaler vilket gagnar många unga.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 

Enligt markanvändningskartan ligger området inom park, 
grönområde, natur- & rekreationsområde där enstaka bebyg-
gelse kan förekomma. Åtgärder som påverkar befintliga 
värden negativt undviks, medan kvalitets- och tillgänglighets-
främjande åtgärder prioriteras. Planens inriktning bedöms 
förenlig med översiktsplanen. Planeringsprinciper som 
särskilt berörs av planen är: 

 » Tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av 
hög kvalitet ska säkerställas.

 » Gång- cykelvägar ska utformas med hög kvalitet genom 
att vara säkra och trygga med god framkomlighet.

 » Platser för möten, idrott och kulturell aktivitet 
utvecklas så att många kan nå och använda dem. Det är 
särskilt viktigt i områden med brist på allmänna ytor.

 » Trygghet och säkerhet beaktas vid utformning av det 
offentliga rummet och i trafikmiljöer.

 » Barn ska på ett tryggt sätt kunna ta sig till skola och 
fritidsverksamheter utan vuxens sällskap. Därför ska 
trygga skolvägar säkerhetsställas vid befintliga och vid 
planering av nya, skolor/förskolor.

Utöver de punkter nämnda under Vision 2025 bidrar även 
planen till att stadens invånare kan ha en hälsosam livsstil 
då möjligheten till fysisk aktivitet ökas genom ett allaktivi-
tetshus. Att målpunkter likt denna placeras utanför stadens 
centrala delar går väl ihop med Borås Stads strategier.

Miljömål
Planen strider vare sig mot de nationella miljömålen, Västra 
Götlands regionala tilläggsmål eller miljömålen för Borås 
Stad.

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

Behovsbedömning
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
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användning för idrottsplats, idrottshall, samlingslokal och 
skola. I planbestämmelser begränsas möjligheterna att bygga 
inom zonen som påverkas av risker kopplade till farligt gods. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning, MKB, inte erfordras på grund av att planförslaget 
inte medför några risker eller störningar för omgivningen. 
De miljö- och hälsofrågor som behöver beaktas bedöms 
kunna hanteras inom planarbetet genom planens utformning 
eller genom att utredningar tas fram och eventuella åtgärds-
förslag arbetas in i planen. Planen medför endast mindre 
förändringar i en miljö som redan är ianspråktagen och 
bedöms inte få konsekvenser utanför det närmaste området. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Kommunen ansvarar för utförande samt drift och underhåll 
av allmänna platser (natur, gata). Inom kvartersmark ansvarar 
fastighetsägaren, kommunen, för samtliga åtgärder inom sin 
egen fastighet. Ansvarsfördelning sker mellan kommunens 
förvaltningar. 

 » Lokalförsörjningsförvaltningen ansvarar för byggna-
tion av allaktivitetshus med tillhörande angöring, 
utbyggnation av parkering i södra delen av planområ-
det, gc-vägar samt gångbana mellan fotbollsplanerna. 
Detaljplanen möjliggör även för ny tillfartsväg inom 
kvartersmark i områdets västra del, se rubrik 3, Gator 
och trafik.

 » Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och underhåll 
av allmän platsmark. 

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna 
anläggningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten, 
fjärrvärme, samt avfallshantering. 

 » Borås Elnät AB ansvarar för allmänna ledningar för el.

Avtal
Genomförandet av detaljplanen berör olika förvaltningar 
inom kommunen och avtal mellan berörda förvaltningar kan 
komma att behöva upprättas eller justeras. 

Inom området finns befintliga ledningar för VA, el och 
fiber. I plankartan finns bestämmelse om markreservat u för 
allmänna underjordiska ledningar. Respektive ledningsägare 
ansvarar för att säkerställa rättigheter för ledningarna genom 
servitut eller ledningsrätt.

Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet omfattar del av fastigheterna Hässleholmen 3:1 
och Hässlehus 13. Båda fastigheterna ägs av Borås Stad. 

Ingen fastighetsbildning erfordras för att genomföra planen.

Ekonomi
Kommunen får genom utökad byggrätt tillgodogöra sig den 
värdeökning av fastigheterna som detaljplanen medför.

Borås Stad som kommun och fastighetsägare får kostnader 
för byggnation av allaktivitetshuset, utbyggnad av tillfartsväg, 
gc-väg och parkering samt drift och underhållskostnader. 
Kostnaderna fördelas på respektive förvaltning. Lokalför-
sörjningsförvaltningen får kostnader för byggnation i form 
av allaktivitetshus, parkering, vägar och gc-vägar inom 
kvartersmark.

Tekniska förvaltningens kostnader omfattar drift och 
underhåll för allmän platsmark. 

Borås Energi och Miljö AB får intäkter genom anslut-
ningsavgifter då allaktivitetshuset ansluts till det allmänna 
VA-nätet. 

Planarbetet finansieras genom planavgift som tas ut i 
samband med bygglov.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande då den 
bedöms kunna ha stort intresse för allmänheten. 

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Riskutredning (Bengt Dahlgren, 2021-10-26).

 » Riskutredning ammoniakanläggning (Bengt Dahlgren, 
2022-04-04)

 » Dagvattenutredning (granskningshandling) (Tyréns, 
2022-06-16).
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» Trafikutredning (Sweco, 2021-11-11).

 » Förstudie, Bodavallen Allaktivitetshus (Okidoki Arki-
tekter, 2020-04-08).

 » Parkeringsberäkning (Landskapsgruppen, 2022-06-07)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plankonsult har varit AL Studio AB genom Helena Rengemo 
och Kaj Norberg. 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman 
Plan- och bygglovschef

Sara Aneljung 
Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark och exploatering

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

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

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

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 

http://boras.se/detaljplan
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helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan.

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

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

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk-
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista 
gång. Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna 
in dem skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är 
slut. Efter granskningstiden sammanställer och redovisar vi 
synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtan-

det till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. 
Om förslaget ändras mycket efter granskningen kommer 
detaljplanen att granskas igen.

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

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

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

Planprocessen.

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

7. Ordlista
Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

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

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



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
telefon

033-35 85 00
e-post

detaljplanering@boras.se
 webbsida

boras.se/detaljplan

mailto:detaljplanering%40boras.se%20?subject=
http://boras.se/detaljplan
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