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Denna bilaga innehåller granskningsutlåtandet för detaljplan 
Tranan 2 där samtliga inkomna yttranden presenteras i sin 
helhet.

Inledningsvis redovisas en sammanfattning av de inkomna 
yttrandena samt de revideringar som har gjorts i detaljplanen. 
Därefter presenteras samtliga inkomna yttranden med 
tillhörande svar. Slutligen presenteras en redogörelse från 
granskningsmötet. 
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1. Sammanfattning
Granskning enligt PBL 5:18 avseende planförslag för 
Villastaden, Tranan 2, upprättat den 12 juni 2021 har ägt rum 
under tiden 25 augusti 2021 – 24 september 2021. Berörda 
markägare har underrättats med brev till granskningen. 
Under granskningstiden har detaljplanen varit anslagen 
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på 
kommunens hemsida samt information om granskning på 
kommunens Facebook-sida. Ett granskningsmöte hölls den 9 
september 2021.

12 remissinstanser, 3 sakägare och 2 övriga har skickat in 
yttranden under granskningstiden. 

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

 » Borås Energi och Miljö framför synpunkter på text i 
planbeskrivningen samt planbestämmelse som reglerar 
dagvattenmagasin. Synpunkten tillgodoses.

 » Räddningstjänsten önskar att plankartan kompletteras 
med en planbestämmelse om att garage ska utföras 
så att utsläpp av släckvatten förhindras. Synpunkten 
tillgodoses delvis.

 » Borås Kommuns Parkerings AB önskar att detaljplanen 
ser till parkeringssituationen utifrån ett större område 
samt reglera parkering utmed gatorna med avgift. 
Synpunkten tillgodoses delvis.

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

 » Byggnaden är för hög, volymen för stor, sänk nockhöjd 
och sockelhöjd. Synpunkten tillgodoses inte.

 » Takkupor - för mycket med 50% sänk tillbaka till 30%. 
Synpunkten tillgodoses delvis.

 » Ökad bredd för förgårdsmarken utmed Nedre Tjäderga-
tan och säkerställande att almarna bevaras. Synpunkten 
tillgodoses inte.
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 » Skuggbildning för Strutsen 4 för stor. Synpunkten 
tillgodoses inte.

 » Saknar kommentarer i samrådsredogörelsen vad 
gäller PBL:s krav angående anpassning till stads- och 
landskapsbild, avvikande takfotslinje samt resonemang 
kring hänvisning till att vi tillåtit andra lösningar 
tidigare. Synpunkten tillgodoses men sakfrågorna 
tillgodoses inte. 

 » Byggnadens estetik och gestaltning och avsaknad vad 
gäller samspel med områdets karaktär och kulturhisto-
ria. Synpunkten tillgodoses inte. 

Sammanfattning av yttranden från övriga
Även två privatpersoner som inte är sakägare har haft 
synpunkter på detaljplanen. 

 » Bygg hyresrätter. Synpunkten går inte att tillgodose i en 
detaljplan.

 » Bygg i sekelskiftesstil. Synpunkten tillgodoses inte.

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. Följande justeringar 
har skett i handlingarna inför planens antagande. 

 » Planbestämmelsen b2 avseende dagvattenhantering 
revideras så att typ av fördröjningsanordning i form av 
dagvattenmagsin inte blir tvingande då det kan finnas 
andra tekniska lösningar. 

 » Plankartan kompletteras med en upplysningstext 
avseende att vid uppförande av underjordiskt garage så 
ska utsläpp av släckvatten förhindras.

 » Planbestämmelsen f2 som reglerar takkupor revideras 
ner till att möjliggöra att takkupor får max uppta 1/3 
av takfotslängden utmed Femte Villagatan och Nedre 
Tjädergatan, medan bestämmelse om max 1/2 av 
takfotslängden kvarstår mot gården.

 » Illustrationer och sektioner respektive text i plan-
beskrivningen har reviderats utifrån ovanstående 
justeringar. 

 » Planbeskrivningen har kompletterats med mer bearbe-
tade vybilder som visar ett förslag på fönstersättning, 
garagenedfart, takkupor etcetera som planen möjliggör.

Utöver ovanstående har mindre redaktionella ändringar 
gjorts i planhandlingarna.

Handläggning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-28 i beslut 
§ 230 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för fastigheten Tranan 2. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-03 i delega-
tionsbeslut §PL 2020-2860 att detaljplanen sänds för samråd 
enligt Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap 11§.

Planförslaget var utsänt på samråd mellan den 8 dec 2020 
och den 15 jan 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-08-19 §276 
att detaljplanen godkänns för granskning samt att genom-
förandet av detaljplanen inte antas innebära en betydande 
miljöpåverkan. 

2. Yttranden från remisspart
G1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.

G2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan 
accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrel-
sen om den antas.

Länsstyrelsen befarar inte att:

 » Riksintresse kommer att skadas påtagligt

 » Mellankommunal samordning blir olämplig

 » Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs

 » Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser

 » Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämp-
ligt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller 
till risken för olyckor, översvämning eller erosion

G3 Trafikverket 
Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av 
detaljplanen och Trafikverket har därmed ingen erinran.

G4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan.

G5 Miljö och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen.
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Vi ser mycket positivt på att man ordnar parkering inom 
detaljplanen. Vi ser dock gärna att man ser till parkerings-
situationen utifrån ett större område. 

I boende i området finns endast gatumark att nyttja för 
bilparekering som regleras som boende eller 2 timmars parke-
ring. För att undvika flytt av fordon och att gatan nyttjas som 
arbetsplatsparkering önskar vi att man reglerar gatan med 
avgift. 

Det är viktigt att man ser en helhet i parkeringssituationen 
tillsammans med cykel, gång samt kollektivtrafik.

Kommentar
Synpunkten noteras. Reglering av parkering på gatumark och eventuella 
avgifter regleras inte i en detaljplan. Planförslaget ligger centralt i Borås 
med närhet till stadens funktioner och goda möjligheter finns att gå, 
cykla och åka kollektivt i vardagen. 

G12 SGI
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs jorden i planområdet av 
morän. Området är i princip helt plant och gränsar inte till 
något vattendrag.

SGI ser inga hinder för uppförande av det planerade bostads-
huset vad gäller risken för ras, skred, erosion eller geotekniska 
risker kopplade till översvämning.

3. Yttranden från sakägare
Då flera sakägare inom samma fastighet har yttrat sig på 
detaljplanen så benämns de i detta utlåtande med samma namn som i 
samrådsredogörelsen för att kunna särskilja dem åt. 

G13 Tjädern 9
Här kommer våra synpunkter på granskningshandlingen för 
Tranan 2 med diarienummer BN2017-082. 

Generellt sett så uppskattar vi de revideringar som gjorts men 
anser fortfarande att kommunens uppgift är att säkerställa 
tomtens och områdets kvaliteter som i förmån för en alltför 
hårt exploaterad tomt riskerar att försvinna. Därför har vi 
ytterligare några punkter som vi anser borde revideras.

Nockhöjd och sockelhöjd

I inledningen av planbeskrivningen presenteras gällande 
detaljplan där bestämmelserna säger att bebyggelsen får utgö-
ras av 2 våningar plus vind med ett totalhöjd om 10 meter. 
Önskan i kommande planändring från kommunens sida är att 
införa bestämmelser för att höja huset med en våning, alltså 
till 3 våningar plus vind. Enligt föreslagna bestämmelser 
tillåts nu en nockhöjd om 15,1 meter plus uppstickande delar 
av hisschakt. Detta anser vi vara ett stort avsteg från ambitio-

G6 Borås Energi och Miljö
Kommentar till 4. Teknisk försörjning: Sista stycket under 
rubrik Dagvatten ”Ett dagvattenmagasin placeras…” bör 
strykas ur planbeskrivningen. Utformning av fördröjnings-
lösning blir upp till fastighetsägaren att bestämma och 
anordna.

Det är positivt att planbestämmelsen b2 reglerar att marken 
ej får hårdgöras eller bebyggas med parkering. Det möjliggör 
för fördröjning av dagvatten inom egenskapsområdet. Dock 
bör skrivelsen om dagvattenmagasin tas bort i och med att 
det inte finns stöd i PBL att kravställa vilken typ av fördröj-
ningsanordning som ska upprättas.

Borås Energi och Miljö rekommenderar att man tar höjd 
för att sortera ut minst 8 fraktioner. Mat och restavfall är 
obligatoriskt att samla in i separata kärl.  

Kommentar till 4. Teknisk försörjning: Vatten skall anslutas 
mot 5:e Villagatan

Kommentar 
Planbeskrivningen justeras utifrån Borås Energi och Miljös yttrande. 
Plankartans bestämmelse vad gäller dagvattenmagasin justeras.

G7 Borås Elnät
Ingen erinran.

G8 Lantmäterimyndigheten
Ingen erinran.

G9 Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för Villastaden, 
Tranan 2, Borås Stad.

G10 Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har följande synpunkter: 

Plankartan bör kompletteras med en planbestämmelse om att 
garage ska utföras så att utsläpp av släckvatten förhindras.

Utöver de lösningar som föreslås i planbeskrivningen är ett 
möjligt alternativ att garaget utförs utan golvbrunn.

Kommentar
Plankartan kompletteras med en upplysningstext vad gäller att garage 
ska utföras så att utsläpp av släckvatten förhindras.

G11 Borås Kommuns parkerings AB
Bolaget stödjer stadens utveckling och förtätning i centrum.
Vi tillstyrker detaljplanen med nedan kommentarer. Utifrån 
vårt uppdrag formulerat i Borås Stads reglemente är det 
viktigt att framföra följande:
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nen om att endast höja huset med en våning från hur huset 
ser ut idag. Generellt räknar man ju med 3 meter per våning 
men här tillåts en total höjning från befintligt hus med hela 
5,1 meter, knappt två våningshöjder. Utifrån det anser vi 
att nockhöjden borde sänkas för att närma sig de generella 
höjderna för 3 våningar plus vind.

Att lägga in en bestämmelse för förhöjd sockel tycker vi 
är jättebra för att säkerställa skillnaden mellan privat och 
offentligt. Vi anser dock att höjden borde beaktas då effekten 
av insyn uppnås redan vid en förhöjd sockel av 60-80 cm likt 
den sockel som är på huset idag. Detta skulle sänka nockhöj-
den något.

Bestämmelsen är satt till 1,2 meter vilket är en rejäl sockel, 
risk för att den kan upplevas som klumpig då huset inte står i 
suterräng. Av de gamla husen i våra kvarter så finns det inte 
några hus med så höga socklar som står så plant som detta 
hus gör. Vi hoppas att ni utreder höjden vidare och att ni då 
kommer se att effekten som ni vill uppnå redan fås på en 
lägre höjd.

Naturligtvis förstår jag att exploatören vill hålla den så hög 
som möjligt för då slipper de gräva ut för garaget men det 
borde inte stå framför den befintliga skalan av bostäderna i 
hela området. I Planbeskrivningen står det dessutom under 
Stadsbild och gestaltning att ”Stor del av byggnaderna har 
ljusare kulörer och låga socklar i mörkare färg.”

Takkupor

Vi har uppfattat att ambitionen från kommunens sida har 
varit att tillåta ett hus om 3 våningar plus vind vilket vi 
också ifrågasätter då ni tillåter hela 50% takkupor. Detta 
tillsammans med den totala byggnadshöjden om 15,1 meter 
anser vi bli upplevelsen av ett 4-våningshus plus oinredd 
vind. Vi undrar varför ni ändrat bestämmelsen om 30% till 
50% och anser att ni borde ändra tillbaka. Effektiviteten av 
planlösningar som ni hänvisade till på granskningsmötet 
skall väl inte stå framför hela områdets intressen och det 
är väl något som inte ska få styra i så tidigt skede som 
detaljplan? Vi har noterat att den gängse bestämmelsen från 
kommunen är att tillåta 30% takkupor i nya detaljplaner och 
ifrågasätter varför denna detaljplan ska undantas från den 
generella bestämmelsen som ni brukar sätta? Storleken på 
lägenheter och upplåtelseform är ju inget som detaljplanen 
styr så därför borde inte det få styra mängden takkupor vilket 
vi uppfattade det som var anledningen till ökningen från 
granskningsmötet?

Förgårdsmark

Vi uppskattar verkligen införandet av prickmark på detalj-
planen och den yta som sparas för allén och att den ska 
bevaras. Tyvärr så är jag dock helt övertygad om att bredden 
på den föreslagna förgårdsmarken är alldeles för smal för att 

kunna ge träden en chans att överleva då den endast är ritad 
2 meter bred. På granskningsmötet så hänvisade ni till den 
inventering av almarna som är gjord och att det i den står att 
almarna har en god chans att överleva. Men det står ingen-
ting om den jordvolym som behöver sparas för att säkerställa 
dess chanser att överleva. Det spelar ingen roll hur bra ett 
träd mår, om man skär av ett rotsystem alltför kraftigt så 
kommer träden att dö. Jag är ingen arborist men har tillräck-
ligt med kunskap för att hävda att man minst behöver spara 
den förgårdsmark som träden har idag vilken är 3-3,2 meter 
som jag varit ute och mätt. Denna jordvolym gäller egentli-
gen bara de två träd som står utmed befintlig fasad. De tre 
andra träden som står i trädgården använder sig naturligtvis 
av en mycket större befintlig jordvolym och kommer därför 
ha än mindre chans att klara sig vid en begränsning av två 
meter som är föreslagit. Under byggtiden så undrar jag också 
rent praktiskt hur man ska kunna uppföra ett hus med två 
meters förgårdsmark när byggställningar ska stå runt huset, 
man ska bygga garagets väggar osv? Ytan kommer inte att 
räcka. Min absoluta erfarenhet är att träden ryker och om ni 
menar allvar med att skydda dem så krävs det minst 3 meter 
för trädens rötter och en meter för att kunna uppföra det 
nya huset, dvs en bestämmelse om 4 meters förgårdsmark. 
Vi förstår att detta innebär ändringar för det planerade huset 
men att hänvisa till planlösningar som ni gjorde på gransk-
ningsmötet i ett så här tidigt skede tycker jag inte håller. 
Detaljplanen och huset ska gestaltas utifrån och in och inte 
tvärt om. Jag är övertygad om att goda lägenhetskvaliteter 
kan uppnås med en större förgårdsmark. Vi tycker att ytan 
skall ökas och att arboristens utlåtande ska kompletteras med 
krav på sparad jordvolym plus att beakta den yta som själva 
bygget i sig kräver.

Saknade kommentarer i samrådsredogörelse

Vi har inte heller fått någon kommentar på några av de 
frågor som vi ställde under samrådet. Det gäller PBL:s krav 
angående anpassning till stads-och landskapsbild som ni inte 
kommenterat. 

Under granskningsmötet så hänvisade ni till översiktsplanen 
där det är utpekat att centrumnära områden ska förtätas. 
Men PBL står ju över översiktsplanen och här saknar jag ett 
resonemang från er sida om varför just denna fastighet är 
lämplig att få avvikande skala? Genom att tillåta en extra 
våning, fast indirekt två då vinden kommer inredas och 
bebos till skillnad från idag, blir skillnaden mycket stor då 
det ligger en- och tvåfamiljsvillor precis bredvid.

Om någon mer detaljplan ska prövas inom Villastaden med 
denna småskalighet skall denna plan då ligga till grund för 
vad som är lämpligt för framtida exploatering inom Villas-
taden? Vi anser att förslaget om en sådan byggnadshöjd som 
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detaljplanen tillåter avviker från PBL avseende Stads- och 
landskapsbild för våra småskaliga bostadskvarter. Vad anser 
ni?

Vi fick heller inte någon kommentar kring den starkt avvi-
kande takfotslinjen som detaljplanen tillåter vilket kommer 
avvika från stadsbilden. Längs med Femte Villagatan står 
husen direkt i gatan och har en sammanhängande takfots-
linje. I det nya förslaget hoppar takfotslinjen upp en våning 
vilket avviker från gatans befintliga småskaliga karaktär och 
även i det avseendet påverkar stadsbilden negativt och något 
som borde beaktas enligt PBL.

Visst är det så att Villastaden numera utgörs av brokiga 
kvarter och att det finns en blandning av olika stilar från 
olika tider, men att hänvisa till att man tillåtit andra lösningar 
tidigare försvarar inte att man släpper igenom en detaljplan 
med denna starkt avvikande skala. Vi skulle uppskatta om vi 
kunde få ett svar om hur ni resonerat kring detta.

Vi tycker att det ska bli jättekul att det blir ett nytt hus på 
tomten och vi ser fram emot ett bostadsbygge med höga 
kvaliteter i rätt skala och hoppas att ni beaktar våra synpunk-
ter till Antagandehandlingen.

Kommentar
Vad gäller hisschakt så får detta uppföras på gårdssidan och tillåts 
sticka upp över byggnadshöjd och takvinkel. Hisschaktet får dock inte 
sticka upp över nockhöjd som anges i yttrandet. 

Vad gäller byggnadsvolymen så utgår denna från en volym där varje 
våning utgör 3,0 m samt färdigt golv placeras som lägst på 1,2 m. 
Lägsta nivå på färdigt golv har ansetts viktig för upplevelsen för såväl 
allmänheten som rör sig i kvarteret samt för de framtida boende då detta 
begränsar insynen i lägenheterna på bottenvåningen. Se illustration från 
planbeskrivningen nedan.

Samhällsbyggnadsnämnden delar inte synpunkten om att byggnaden 
upplevs som klumpig med den förhöjda sockeln. Planbeskrivningen 
kompletteras med mer bearbetade illustrationer som redovisar en möjlig 
utformning av ny byggnad. 

Vad gäller takkupor så föreslogs en större flexibilitet i granskningsskedet 
för att möjliggöra för bra planlösningar genom att tillåta att takkupor 
upptar 50% av fasadens längd. Samhällsbyggnadsnämnden delar 
dock synpunkten om att detta får effekten av att byggnaden upplevs 
ha ytterligare en våning, och justerar planbestämmelsen som reglerar 
detta. Ny planbestämmelse för takkupor möjliggör för 1/3 takkupor 
mot Femte Villagatan och Nedre Tjädergatan. Fortsatt tillåts 1/2 
av takfotslängden utgöra takkupor mot gårdssidan där påverkan på 
upplevelsen av ytterligare en våning inte bedöms som lika stor. 

Vad gäller förgårdsmarkens bredd så föreslås denna kvarstå. Borås Stad 
ställer i detaljplanen krav på att det ska finnas en allé utmed Nedre 
Tjädergatan men föreslår inget specifikt skydd för almarna som står 
längs med gatan idag. Träden står inom en privat tomt och varken Borås 
Stads stadsträdgårdsmästare eller miljöförvaltning har ställt krav på 
bevarande under planprocessens gång. Inte heller Länsstyrelsen har yttrat 
sig vad gäller almarna eller dess biotopskydd. Borås Stad ser dock vikten 
av att kompensation sker om träden måste tas ner och ser att det finns 
möjlighet att göra det inom samma fastighet, varpå planbestämmelse om 
allé införts. Frågan kring almarna är alltså en biotopskyddsfråga mellan 
fastighetsägaren och länsstyrelsen. Om länsstyrelsen inte ger dispens för 
att träden tas ner finns heller inget krav i detaljplanen på att byggnaden 
placeras i liv med förgårdsmarken och möjlighet finns alltså att bygg-
naden flyttas in ytterligare från Nedre Tjädergatan. Ingen justering av 
arboristens utlåtande föreslås. 

Vad gäller saknade kommentarer i samrådsredogörelsen så har detta inte 
varit avsiktligt. Borås Stad gör bedömningen att planförslaget är lämp-
ligt på platsen samt att planförslaget följer de krav som ställs i Plan- och 
bygglagen (PBL) vad gäller anpassning till stads- och landskapsbilden. 
Planförslaget innehåller därtill flera planbestämmelser vad gäller utform-
ning av ny byggnad, vilket bedömts som nödvändigt för att säkerställa 
att byggnaden förhåller sig till sin kringmiljö. En detaljplan ska dock 
inte styra mer än nödvändigt. Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att 
planförslaget avviker från PBL avseende Stads- och landskapsbilden i 
Villastaden. 

Vidare anser Samhällsbyggnadsnämnden att den avvikande takfotslin-
jen inte innebär en negativ påverkan på kulturmiljön eller stadsbilden 
i Villastaden. Villastaden är mer brokigt än det är homogent och 
avvikande takfotslinje förekommer frekvent inom stadsdelen. 

Avslutningsvis efterfrågas ett resonemang kring en hänvisning till 
att Borås Stad ”släpper igenom” en högre skala då vi tillåtit andra 
lösningar tidigare i Villastaden. Samhällsbyggnadsnämnden delar inte 
uppfattningen att vi ”släpper igenom” denna detaljplan, utan anser att 
förslaget är lämpligt på platsen med de utformningsbestämmelser som 
föreslås. 

Sektion ur planbeskrivningen som visar föreslagen byggnad med en upphöjd sockel ovanpå en halvt nedgrävt 

parkeringsgarage samt 3 fulla våningar och 1 vindsvåning med takkupor (Borås Byggplanering).
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G14 Strutsen 4  Synpunktsförfattare 2
En hel del glädjande förändringar har föreslagits i den nya 
beskrivningen. Framförallt att Borås Stad noterat vikten 
av att behålla almarna. En förträdgård på 2 m planeras för 
trädens bevarande.

Det är av yttersta vikt att skydda marken under kronan 
för att undvika rotskador. Enligt gängse normer bör man 
undvika markarbetet under kronan samt 1 m därutöver. 
En förträdgård på endast 2 m räcker inte. Se för övrigt 
TrädKompaniet AB:s utlåtande. Vetskap om förträdgård och 
avstånd fanns inte då det utlåtandet gjordes, varför ett nytt 
utlåtande rekommenderas. Allt för att undvika att träden dör 
under nybyggnationen.

Sol- och skuggstudien har inte visat någon nämnvärd 
förändring eller förbättring trots att byggnadshöjden sänkts 
en aning. Att 3-4 timmars sol för Strutsen 4 vid Vår- och 
Höstdagjämning är ”acceptabelt” är orimligt. Som tidigare 
påtalat är minst 5 timmar rekommenderat. Huset är för högt 
även ur estetisk synpunkt. Att det finns enstaka avvikande 
byggda, opassande hus i Villastaden skall inte göra det 
möjligt att fortsatt göra fel.

Vision 2025 beskriver målsättningen att förtäta stadskärnan. 
Med stadskärna bör väl avses Centrum, men enligt stads-
kansliet är Villastaden endast Centrum-nära. Det är således 
en helt godtyckligt och inte underbyggd avsikt att förtäta 
Villastaden. Snarast vill man väl gå byggherren till mötes 
och ge honom ett bättre ekonomiskt utbyte med många 
lägenheter.

Problemen som kvarstår är således almarnas utsatthet, 
skugga och en alltför voluminös byggnad. Hoppas på ytterli-
gare förbättringar.

Kommentar
Vad gäller förgårdsmarkens bredd så föreslås denna kvarstå. Borås 
Stad ställer i detaljplanen krav på att det ska finnas en allé utmed 
Nedre Tjädergatan men föreslår inget specifikt skydd för de almar 
som står längs med gatan idag. TrädKompaniets utlåtande utgick 
från den förgårdsmark som föreslås i planförslaget. I utlåtandet 
konstateras att det är svårt att helt undvika skador på rotsystemet, 
men att exempelvis körplåtar kan läggas under träden för att minska 
påverkan på rötterna. Ingen justering av TrädKompaniets utlåtande 
föreslås. För övrigt så är frågan kring almarna en biotopskyddsfråga 
mellan fastighetsägaren och länsstyrelsen. Om länsstyrelsen inte ger 
dispens för att träden tas ner finns heller inget krav i detaljplanen på att 
byggnaden placeras i liv med förgårdsmarken och möjlighet finns alltså 
att byggnaden flyttas in ytterligare från Nedre Tjädergatan.

Vad gäller sol- och skuggstudien så finns det endast rekommendationer 
men inga krav i plan- och bygglagen vad gäller antalet soltimmar en 

bostad ska ha. Bedömningen kvarstår att skuggningen som ny byggnad 
medför på Strutsen 4 vid höst- och vårdag jämning då solen står som 
lägst är acceptabel. 

Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att planförslaget avviker från 
Plan- och bygglagen avseende Stads- och landskapsbilden i Villastaden 
eller att exploateringsgraden inom Tranan 2 är ”fel”. En justering 
föreslås ske vad gäller hur stor del av takfotslängden som får utgöra 
takkupor, med avsikt att upplevelsen av byggnadens volym minskar.

Att förtäta med fler lägenheter i Villastaden ligger i linje med Borås 
Stads politiska mål om att kunna erbjuda fler människor en bostad 
i vår stad. Borås behöver möta behovet av att vi förväntas växa med 
30.000 nya invånare till 2035, ett behov som innebär att inte bara 
centrum eller centrum-nära platser förtätas utan hela kommunen. I 
detta perspektivet anser Samhällsbyggnadsnämndens att Villastaden 
är en utmärkt plats för människor att bo och att fler lägenheter inom 
Tranan 2 är något som g ynnar Boråsarna som letar efter bostad med 
närhet till skola, service, handel och kollektivtrafik.  

G15 Strutsen 4  Synpunktsförfattare 3
Jag kan tyvärr konstatera att den planerade fastigheten på 
Tranan 2 trots flera förändringar baserade på tidigare invänd-
ningar, fortfarande avviker väsentligt från övrig bebyggelse 
i Villastaden. Trots att fastighetens utformning i viss mån 
justerats till det bättre, är fastighetens placering, gestaltning, 
estetik, höjd och skala fortfarande ett problem. Det är en 
överexploaterad utformning och dålig estetik i likhet med 
tidigare avvikande nybyggnation i området. Fastigheten är 
fortfarande för stor och för hög för att estetiskt och kultur-
historiskt samspela med områdets karaktär. Fortfarande är 
skuggan för stor mot fastigheten Tranan 4 där jag bor.

Det nya förslaget för den befintliga allén med endast 2 meter 
bred förgårdsmark mot Nedre Tjädergatan är högst anmärk-
ningsvärd. Det är märkligt att man planerar för denna smala 
markremsa, ett förslag som med all sannolikhet leder till att 
almarnas rotsystem kommer att skadas och att träden dör. 

Jag har varit i kontakt med Länsstyrelsen för att få kunskap 
om hur regelverket tillämpas. Länsstyrelsen är tillsynsmyn-
dighet och ska följa de biotopskyddsbestämmelser som gäller 
enligt miljöbalken för alléer med minst 5 st. friska träd. 
Flera lagar gäller parallellt men det är miljöbalken som har 
förbudsbestämmelser. PBL avgör och bedömer genomför-
barheten i andra lagstiftningar. Verksamhetsutövarare är 
ansvarig och det ska genomföras obligatoriska samråd med 
kommun / länsstyrelse. Biotopskydd är ett statligt intresse.

Enligt Länsstyrelsen gäller följande: om man börjar gräva 
i biotopskyddad mark, som förgårdsmarken vid allén mot 
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Nedre Tjädergatan och rötter riskerar att skadas eller tas bort, 
kan detta anmälas av allmänheten till Länsstyrelsen som 
överträdelse!

Det kanske är på sin plats att påminna lokala tjänstemän och 
politiker att de ska agera enligt lagar och bestämmelser och se 
till att byggaren följer det regelverk som gäller. Enligt Plan- 
och bygglagen, PBL ska byggnader utformas och placeras på 
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskaps-
bilden, natur- och kulturvärden på platsen och medverka 
till en god helhetsverkan. Detta gäller både nybyggnad 
och ändring av befintlig byggnad. I Plan- och bygglagen 
(2010:900) 2 kap 6 § ställs krav på att placering, utformning 
och färgsättning av byggnader ska hålla god estetisk kvalitet. 

Jag kan även konstatera att Borås Stad sedan tre år deltar i 
projektet i-Tree Sverige som drivs av SLU i Alnarp. Man har 
inventerat över 16.000 träd vilket representerar 12.550.000 
träd och bl.a. konstaterat att träd i centrala urbana miljöer 
lagrar stora mängder koldioxidutsläpp bl.a. från bilar och 
andra luftföroreningar. Träden hanterar även enorma 
mängder regnvatten. I praktiken hotas nu allén mot Nedre 
Tjädergatan vilket är helt i motsats till vad projektet i-Tree 
Sverige menar är viktigt när det gäller träd i städer.

Till yttrandet finns en bilaga med länkar till projektet i-Tree Sverige 
respektive tidningsartikel från svt publicerad 23:e september 2021 
”Träden i städerna kan användas mot skyfall och luftföroreningar”

Kommentar 
Samhällsbyggnadsnämnden delar inte synpunkten om att förslagets 
placering, gestaltning, estetik, höjd och skala inte samspelar med 
områdets karaktär. Borås Stad gör bedömningen att planförslaget är 
lämpligt på platsen samt att planförslaget följer de krav som ställs 
i Plan- och bygglagen (PBL) vad gäller anpassning till stads- och 
landskapsbilden. Planförslaget innehåller därtill flera planbestämmelser 
vad gäller utformning av ny byggnad, vilket bedömts som nödvändigt för 
att säkerställa att byggnaden förhåller sig till sin kringmiljö. 

Skuggstudien visar att planförslaget får en påverkan på kringliggande 
fastigheter vilket är svårt att undvika vid nybyggnation i en stadsmiljö. 
Det finns inga lagkrav vad gäller skuggbildning men bedömningen är 
dock att förslaget utifrån denna aspekt är acceptabelt.

Vad gäller almarna och förgårdsmarkens bredd så föreslås ingen 
justering göras. Borås Stad ställer i detaljplanen krav på att det ska 
finnas en allé utmed Nedre Tjädergatan men föreslår inget specifikt 
skydd för almarna som står längs med gatan idag. Träden står inom 
en privat tomt och varken Borås Stads stadsträdgårdsmästare eller 
miljöförvaltning har ställt krav på bevarande under planprocessens gång. 
Inte heller Länsstyrelsen har yttrat sig vad gäller almarna.

Frågan kring almarna är mycket riktigt en biotopskyddsfråga mellan 
fastighetsägaren och länsstyrelsen. Om länsstyrelsen inte ger dispens för 

att träden tas ner finns heller inget krav i detaljplanen på att byggnaden 
placeras i liv med förgårdsmarken och möjlighet finns alltså att 
byggnaden flyttas in ytterligare från Nedre Tjädergatan. Om dispens ges 
kommer krav på kompensation att ställas. Samhällsbyggnadsnämnden 
håller med om att träd i centrala urbana miljöer är värdefullt, varpå 
planbestämmelse om allé införts på plankartan. vilket säkerställer att 
om träden tas ner ska nya träd återplanteras. Ytterligare möjlighet för 
kompensation med exempelvis fler träd bedöms finnas inom samma 
fastighet. Även kompensation på annat sätt kan bli aktuell. 

4. Synpunkter från övriga
G16 Privatperson 1
Om ni nu tänker riva och bygga nytt så bygg hyresrätter så 
folk har möjlighet att få lägenhet och inga bostadsrätter som 
nu byggs överallt. Tänk på våra unga som vill flytta hemifrån,  
i normal ålder och inte som 40-åringar. Alla har ju inte råd 
med bostadsrätt. Ha det i tankarna när ni planerar nytt.

Kommentar 
Synpunkten noteras. I detaljplanen styr vi inte upplåtelseform eller 
hyresnivå. Fastighetsägaren har dock framfört intresse av att uppföra 
just hyresrätter. 

G17 Privatperson 2
Jag vill gärna att ni bygger i Sekelskiftesstil och inte något 
nytt hemskt hus som har uppstått de sista åren i Borås.

Det förstör harmonin i vår stad. Gå gärna in på Arkitektur-
upproret Låt oss bygga vackert på Facebook. Tror att de flesta 
boråsare tycker likadant.

Kommentar 
Synpunkten noteras. I detaljplanen ger vi en byggrätt och ställer krav 
som  framförallt styr den nya byggnadens placering och volym. I aktuell 
detaljplan har vi även reglerat utformningen vad gäller tak, takmaterial, 
utformning av sockeln etcetera. Exakt hur byggnaden kommer att 
se ut är dock något som kommunen och fastighetsägaren/exploatören 
diskuterar vidare i bygglovsskedet. 

5. Granskningsmöte
Under granskningstiden har det hållits ett informationsmöte 
den 9 september 2021. På mötet deltog 3 personer samt repre-
sentant från Samhällsbyggnadsnämnden och tjänstepersoner 
från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Under granskningsmö-
tet inkom synpunkter om följande frågor:

 » Förgårdsmarken är för smal. Övrig förträdgårdsmark i 
Villastaden är cirka 3-4 meter bred. Anmärkningsvärt 
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att ni föreslår en så smal förgårdsmark. Förslaget 
innebär att ni avverkar träden. Almarna kommer inte 
att överleva.

 » 50% takkupor och så mycket fönster gör att byggnaden 
kommer att upplevas som ett fyravåningshus.

 » Skalan stämmer inte med områdets karaktär. Byggna-
den är anskrämlig och ful och tar bort öppenheten.

 » Skuggbildningen med det nya förslaget innebär 
ingen skillnad mot samrådsförslaget. Innebär att ett 
mörker faller över fastigheten Strutsen 4. Förslag: Om 
förgårdsmarken breddas så kryper taket längre bort och 
skuggbildningen borde bli bättre.

 » Går det att gräva ner garaget lite mer, sänka sockeln på 
byggnaden för att få ner höjden?

 » Förslaget innebär en ökad insyn. Förslaget bör ta 
hänsyn till Stutsen 4 så mycket som möjligt. 

Kommentar
De frågor och synpunkter som togs upp under mötet återfinns i yttran-
dena från sakägarna och kommenteras under respektive yttrande ovan.

6. 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 listade nedan har lämnat sådana 
synpunkter som inte tillgodosetts. De som kommunen anser 
har tillgodosedda synpunkter är inte medräknade nedan och 
kommer inte att sändas en besvärshänvisning, som är ett 
brev som förklarar hur man överklagar. 

Kvarvarande synpunkter från sakägare
Följande sakägare har kvarstående synpunkter som inte 
tillgodosetts efter samråd respektive granskning. Samman-
lagt kommer fyra sakägare att skickas besvärshänvisning.

 » Fastigheten Strutsen 4  (S 13 i samrådsredogörelsen) 
har lämnat synpunkter under samrådet som delvis inte 
tillgodosetts angående att befintlig trädgård bebyggs, 
påverkan av insyn respektive att byggnaden blir för hög 
och inte estetisk. Synpunkten om trafik/parkering har 
tillgodosetts.

 » Fastigheten Strutsen 4 (S 14 i samrådsredogörelsen 
respektive G 14 i granskningsutlåtandet) har lämnat 
synpunkter som delvis inte tillgodosetts angående 

bredd på förträdgård, bevarande av almar, skuggor, 
byggnadens volym och estetik. Synpunkter om parke-
ring har tillgodosetts.

 » Fastigheten Strutsen 4 (S 15 i samrådsredogörelsen 
respektvie G 15 i granskningsutlåtandet) har lämnat 
synpunkter som delvis inte tillgodosetts angående 
byggnadens placering, gestaltning, estetik, höjd och 
skala samt samspel med områdets karaktär och 
kulturhistoria. Vidare har synpunkt lämnats kring 
förgårdsmarkens bredd, skydd av biotopskyddade 
almar respektive förhållande till plan- och bygglagen 
(2010:900) 2 kapitel 6 §. Synpunkten om parkering har 
tillgodosetts. 

 » Fastigheten Tjädern 9 har lämnat synpunkter både 
i samrådet och i granskningen som delvis inte har 
tillgodosetts angående nockhöjd, sockelhöjd, förgårds-
markens bredd, avvikande takfotslinje, förhållande till 
Plan- och bygglagens krav angående anpassning till 
stads- och landskapsbild. Synpunkten om parkering har 
tillgodosetts.

Kvarvarande synpunkter från övriga
Även en övrig boende i Borås har skickat in synpunkter som 
inte har tillgodosetts vad avser uppförandet av en byggnad 
i sekelskiftesstil. Kommunen bedömer inte att personen är 
berörd sakägare och kommer inte skickas en besvärshänvis-
ning. Däremot får de genom detta utlåtande svar på sina 
inskickade synpunkter. Personen kan överklaga planen, men 
får vända sig till plan- och bygglovsavdelningen för att få 
instruktioner om vad som måste vara med i ett överklagande. 

Lista över besvärsberättigade 
Följande sakägare har inte fått sina yttranden tillgodosedda 
och har därmed rätt att överklaga detaljplanen. 

 » Strutsen 4 - Synpunktsförfattare 1 (S 13)

 » Strutsen 4 - Synpunktsförfattare 2 (S 14/G 14)

 » Strutsen 4 - Synpunktsförfattare 3 (S 15/G 15)

 » Tjädern 9 (S 16/G 13)

Plan- och bygglovsavdelningen

Paulina Bredberg   Maria Jellbin Mansfield 
Planchef    Planarkitekt (konsult)



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


