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Sammanfattning
Planområdet ligger i Villastaden i korsningen Femte 
Villagatan och Nedre Tjädergatan och omfattar fastigheten 
Tranan 2 som är bebyggd med ett bostadshus i två våningar. 
Byggnaden är från 1910-talet och har höga arkitektoniska 
kvaliteter men är förfallen och ett rivningslov finns. Tranan 
2 omfattas av Stadsplan för Skogstomterna från 1919 som 
anger att endast en huvudbyggnad får uppföras omfattande 
max två våningar och en vindsvåning med en maximal höjd 
om 10 meter. 

Planens syfte är att pröva möjligheten att utöka byggrätten 
inom fastigheten för att möjliggöra ett nytt bostadshus i tre 
våningar och en vindsvåning. Då fastigheten ligger i stadsdel 
Villastaden som har höga kulturhistoriska värden är syftet 
även att den nya bebyggelsen ges en god gestaltning.   

Planförslaget innebär ett tillskott på cirka 15-20 lägenheter i 
centrala Borås där de boende har möjlighet att gå, cykla och 
åka kollektivt i vardagen. Detta ligger bland annat i linje med 
kommunens vision om att tredubbla antalet boende i stads-
kärnan samt att verka för mer hållbara transporter i Borås 
(ÖP, 2018). Parkering föreslås ske under byggnaden i ett halvt 
nergrävt parkeringsgarage med in- och utfart från Femte 
Villagatan. Utmed Nedre Tjädergatan föreslås en förträdgård 
med en allé. 

Vybild som visar ett förslag på hur ny byggnad kan gestaltas (3D-modell Borås Byggplanering).  
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att utöka byggrätten inom fastigheten för att 
möjliggöra ett nytt bostadshus i 3-4 våningar.  Då fastigheten 
ligger i stadsdel Villastaden som har höga kulturhistoriska 
värden är syftet även att den nya bebyggelsen ges en god 
gestaltning.  

Planområde
Planområdet är beläget i Villastaden i korsningen Femte 
Villagatan och Nedre Tjädergatan. Planområdets storlek är ca 
600 kvadratmeter. Marken är i privat ägo. 

Gällande detaljplan
Området omfattas av Stadsplan för Skogstomterna (P63) från 
1919 som anger att endast en huvudbyggnad får uppföras 
omfattande max två våningar och en vindsvåning med en 
maximal höjd om 10 meter. Planens genomförandetid har 
gått ut.

Kommunala beslut 
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. 

Planförslaget var utsänt på granskning under tiden 25 augusti 
2021 – 24 september 2021.

Preliminär tidplan
Samråd  8 dec 2020 - 15 jan 2021 
Granskning 25 aug 2021 - 24 sept 2021 
Antagande vintern 2021 
Laga kraft vintern 2021

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

Byggstart är beräknad till 2022. 

2. Bebyggelse
Villastaden - en kulturmiljö
Fastigheten ligger i Villastaden som är Borås äldsta stadsdel 
utanför stadskärnan. Området började byggas i början av 
1900-talet och var tänkt som ett representativt område 
med stora tomter och enfamiljs- respektive flerfamiljsvil-
lor. Stadsplanen bygger på ett tydligt rutnätsmönster som 
anpassats till terrängen där gatorna löper. Villastaden blev en 
representativ stadsdel med många monumentala byggnader. 
I området uppfördes i början av 1900-talet ett flertal flerbo-
stadshus av villakaraktär som uppfördes med förträdgårdar 
enligt engelska villaideal. Redan i ett tidigt skede, kring 1910 
fick området inslag av flerbostadshus i varierande skala från 
femvåningsbyggnader ner till flerfamiljsvillor i två till tre 
våningar. Under åren har området genomgått en successiv 
förändring då delar av kvarteren har rivits och ersatts med ny 
bebyggelse. Idag återfinns byggnader från alla decennier från 
1900 till 2010 med sina specifika karaktärsdrag. 

Bebyggelsestruktur
Aktuell fastighet är bebyggd med ett bostadshus i två 
våningar från 1910-talet. Byggnaden ligger med sin gavel mot 
Femte Villagatan och har ett garage och entré i söder. Den 
västra delen av fastigheten utgör trädgård. Byggnaden har 
höga arkitektoniska kvaliteter men är förfallen. 

Kvarteren i Villastaden varierar i höjd. Mestadels utgörs 
Villastaden av hus med två-tre våningar i en öppen struktur. 
Utmed Femte Villagatan ligger byggnaderna på den västra 
sidan i liv med gatan och trottoaren, medan den östra sidan 
har förträdgårdar och ligger ett par meter indragna från 
gatan. Utmed Fjärde Villagatan och de andra mer trafikerade 
gatorna går höjden upp till 4-5 våningar med enstaka 
byggnader i 6 våningar, med en sluten kvartersstruktur 
och sammankopplade kvarter. Materialen i stadsdelen är 
övervägande trä, puts, tegel och plåt. Flera byggnader har 
byggts om och till genom åren, vilket skapar en variation och 
unika lägenhetslösningar. Villastadens förändring genom 
årtiondena redovisas i bild på sid 8. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Villastaden, Tranan 2, Borås Stad, upprättad den 27:e oktober 2021.



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 5

Fotona visar befintligt bostadshus på fastigheten Tranan 2. Byggnaden och garaget är förfallna och har fått rivningslov.

Snedbild som visar planområdet från söder. 

Tranan 2
Fem

te V
illagatan

Fjärde V
illagatan
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På fastigheten Tranan 3, direkt söder om planområdet, ligger 
en äldre textilindustrilokal som är ombyggd till bostäder. 
Byggnaden ligger i fastighetsgräns men har inga fönster mot 
Tranan 2 i norr. Det ursprungliga huset på Tranan 3 ligger 
utmed gatan och är också i två våningar. 

Väster om planområdet på Tranan 1 ligger en träbyggnad 
i 3-4 våningar med café i bottenplan. Byggnaden har sin 
innergård, sophantering och parkering i norr. 

Öster om fastigheten ligger större villor med trädgårdar och 
norr om fastigheten ligger ett flerbostadshus i 2-3 våningar. 

Ny bebyggelse
I förslaget till detaljplan vill fastighetsägaren riva befintlig 
byggnad och uppföra ett nytt bostadshus i 3 våningar samt 
takkupor som möjliggör en vindsvåning. Den nya byggnaden 
bedöms rymma cirka 15-20 lägenheter. 

Byggnaden regleras så att den ligger i fastighetsgräns utmed 
trottoaren längs Femte Villagatan. Detta följer Femte villa-
gatans struktur med byggnader placerade i liv med trottoaren 
på den västra sidan och förträdgårdar och indragna byggna-
der på den östra sidan. 

Utmed Nedre Tjädergatan föreslås en förträdgård med en 
allé. Ambitionen är att befintliga almar utmed Nedre Tjäder-
gatan ska stå kvar, vilket kräver åtgärder under byggnation. 
Almarna inventerades av TrädKompaniet AB (2021-06-14) 
och bedöms ha god vitalitet och ingen påverkan av almsjuka. 
Almarna är rödlistade och omfattas av det generella biotop-
skyddet. Innan byggnation ska kontakt tas med länsstyrelsen. 

Parkering anordnas under kvarteret i ett halvt nergrävt 
parkeringsgarage med in- och utfart från Femte Villagatan. 
Även den huvudsakliga bostadsentrén ska ske från Femte 
Villagatan. 

Flera av lägenheterna har möjlighet att ha egen uteplats/
balkong. En gemensam uteplats kan även anordnas inom 
kvarteret ovanpå det underjordiska garaget samt i den 
sydvästra delen av planområdet. 

Franska balkonger tillåts inom den egna fastigheten utmed 
Nedre Tjädergatan. För att undvika att en eventuell brand 
sprider sig i byggnaden så kan de franska balkongerna behöva 
skjutas i sidled i förhållande till varandra, att fönstrena under 
balkongen brandklassas eller att balkongerna förses med ett 
tätt och brandtåligt räcke. Detta följs upp i bygglovsskedet. 

Stadsbild och gestaltning
Plan- och bygglagen (PBL) ställer krav på att byggnader ska 
utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
till 

 » stads- och landskapsbilden

 » natur- och kulturvärdena på platsen

 » en god helhetsverkan. 

Villastaden som historiskt varit en representativ stadsdel har 
över årtiondena successivt förändrats och kan beskrivas som 
en heterogen stadsdel med stor mångfald. Vad kvarteren har 
gemensamt är en hög kvalitet, flera om- och tillbyggnader 
och ett varierat taklandskap. Stor del av byggnaderna har 
ljusare kulörer och låga socklar i mörkare färg, se foton på 
tidigare uppslag.

Planförslaget innebär fler lägenheter i centrala Borås där de 
boende har möjlighet att gå, cykla och åka kollektivt i varda-
gen. Detta ligger bland annat i linje med kommunens vision 
om att tredubbla antalet boende i stadskärnan samt att verka 
för mer hållbara transporter i Borås (ÖP, 2018).

Bostäder och service
Idag utgörs planområdet av ett enbostadshus. Planförslaget 
innebär att det tillkommer cirka 15-20 bostäder. Inga arbets-
platser, offentlig eller kommersiell service föreslås. 

Tillgänglighet 
Byggnadernas utformning kommer inte utgöra ett hinder 
för personer med funktionsvariationer. Huvudsaklig entré 
placeras mot Femte Villagatan. Om byggrätten utnyttjas fullt 
ut möjliggörs 3 våningar samt vindsvåning vilket innebär att 
det finns krav på hiss.

Ljus- och skuggförhållanden
Planförslaget innebär att ny bebyggelse uppförs inom 
fastigheten Tranan 2. Då fastigheten ligger i en befintlig 
stadsstruktur har en sol- och skuggstudie tagits fram, 2020-
11-25, reviderad 2021-06-23. Sol- och skuggstudien redovisar 
fyra tidpunkter på dygnet (kl 9, 12, 15 och 18) vid tre olika 
tillfällen under året: vår- och höstdagjämning och sommar-
solstånd.

Skuggstudien visar att vid sommarsolstånd är solförhållan-
dena goda för alla byggnader. Vid vår- och höstdagjämning 
står solen lågt och byggnaderna kastar långa skuggor. Plan-
förslaget påverkar då framförallt bottenvåningen på Strutsen 
4. Byggnadens södra fasad bedöms få cirka 3-4 timmars sol 
under dagen och dess norra fasad ytterligare solmöjligheter 
på sen eftermiddag/kväll. Sammantaget bedöms Strutsen 4 få 
acceptabla solförhållanden. 
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Bilderna ovan visar byggrätten som medges i planförslaget. Den nya byggnaden föreslås uppföras i tre våningar samt en vindvåning med takkupor. 

Bilden redovisar bara ett exempel på utformning och byggnaden kan komma att se annorlunda ut än vad bilderna visar. (3D-modell Borås Bygg-

planering).
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Granskning 
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Antagande

Laga kraft

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största bruttoarea är 1280 m², därutöver får halvt nedgrävt
parkeringsgarage anordnas,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Huvudbyggnad ska placeras i fastighetsgräns mot Femte

Villagatan. Huvudsaklig bostadsentré samt in- och utfart till
underjordiskt garage ska placeras mot Femte Villagatan,  4 kap. 16 § 1
st 1 p.

Utformning
f1 Byggnad ska ges en sockel i mörkare kulör. Fasader ska utformas i

puts i ljusare kulör. Tak ska vara i lertegel. Bestämmelsen gäller
inte för komplementbyggnader,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Utöver angiven byggnadshöjd och takvinkel får takkupor uppföras.
Takkuporna får uppta max 50% av takfotslängden,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Balkong med en minsta fri höjd om 9 meter får placeras över
förträdgård/prickad mark utmed Nedre Tjädergatan. Balkgongen får
kraga ut som mest 1,5 meter från fasad och får inte glasas in.
Franska balkonger får kraga ut över förträdgård/prickad mark med
som mest 30 centimeter från fasad, utan begränsning av fri höjd.,  4
kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Nivå på färdigt golv ska vara minst 1,2 meter över Femte

Villagatans marknivå.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Dagvattenmagasin ska placeras inom egenskapsområdet. Marken
får inte hårdgöras eller användas för parkering,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Utmed Nedre Tjädergatan ska allé finnas. Om befintlig allé tas ner

ska denna ersättas. Marken får inte hårdgöras, användas för
parkering eller åtgärder vidtas som på annat sätt kan skada trädens
rötter.,  4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Övrigt
Fastighetsplan 1583K-BN782/1935 som omfattas av denna detaljplan upphävs när
detaljplanen får laga kraft.,  4 kap.  §

10 m98764 53210

UTKAST 2021-06-16

6

16

170

170,4
170,0

2

17
0

16

70,2
G

Ny byggnad

Träd

Gårdsyta ovanpå halvt 

nedgrävt garage

Tre våningar + en 

vindsvåning

III+I

170,1

GHE +171,6
170,2

169,8

2

169,8

169,6

169,5

6

Bostadsentré

Upphöjd gård 
över garage

Förgårdsmark - allé

III+I

In- och utfart garage

D
agvttenm

agasin

Trappa/slänt

70,4
17

0,30Hisschakt

Illustration som visar hur ny byggnad kan placeras inom fastigheten Tranan 2. Illustrationen redovisar bara ett exempel på hur fastigheten kan 

bebyggas. Detaljplanen möjliggör även för annan utformning av byggnaden än den som redovisas. Förslag på utformning av parkeringsgaraget 

redovisas på nästa sida. 
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Bilden visar hur Villastaden har förändrats genom årtiondena. Aktuellt planområde är markerat med röd markering.

Tranan 2

Tranan 3 Tranan 2 Strutsen 4
Nedre 

Tjädergatan

Femte 
Villagatan

Tjädern 9 Tranan 1

+ 182,0

+185,7

+ 180,8+ 181,8

+ 185,7

+ 181,2
+ 182,9

Sektion i nordsydlig riktning som visar förslag på ny byggnad i gult i förhållande till befintliga byggnader i vitt. 

Sektion i öst-västlig riktning som visar förslag på ny byggnad i gult i förhållande till befintliga byggnader i vitt.
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Biltrafik och bilparkering 
Planområdet ligger i en befintlig gatustruktur i korsningen 
mellan Femte Villagatan och Norra Tjädergatan. Inga 
förändringar vad gäller gatornas utformning föreslås. In- och 
utfart till parkeringsgaraget föreslås ske från Femte Villaga-
tan. Ny bebyggelse bedöms alstra cirka 35-55 fordonsrörelser 
per dygn utifrån ett antagande om 4-6 bilförflyttningar per 
bilplats och vardagsdygn. Områdets centrala läge med närhet 
till stadens service gör att det finns mycket goda förutsätt-
ningar för framtida boende att välja andra färdmedel än bil, 
såväl lokala som regionala resor. Borås Stads bedömning är 
att statligt vägnät därför inte påverkas negativt av planens 
genomförande. 

Parkering ska lösas inom den egna fastigheten. Bilparkering 
föreslås anordnas i ett halvt nedgrävt garage under den nya 
byggnaden med infart från Femte Villagatan. Möjlig lösning 
för garage redovisas nedan. Redovisat förslag har en brut-
toarea på cirka 1265 kvadratmeter (330 kvadratmeter per 
våningsplan + 275 kvadratmeter för vindsvåningen) och 9 
parkeringsplatser, vilket följer Borås Stads parkeringsregler 
som utgår från byggnadens bruttoarea (BTA). Behovet av 
parkeringsplatser följs upp och säkerställs vid bygglovgivning 
då lägenhetslösningarna och exakt bruttoarea är känd.

 » Maximal byggnadsarea 345 m2

 » Redovisad bruttoarea i förslaget 1265 m2    

(330 m2 + 330 m2 + 330 m2 + 275 m2)

 » Parkeringsregler för aktuellt område:    
7 parkeringar/1000m2  BTA

 » Krav på parkeringar: 9 parkeringsplatser

Riksintressen
Borås Stad bedömer att inga riksintressen berörs av planens 
genomförande. 

Vidare påverkar planförslaget Tjädern 9 vid sen eftermiddag 
vid höst/vårdagjämning. Då Tjädern 9 nås av sol på sin södra 
fasad under stora delar av dagen har byggnaden totalt sett 
goda solförhållanden. 

Vidare visar skuggstudien att kringliggande byggnader får en 
påverkan på lägenheterna i planförslaget. Framförallt skuggas 
ny byggnad inom Tranan 2 av den byggnad som ligger i 
fastighetsgräns inom Tranan 3. Skuggan påverkar farmförallt 
bostadsgården och de lägenheter som vänder sig mot denna.  

Utgångspunkten är att varje bostad ska ha goda solvärden.
Planlösningarna för nya lägenheter inom Tranan 2 studeras 
mer i detalj inför bygglovsskedet.  

För en mer utförlig redovisning se separat skuggstudie 
daterad 2020-11-25, reviderad 2021-06-23.

3. Gator och trafik
Gatunät
Villastaden planlades 1906 med gatorna i ett rutnät som 
anslöt till Borås stadskärnas gatustruktur. De huvudsakliga 
rörelserna sker längs Fjärde Villagatan i nordsydlig riktning 
samt i östvästlig riktning längs med Åsbogatan/Brämhults-
vägen. 

Gång- och cykeltrafik
I närområdet rör du dig som gående på trottoarer på 
respektive sida vägen. Cykelväg finns på Fjärde Villagatan 
samt Åsbogatan/Brämmhultsvägen, för övrigt cyklar du i 
blandtrafik. 

Vid ny bostadsbebyggelse ställs krav på att cykelparkerings-
platser ska redovisas. Förslaget innehåller cykelparkering i 
källaren på ny byggnad. Bedömningen är att tillräcklig yta 
finns för att uppfylla Borås parkeringsregler. Detta följs upp i 
bygglovsskedet.

Kollektivtrafik
Aktuell del av Villastaden ligger drygt 700 meters prome-
nadväg från Södra Torget och cirka 1,4 kilometer från 
tågstationen. Närmaste busshållplats är Bäckängsskolan, 350 
meter sydväst om planområdet, där stadsbussarna 1, 3, 5 och 
8 stannar. Kollektivtrafiken har en hög turtäthet. 

in-och utfart

Fem
te V

illagata
n

Förslag på utformning av halvt nedgrävt parkeringsgarage med 9 parkeringsplatser 
med in- och utfart mot Femte Villagatan. Underlag: Borås Byggplanering. 
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4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp mot Femte Villagatan. 

Dagvatten
Planområdet utgörs av en cirka 600 kvadratmeter stor 
bostadsfastighet där dagvattnet idag tas om hand dels 
inom gräsytor på fastigheten, dels inom det kommunala 
ledningsnätet. Planförslaget innebär att mer av ytan kommer 
att hårdgöras. Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant 
sätt att fast igheten efter ombyggnationen inte avleder mer 
dagvatten än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, 
jämfört med befintliga förhållanden, innan det avleds till 
allmänna dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara 
dimen sionerade för ett 10-årsregn med tio minuters varaktig-
het. Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med 
10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens situation och 
därefter utifrån framtida förhållanden då området exploate-
rats. Skillnaden i flöde skall utjämnas på tomtmark innan det 
avleds till dagvattenledning.

Fördröjning av dagvatten kan exempelvis ske genom ett 
dagvattenmagasin. Möjlighet finns att placera detta utmed 
fastighetsgräns inom prickad mark i planområdets västra del.  

Värme
Nya byggnader kan anslutas till fjärrvärmenätet som går i 
Femte Villagatan. 

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till befintliga ledningar för 
el, tele och fiber. Gatubelysningen är väggfäst i byggnaden. 
Denna kommer att flyttas vid rivning av befintlig byggnad.

Tvärs över fastigheten Tranan 2 går en teleledning som leder 
till fastigheten Tranan 1 som kan komma att påverkas vid ett 
genomförande av detaljplanen. Exploatören ansvarar för att 
kontakt tas med ledningsägaren och bekostar eventuell flytt 
av ledningen.

Avfall
Placering av avfallsutrymmen styrs inte i detaljplanen. Det 
är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att tillräckliga ytor 
planeras för sina boende. Anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
ska följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Fastigheten utgörs idag av ett bostadshus med tillhörande 
trädgård som är vildvuxen. Utmed Nedre Tjädergatan finns 
en trädrad med fem vuxna hamlade almar. Alm är en rödlis-
tad art och allén omfattas eventuellt av biotopskydd (se rubrik 
Lagenligt skyddad natur nedan). Träden har även ett lokalt värde 
som en del av grönstrukturen i staden och trädgården som 
helhet är en del av kulturmiljövärdet i Villastaden. 

Då fastigheten föreslås hårdgöras till högre grad än den är 
idag kommer genomsläppligheten att minska och ekosys-
temtjänsterna på platsen att påverkas. Planförslaget innebär 
att en förträdgårdsmark med en allé ska finnas utmed Nedre 
Tjädergatan, samt att ett område på fastighetens västra del 
inte får bebyggas eller hårdgöras. 

Närrekreation & Lek
Närmaste rekreationsområde är Annelundsparken, strax 
söder om planområdet. I närområdet finns även två lekplat-
ser, en lekplats vid Fjärde Villagatan, cirka 70 meter nordväst 
från planområdet och en vid Skogstomtsparken, cirka 150 
meter söder om planområdet. 

I området finns inga kända kulturhistoriska lämningar eller 
fornminnen.

Lagenligt skyddad natur
Allén längs med Nedre Tjädergatan omfattas av 7 kapitlet 
Miljöbalken (MB). Almen är idag en rödlistad art på grund av 
almsjukan som kraftigt reducerat almen i Sverige. 

Om det finns risk för att almallén skadas ska dispens från 
biotopskyddet sökas hos länsstyrelsen. Om det finns särskilda 
skäl får dispens från förbudet ges. 

Almallén inventerades i juni 2021 av TrädKompaniet. 
Almarna är vuxna friska träd och visar inga tecken på att vara 
drabbade eller smittade av almsjuka. Bedömningen i invente-
ringen är att om träden hamlas innan byggnationen påbörjas, 
borde det gå att relativt enkelt skydda stam och krona då de 
inte är så stora med till exempel skydd runt stammarna. Att 
däremot skydda rötterna från skador, så som grävskador eller 
kompaktering av jordmånen, kan bli svårare att helt undvika. 
För att minska risken för kompaktering av jordmånen kan till 
exempel körplåtar läggas ut under träden. Beroende på hur 
nära träden byggnaderna kommer att placeras är det svårt att 
helt undvika skador på rotsystemen. Viktigt är också att det 
utgår tydliga instruktioner till entreprenörerna om åtgärder 
för att i största möjliga mån minimera skador på träden 
(TrädKompaniet, 2021-04-15). 
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Det är fastighetsägarens ansvar att ta kontakt med Länssty-
relsen innan byggnation, vilket anges med en informations-
text på plankartan. 

Kompensationsåtgärder
Vid eventuell ansökan om dispens från biotopskyddet kan 
Länsstyrelsen ställa krav på kompensationsåtgärder. En 
kompensation av ett eller flera vuxna träd kan vara att dels 
ersätta trädet/träden samt dels plantera ytterligare träd inom 
fastigheten. Även andra kompensationsåtgärder kan vara 
aktuella och utreds i så fall i samråd med Länsstyrelsen. 

Geoteknik och Radon
Planområdet ligger i ett bostadskvarter och fastigheten är 
idag bebyggd med ett bostadshus med källare samt ett garage.   
Planförslaget innebär att ytterligare laster tillförs samt att ett 
underjordiskt garage möjliggörs. Ett geotekniskt utlåtande 
har tagits fram av Markera 2021-06-14.

Marken består av sandig morän med ringa mäktighet. Djup 
till berg förmodas vara litet, i spannet 1-3 meter närmast 
Femte Villagatan respektive 3-5 meter längs med Nedre 
Tjädergatan. 

Sammanfattningsvis är de geotekniska förutsättningarna 
inom fastigheten goda. Planerad byggnation i form av ett 
underjordiskt garage kloss an befintlig byggnation på grann-
fastigheten (Tranan 3) kommer dock ställa en hel del krav på 
projektering och utförande.

Inför detaljprojektering rekommenderas följande utred-
ningar:

1. Geoteknisk undersökning

2. Radonundersökning

3. Besiktning Tranan 3

4. Riskanalys avseende vibrationsalstrande markarbeten

Utredningarna 1 och 2 utförs lämpligen efter befintlig 
byggnad har rivits (Markera, 2021-06-14).

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

Förorenad mark
Det finns ingen känd förekomst av förorenad mark inom, 
eller i anslutning till planområdet.

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

Skyfall
Idag utgörs planområdet främst av gräsytor och takytor. I 
och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor att 
öka.

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 ut ifrån 
byggnader. Då Nedre Tjädergatan sluttar åt väst behöver 
hänsyn tas till grannfastigheterna Tranan 1 och 4, så att dessa 
inte påverkas negativt vid plötsliga skyfall. För att tillse att 
utgående dagvattenflöde från området, som föreslås anslutas 
till kommunalt ledningsnät för dagvatten, inte ökar jämfört 
med befintliga förhållanden erfordras flödesutjämning med 
hjälp av fördröjningsmagasin.

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 uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft. Miljökvalitetsnormerna bedöms inte påverkas 
negativt av planens genomförande. 

Grundvattnets kvalitet
Grundvattnet på platsen bedöms inte påverkas negativt av 
planens genomförande.

Släckvatten
Detaljplanen innebär att ett parkeringsgarage placeras 
under ny byggnad. Flerbilsgarage ska utföras så att utsläpp 
av släckvatten från en normal släckningsinsats förhindras 
komma ut i vatten- och avloppsnätet. Garaget kan exempel-
vis utformas utan golvbrunn, alternativt utformas med en 
ventil som kan stängas och/eller med ett släckvattenmagasin. 
Ett släckvattemagasinsystem ska ha kapacitet för att hålla 
kvar 5 kubikmeter släckvatten. 

Vilken lösning som blir aktuell avgörs i samband med 
byggnation.
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7. Sociala perspektiv
Villastaden med anor från början på 1900-talet ligger i ett 
centralt läge i Borås och innehåller såväl bostäder som service 
och handel. Detta innebär att många människor historiskt har 
och har haft en relation till stadsdelen. Platsen har en stark 
identitet och igenkänning är en viktig aspekt, där många små 
förändringar i slutändan kan ge en stor konsekvens. Byggna-
dens förfall inom Tranan 2 har dessvärre gått så långt att det 
inte finns möjlighet till ett bevarande. 

Nya byggnader i kulturmiljöhistoriska kvarter behöver 
visa respekt för den befintliga miljön. Samtidigt kan en ny 
byggnad ge tillskott av liv, rörelse och människor, vilket i 
sig ger en ökad trygghet i området. Detaljplanen styr inte 
bostadsform men ambitionen är att skapa hyreslägenheter, 
däribland små lägenheter för exempelvis studenter. Flera 
planbestämmelser kring utformning föreslås. Dessa har 
koppling till planens syfte om att byggnaden ska ges en god 
gestaltning då fastigheten ligger i Villastaden som har höga 
kulturhistoriska värden. 

8. Störningar på platsen
Ökningen av trafik lokalt i området bedöms vara acceptabel 
och ger inte upphov till några skyddsbestämmelser på 
plankartan.  

Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre än 
Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 meter. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga.   

Buller och vibrationer
I planområdet planläggs inga bostäder som förväntas bli 
störda av buller. Den verksamhet som tillåts (bostäder) ger 
inte heller upphov till något buller som kan störa omkringlig-
gande fastigheter.

Luftkvalitet
Luftföroreningshalten i planområdet bedöms inte vara hög, 
varpå inga åtgärder föreslås.  

9. Planbestämmelser 
Kvartersmark
Planområdet omfattar endast kvartersmark för bostäder, 
vilket styrs med bokstaven B.  

Den nya byggnaden styrs till att ligga utmed fastighetsgrän-
sen mot Femte Villagatan med bestämmelsen p1, vilket följer 
hur övriga byggnader på södra sidan om gatan är placerade. 
Byggnadens volym styrs av maximal byggnadsarea, byggnads-
höjd, nockhöjd och takvinkel.

Största tillåtna byggnadsarea (BYA) är 345 m2. Därutöver 
får ett halvt nergrävt underjordiskt garage uppföras inom 
byggrätten.  

Detaljplanen anger en byggnadshöjd om 9,2 meter, en 
nockhöjd på 15,1 meter, samt en takvinkel på mellan 30 och 
45 grader. För att möjliggöra en vindsvåning får takkupor 
förekomma. Takkuporna får uppta max 1/3 av takfotens 
längd mot Femte Villagatan respektive Nedre Tjädergatan. 
Mot gården tillåts takkupor uppta max 1/2 av takfotens 
längd. Vid ett utnyttjande av byggrätten kommer krav på 
hiss att finnas, varpå hisschakt får sticka upp över angiven 
byggnadshöjd och takvinkel. För att inte hisschaktet ska 
påverka upplevelsen från gatan ska denna placeras på gårds-
sidan och får inte bryta taket mot Femte villagatan (f2). 

För att minska insyn i lägenheterna på bottenvåningen styr 
detaljplanen så att lägsta nivå på färdigt golv hamnar på 
minst 1,2 meter över gatans höjd (b1). Dessa bestämmelser 
möjliggör tillsammans en byggnad med en sockel samt 3 
våningar och 1 inredd vindsvåning. Se sektion nedan. 

Utformningsbestämmelserna i detaljplanen (f1-f3) styr så 
att byggnaden anpassas till sitt sammanhang i Villastaden 
och har kopplingar till planens syfte. Byggnaden ska ges 
en låg sockel i mörkare kulör, fasader ska utformas i puts i 
ljusare kulör och tak ska vara av lertegel. Bestämmelserna 
gäller för huvudbyggnaden men inte för eventuella komple-

Sektion som visar föreslagen byggnad med en upphöjd sockel ovanpå en halvt nedgrävt parkerings-

garage samt 3 fulla våningar och 1 vindsvåning med takkupor (Borås Byggplanering).
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mentbyggnader. Bestämmelserna styr även så att det blir en 
bostadsentré från Femte Villagatan, vilket är en viktig del 
för att berika stadsgatan. Balkong får kraga ut som mest 1,5 
meter från fasad över förträdgården/prickad mark utmed 
Nedre Tjädergatan men ska ha en fri höjd om minst 9 meter 
över medelmarknivå och får inte glasas in. Denna bestäm-
melse innebär att det endast går att anordna en balkong på 
vindsvåningen ovanför trädallén. Franska balkonger tillåts 
kraga ut som mest 30 centimeter från fasad över förträdgår-
den/prickad mark. Utformning och placering av balkonger 
ska följa kraven vad gäller brandklassning. Balkonger är inte 
tillåtet att kraga ut över Femte Villagatans trottoar som utgör 
allmän plats. 

Planen anger så kallad prickad mark utmed Nedre Tjäder-
gatan respektive i den västra delen av fastigheten. Prickad 
mark innebär att marken inte får förses med byggnad. Utmed 
Nedre Tjädergatan ska en allé finnas (n1). Om befintlig allé 
tas ner ska denna alltså ersättas. För att inte få påverkan 
på trädens rötter får marken inte hårdgöras, användas 
för parkering eller andra åtgärder vidtas som kan påverka 
träden. I planområdets västra del finns möjlighet att fördröja 
dagvatten (b2). Även här får marken inte hårdgöras eller 
användas för parkering.   

På plankartan finns även en upplysningstext vad gäller dels 
att almallén omfattas av det generella bitopskyddet och att 
kontakt ska tas med Länsstyrelsen inför byggnation, dels att 
underjordiskt garage ska utformas så att utsläpp av släck-
vatten förhindras. 

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Planen bidrar till att uppnå delar av Borås Stads vision om 
att tredubbla antalet boende i stadskärnan samt verka för mer 
hållbara transporter. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och mer hållbar 
kommun. Planförslaget bedöms överensstämma med över-
siktsplanen. 

Miljömål
Planförslaget bidrar till uppfyllandet av miljömålet God 
bebyggd miljö.

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

Behovsbedömning
En undersökning av betydande miljöpåverkan i detaljplan  
har gjorts, daterad 9:e oktober 2020. Slutsatsen är att miljö-
bedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte 
behövs. 

Undersökningen av betydande miljöpåverkan har dock 
kommit fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i 
detaljplanen:

 » Stadsbildsfrågan - ny byggrätt och dess utformning i 
förhållandet till kulturmiljön i Villastaden.

 » Solljus och skuggpåverkan - för såväl nya bostäder 
inom planförslaget som eventuell påverkan på kringlig-
gande bebyggelse.

 » De geotekniska förhållandena – utifall att stora under-
jordiska åtgärder krävs i och med planförslaget. 

 » Skydd och eventuella kompensationsåtgärder för 
nedtagning av en eller flera almar inom fastigheten. 
Ansökan om biotopskyddsdispens måste sökas hos 
Länsstyrelsen för att utreda om allén längs Nedre 
Tjädergatan omfattas av det generella biotopskyddet. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
För samtliga åtgärder inom kvartersmark ansvarar exploatö-
ren. 

Detaljplaneområdet saknar allmän platsmark. Kommunen 
är huvudman för allmän plats i intilliggande detaljplaner och 
ansvarar därmed för projektering och genomförande av de 
åtgärder som måste genomföras inom allmän platsmark till 
följd av genomförandet av planen. Om det krävs anslutnings- 
eller återställningsarbeten inom allmän plats till följd av 
exploateringen ansvarar och bekostar exploatören för dessa i 
samråd med kommunen. 

Det planlagda området omfattas av stadsplan 1583K-P63 
från 1919, som nu gäller som detaljplan och vars genomför-
andetid har gått ut. De delar av stadsplanen som omfattas av 
detaljplaneområdet upphävs i samband med att detaljplanen 
vinner laga kraft. Detaljplaneområdet omfattas även av en 
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tomtindelning, 1583K-BN782/1935 från 1935, som nu gäller 
som fastighetsplan, vilken upphävs i den del som omfattas av 
det nya detaljplaneområdet till följd av att detaljplanen vinner 
laga kraft.

Avtal
Ett plankostnadsavtal finns upprättat mellan exploatören 
och Borås stad. Plankostnadsavtalet reglerar att exploatören 
tar alla kostnader för planarbetet samt det underlag och 
utredningar som krävs i planarbetet.

Ledningar
Ledningskoll utfördes i juni 2020. Följande ledningsägare har 
ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet:

 » Borås Energi och Miljö

 » Borås Elnät

 » Tekniska Förvaltningen, Borås Stad

 » Skanova

 » SplitVision

Vid ett genomförande av planen kommer Skanovas tele-
ledning att behöva flyttas, vilket bekostas av exploatören. Det 
åligger exploatören att i god tid kontakta berörda ledningsä-
gare om det finns risk att dessa påverkas eller kommer att 
skadas. Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som 
berörs av detaljplanen kan finnas. Det åligger exploatören att 
undersöka om ytterligare ledningar finns.

Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet består av fastigheten Tranan 2 som ägs av 
Bostäder i Villastaden AB.

Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas. 
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt 
reglerna i gällande lag. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande 
konsekvenser för fastigheten inom planområdet, Tranan 2:

 » Nya byggrätter för bostäder (B) tillskapas. 

 » I och med upphävandet av tomtindelning 1583K-
BN782/1935 är fastighetsgränserna inte längre låsta av 
sitt befintliga läge

Ekonomi
Grundprincipen är att exploatören ska finansiera de åtgär-
der som uppkommer i samband med dennes exploatering. 
Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering, men som 
bedöms vara nödvändiga för det allmänna, ska finansieras av 
kommunen.

Detaljplanen bedöms inte medföra några ekonomiska konse-
kvenser för kommunen.

Exploatören får genom en utökad byggrätt tillgodogöra sig 
den värdestegring av dess fastighet som detaljplanen medför.  

Kostnader som kommer belasta exploatören för Tranan 2: 
 » Framtagande av planhandlingar.

 » Undersökningar som krävs för detaljplanens framtagan-
de, detaljplanens genomförande samt för byggnation.

 » Anslutningsavgifter (VA, el, tele med mera).

 » Kostnader för att flytta stolpe för gatubelysning samt 
för att ta ner och sätta upp ny väggfast gatubelysning.

 » Kostnader för flytt av Skanovas ledning.

 » Eventuellt kostnader för ansökan om biotopskyddsdis-
pens och eventuella kompensationsåtgärder.

 » Kostnader för iordningsställande av allmän platsmark 
(trottoar samt vägbana) om sådan skadats i samband 
med byggnation.

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

Fastighetsplan
Fastighetsplan 1583K-BN782/1935 upphävs för fastigheten 
Tranan 2 genom en administrativ bestämmelse på plankar-
tan. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
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Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Skuggstudie (2020-11-25, reviderad 2021-06-23)

 » Geotekniskt utlåtande (Markera, 2021-06-14) 

 » Inventering av almar (TrädKompaniet, 2021-06-15)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med re-
presentanter från kommunala förvaltningar. Plankonsult har 
varit Radar arkitektur och planering AB genom Maria Jellbin 
Mansfield. Handläggare från Borås Stad har varit Paulina 
Bredberg. Genomförandetexten har granskats av mark- och 
exploateringsavdelningen.

Plan- och bygglovsavdelningen

Paulina Bredberg  Maria Jellbin Mansfield 
Planchef   Planarkitekt (konsult)
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Ett fullständigt granskningsutlåtande finns att tillgå hos 
Borås Stad och på Borås Stads hemsida. Där finns samtliga 
inkomna yttranden i sin helhet med tillhörande svar. Nedan 
följer en kort sammanfattning av inkomna yttranden och 
de ändringar som har gjorts jämfört med granskningshand-
lingen. 

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 yttran-
den
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 
Tjädergatan och säkerställande att almarna bevaras. 
Synpunkten tillgodoses inte.

 » 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. Synpuntken 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. 

Sammanfattning      
granskningsutlåtande
Detaljplan för Villastaden, Tranan 2, Borås Stad, upprättad den 27 oktober 2021.
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 » 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. 

Plan- och bygglovsavdelningen

Paulina Bredberg  Maria Jellbin Mansfield 
Planchef   Planarkitekt (konsult)
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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 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

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.
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Planprocessen.

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. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter i 
ett tidigt skede av planeringen. 

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 synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.
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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 miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

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.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempelvis 
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
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan


