
Detaljplan för Svaneholm

Bogryd 4:7

BN 2020-266

Bilaga

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000

Granskning

Samråds
redogörelse



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN2

Denna bilaga innehåller samrådsredogörelsen för detaljplan 
Svaneholm, Bogryd 4:7 där samtliga inkomna yttranden 
presenteras i sin helhet.

I samrådsredogörelsen presenteras en sammanfattning av de 
inkomna yttrandena samt de revideringar som har gjorts i 
detaljplanen. Slutligen presenteras samtliga inkomna yttran-
den med tillhörande svar.
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Samrådsredogörelse
Bilaga till detaljplan för Svaneholm, Bogryd 4:7, Borås Stad, upprättad den 2 december 2022.

1. Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag. för Svaneholm, 
Bogryd 4:7 .upprättat den 7 april 2022 har ägt rum under 
tiden 19 maj 2022 – 24 juni 2022 och har annonserats i Borås 
Tidning. Berörda markägare har underrättats med brev till 
granskningen. Under samrådstid har detaljplanen varit ansla-
gen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på 
kommunens hemsida.

10  remissinstanser och 0 sakägare har skickat in yttranden 
undersamrådstiden. 

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

» Tydligare redovisning av geotekniska förutsättningar

» Tydligare redovisning av skyfall

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.

» Tydligare beskrivning samt karta över skyfall

» Ett PM (utredning) rörande geoteknik har tagits fram
och arbetats in i planbeskrivningen

Mindre redaktionella ändringar kan ha skett mellan gransk-
ning och antagande. 

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-25 i beslut § 233 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att ändra detaljplanen för fastigheten Bogryd 4:7
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2. Yttranden från remisspart
S1 Länsstyrelsen
Enligt planbeskrivningen är syftet med planförslaget är 
att ”möjliggöra uppförande av ett bostadshus i Svaneholm. 
På fastigheten finns idag ett bostadshus och avsikten är att 
uppföra ett till liknande hus vilket ger ett bostadstillskott 
på cirka tre till fyra lägenheter. Det går även att uppföra en 
annan hustyp, exempelvis en villa eller ett parhus”.

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planför-
slaget inte kan accepteras och kan därför komma att prövas 
av Länsstyrelsen om det antas. Frågan om geoteknik måste 
hanteras i enlighet med vad som beskrivs i detta yttrande.

Kommunen bör också tydliggöra sin bedömning om hante-
ring av översvämning i följd av skyfall.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor 
som berör hälsa / säkerhet med avseende på geoteknik 
måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad 
som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av 
Länssty-relsen.

Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka 
ska uppfyllas för att det antagna planförslaget inte ska riskera 
överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar 
för att planförslaget ska uppfylla lagstift-ningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 § 
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens 
antagandebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om 
dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrun-
derna.

Hälsa och säkerhet (Geoteknik) 
Sveriges geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande 
daterat 2022-06-16. SGI har svårt att bedöma hur kommunen 
har hanterat geotekniska säkerhetsfrågor i planförslaget. SGI 
ger råd på hur kommunen ska hantera frågan i fortsättningen 
(se SGI:s yttrande som bifogas i sin helhet).

Sammanfattningsvis ser SGI att det kvarstår, från geoteknisk 
säkerhetssynvinkel, oklarheter om markens lämplighet 
vilket behöver förtydligas i det fortsatta planarbetet. Krävs 
det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt 
godtagbart sätt säkerställas i planen.

Länsstyrelsen delar SGI:s synpunkter i sin helhet.

Råd enligt PBL och MB 
Enligt 5 kap. 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter 
under samrådet att särskilt ge råd om tillämpningen av 2 
kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det 
behövs från allmän synpunkt.

Översvämning 
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att 
området inte påverkas av översvämningsrisk från Viskan. 
När det gäller skyfall har kommunen skrivit att det finns en 
lågpunkt där skyfall kan ackumuleras. Kommunen behöver 
tydligare beskriva var lågpunkten finns och om någon 
hänsyn behöver tas till denna. Det är viktigt att situationen 
för området utanför planområdet inte försämras och att den 
bedömningen framgår av planbeskrivningen.

Strandskydd 
Planområdet omfattas av strandskydd som återinträder vid 
planläggning. Strandskyddet kan endast upphävas om någon 
av de särskilda skälen i Miljöbalken 7§ 18c anses uppfyllas. 
Kommunen uppger att strandskyddet inom planområdet 
upphävs, bland annat med hänvisning till skäl 1 som innebär 
att planområdet redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Länsstyrel-
sen gör ingen annan bedöm-ning.

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

Kommentar 
En geoteknisk utredning har  genomförts inför granskning. 
Planområdets mark består av jord till en djup mellan 5-20 
meter. Det föreligger inga stabilitetsproblem och åtgärder 
gällande detta behöver därför inte vidtas. 

En tydligare beskrivning av översvämning till följd av skyfall 
har lagts till i planbeskrivningen samt en karta som redovisar 
lågpunkten. 

S2 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslag till 
detaljplan för Bogryd 4:7.

Trafikverket  
Ingen erinran.

S3 SGI 
Statens geotekniska institut (SGI) har från Borås kommun 
erhållit rubricerad detaljplan med begäran om yttrande. 
SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, 
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är de översiktliga karteringar som finns tillgängliga i Vägled-
ning Ras, skred och erosion. Det är viktigt att bedömningen 
utförs av en geotekniker och att underlaget för bedömningen 
bifogas planen.

SGI noterar att det aktuella planområde angränsar till 
strandnära slänter som av SGU bedöms som aktsamhetsom-
råden med avseende på ”Förutsättning för skred i finkornig 
jordart”. Delar av planområdet ingår i SGI:s kartering över 
stränder med förutsättningar för erosion. Slutligen ingår 
fastigheten i MSB:s översiktliga stabilitetskartering av 
finkorniga jordarter, för östra Svaneholm. Dessa planerings-
förutsättningar måste ingå i kommunens bedömning av 
totalstabiliteten för området. 

Visar den översiktliga bedömningen på att det finns oklar-
heter kring stabiliteten för området behöver kommunen gå 
vidare med en detaljerad utredning av stabiliteten med lägsta 
detaljeringsnivå enligt IEG Rapport 4:2010 alternativt IEG 
Rapport 6:2008. 

SGI vill även lyfta frågan om det finns branta slänter i 
angränsning till området. Finns det slänter som kan påverka 
planområdet genom bergras eller blocknedfall behöver 
kommunen även hantera denna riskfråga i planarbetet.

Planbeskrivning 
Kommunen behöver ta ett helhetsgrepp och utreda hela 
planområdet samt närliggande områden som kan påverka 
planområdets stabilitet. Planbeskrivningen behöver komplet-
teras med vad som framkommer av en översiktlig bedömning 
av markstabiliteten. Om kommunen bedömer att det kommer 
krävas åtgärder i eller utanför planområdet måste det framgå 
av planbeskrivning hur åtgärderna ska genomföras.

Det är också viktigt att det av planbeskrivningen framgår hur 
ett förändrat klimat kan komma att påverka den geotekniska 
säkerheten för området. Exempel på vad som kan behöva 
redovisas är hur ökad nederbörd i form av skyfall eller 
förändrade vattennivåer och flöden kan komma att påverka 
erosionsrisken.

Plankartan 
Med anledning av att det saknas underlag för att bedöma 
kartan kan inte SGI i samrådsskedet avgöra om kartan 
behöver kompletteras eller inte. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis ser SGI att det kvarstår, från geoteknisk 
säkerhetssynvinkel, oklarheter om markens lämplighet 
vilket behöver förtydligas i det fortsatta planarbetet. Krävs 
det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt 
godtagbart sätt säkerställas i planen.

skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till 
översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, 
såsom hantering av radon, ingår således inte.

Enligt 2 kap 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk loka-
liseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
bland annat människors hälsa och säkerhet samt med hänsyn 
till risken för olyckor, översvämning och erosion. Stabilitets-
risker omfattas av ovanstående krav.

SGI:s synpunkter 
Planens förutsättningar 
Planområdet omfattar 3 300 kvadratmeter och är beläget 
mellan Bogrydsvägen och Egnahemsvägen i Svaneholm. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett 
bostadshus med en eller flera lägenheter. 

Geologiska och geotekniska förutsättningar 
Enligt SGU:s jordartskarta består de översta jordlagret i plan-
området av isälvssediment och är relativt plant. Planområdet 
ligger i närheten av Viskan, som närmast cirka 50 meter.

Kommunens hantering av geotekniska säkerhetsfrågor 
Enligt 2 kap 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet samt 
med hänsyn till risken för olyckor, översvämning och erosion. 
En redogörelse för planområdet och angränsade områdens 
geotekniska förutsättningar med tillhörande utredningar och 
planbestämmelser saknas helt eller delvis vilket gör att det 
svårt att bedöma hur kommunen har hanterat geotekniska 
säkerhetsfrågor i planen.

Råd i fortsatt arbete 
Geotekniska utredningar 
I alla nya detaljplaner och i ändringsplaner behöver kommu-
nen göra en bedömning av markens lämplighet kopplat 
till markstabilitet. Även angränsande områden kan behöva 
bedömas ifall kommunen misstänker att angränsande områ-
den kan påverka eller påverkas av planens genomförande.

Om en första bedömning av markens lämplighet inte klart 
och entydigt utesluter geotekniska risker ska en detaljerad 
stabilitetsutredning genomföras. Vidare ska alla tillkomman-
de laster (byggnader, uppfyllnader, trafiklast, avschaktningar 
med mera), som planen medger kontrolleras i den geotekniska 
utredningen. Observera att även stabilitetspåverkan från 
eventuella skyddsåtgärder så som vallar, dagvattendammar, 
diken med mera behöver ingå i utredningen. 

SGI saknar en övergripande första bedömning av markens 
lämplighet för avsett ändamål. Planen behöver därför 
kompletteras på denna punkt. Lämpligt kartmaterial som 
kommunen kan använda sig av vid denna första bedömning 
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Kommentar 
En geoteknisk utredning har  genomförts inför granskning. 
Planområdets mark består av jord till en djup mellan 5-20 
meter. Det föreligger inga stabilitetsproblem och åtgärder 
gällande detta behöver därför inte vidtas. 

Det föreligger inga risker kopplat till ett förändrat klimat så 
som översvämning från Viskan. 

S4 Tekniska nämnden
Tillstryker förslaget. 

S5 Borås Energi och Miljö
Ingen erinran.

S6 Borås Elnät
Ingen erinran.

S7 Lantmäterimyndigheten
Ingen erinran. 

S8 Räddningstjänsten
Ingen erinran. 

S9 Polismyndigheten
Ingen erinran. 

Att tänka på i processen: 
Brottsförebyggande synpunkter: 
Vid planering och byggnation är det viktigt att ha med ett 
brottsförebyggande och trygghetskapande perspektiv. Borås 
drabbas, men jämna mellanrum, av s.k. integritetskränkande 
brott som inbrott i bostad och stöld från personbil. I det 
brottsförebyggnade perspektivet finns några grundprinciper 
som bör vägas in i planeringen:

- Spontan övervakning. Den grundläggande tanken är att den 
som vill begå brott har en önskan att inte synas. Övervak-
ning och närvara ökar den upplevda risken för potentiella 
gärningspersoner. Den spontana övervakning sker genom 
att öka antal ”ögon” på plats. Byggnader ska helst ha fönster 
åt alla håll för att öka antal ”ögon” i området. På samma sätt 
är det viktigt med god belysning som inte skapar för starka 
kontraster och därmed upplevda mörka platser som skapar 
otrygghet. En annan del är att, i möjligaste mån, se till att det 
inte finns hinder som begränsar den fri sikten. 

- Naturlig tillträdeskontroll. Principen bygger på att man 
skapar fysiska avgränsningar som upplevs som naturliga. 
Det kan handla om dörrar, grindar, staket, häckar och annat 
som på ett naturligt sätt markerar gränser för det offentliga 
rummet. 

- Underhåll och skötsel. Människor som bor och verkar i ett 
välskött område är mer måna om sitt område än de som bor 
och verkar i ett område med bristande underhåll. 

Kommentar 
Noteras

S10 Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Svaneholm, Bogryd 
4:7.

S11 Trafikverket
Ingen erinran. 

S12 Miljö och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete.
Hänsyn behöver tas till kompletterande planeringsunderlag: 
skyfallskartering i fortsatt planarbete. Bildtexten bör förtyd-
liga det som redan står i texten, att ingen bullerkartläggning 
gjorts gällande aktuell fastighet.

Kommentar 
Synpunkterna tillgodoses. Planbeskrivningen har uppdaterats 
med aktuell skyfallskartering, och ett utökat resonemang 
gällande skyfall. Bildtexten för buller på sida 9 i planbeskriv-
ningen har justerats. 

3. Kvarstående synpunkter
För att ha rätt att överklaga en plan ska man som sakägare 
ha lämnat skriftliga synpunkter antingen i samrådet eller i 
granskningen. Sakägarna har inte lämnat några synpunkter.  

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  
Plan- och bygglovschef

Anton Ehrendahl 
Planarkitekt

Josefin Brodén 
Plankonsult
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