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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att skapa en byggrätt för
en ny förskola inom området. I samband med det tas
ett helhetsgrepp över markanvändningen i området, så
att fotbollsföreningarna ska ha möjlighet att fortsätta
bedriva sin verksamhet.
Detaljplanen innebär att en ny förskola med upp till 6
avdelningar längs Kråkekärrsgatan får byggas.
Fotbollsplanen flyttas några meter österut, och en
byggrätt för nytt omklädningsrum/klubbstuga skapas.
Den befintliga återvinningsstationen vid Hornsgatans
vändplan behålls. Stigen i planområdets norra del flyttas
något norrut. Sydvästra delen av skogsområdet tillfaller
förskolans tomt.
I framtiden ska det vara möjligt att omvandla förskolan
till vårdboende.

Översiktskarta

NORMALT PLANFÖRFARANDE
Beslut
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Planbeskrivning
Detaljplan för Norrmalm, del av
Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås
Stad, upprättad den 2 juni 2014.
1. Inledning
1.1 Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa en byggrätt för
en ny förskola inom området. I samband med det tas
ett helhetsgrepp över markanvändningen i området, så
att fotbollsföreningarna ska ha möjlighet att fortsätta
bedriva sin verksamhet.
Planområdet

1.2 Planens huvuddrag

Detaljplanen innebär att en ny förskola med upp till 6
avdelningar längs Kråkekärrsgatan får byggas.
Fotbollsplanen flyttas några meter österut, och en
byggrätt för nytt omklädningsrum/klubbstuga skapas.
Den befintliga återvinningsstationen vid Hornsgatans
vändplan behålls. Stigen i planområdets norra del
flyttas något norrut. Sydvästra delen av skogsområdet
tillfaller förskolans tomt.
I framtiden ska det vara möjligt att omvandla
förskolan till vårdboende.
1.3 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd har
samrådsredogörelse tillkommit och efter granskning
tillkommer utlåtande över inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd,
samt redovisa de förutsättningar och syften planen
har. De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att
de ska vara vägledande vid tolkningen av planen. För
genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande
sätt att den inte har någon egen rättsverkan.
1.4 Plandata

Borås Stad äger all mark inom området.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Uppdrag

Kommunstyrelsen gav i uppdrag åt
Lokalförsörjningsnämnden (KS 2013-06-17) att
påbörja förstudier för att se på möjligheterna att
etablera nya förskolor i centrum, bl.a. Sagavallen,
efter att respektive stadsdelsnämnd lämnar ett positivt
besked. Stadsdelsförvaltning Norr (2013-06-25) har
meddelat till Kommunstyrelsen att de är positiva till
en ny förskola i anslutning till Sagavallen.
Lokalförsörjningsnämnden har 2013-08-27 skickat
en begäran till Samhällsbyggnadsnämnden om
att ändra detaljplanen för Norrmalm 1:1 för att
möjliggöra en skola/förskola om minst 1200 kvm vid
Kråkekärrsgatan.
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2013-09-26
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra
gällande detaljplan.
2.2 Borås 2025

Borås 2025 är visionen av vårt framtida, önskade
Borås. I visionen anges bland annat goda uppväxtvillkor för barn och unga.
2.3 Miljömål för Borås

1.4.1 Läge och areal

Planområdet ligger på Norrmalm och avgränsas i
väster av Kråkekärrsgatan och i öster av Döbelnsgatan.
Planområdet är ca 2 ha.
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1.4.2 Markägare

Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I
det hållbara samhället tas hänsyn till villkor för en god
miljö, vilka behov vi människor har och att de resurser
som finns är begränsade. Borås Stad planerar för ett
hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska ha
en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

De nationella miljömålen God bebyggd miljö och
Frisk luft med tillhörande delmål innebär att ny
bebyggelse i första hand ska placeras för anslutning
till fjärrvärme och med goda förutsättningar för
kollektivtrafik.

2.6 Bostadsbyggnadsprogram

Bostadsbyggnadsprogrammet (2013) ger riktlinjer
för strategisk planering och genomförande av
bostadsbyggandet. Där anges att planeringen ska
beakta tillgången till offentlig service.
2.7 Gällande detaljplaner

2.4 Översiktliga planer

Översiktsplanen ÖP 06 (2006) anger visioner, mål och
spelregler för användningen av mark och vatten.
Följande spelregler är relevanta för detaljplanen:
- Lokalisera bebyggelse med hänsyn till
energiförbrukning vid uppvärmning.

Planområdet är sedan tidigare planlagt och omfattas
av detaljplan P155 från 1944. På det aktuella området
anger planen ”Allmän plats, avsedd till park eller
plantering”.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen

- Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god
trafiksäkerhet.
- Prioritera de gående och cyklandes säkerhet.
2.5 Grönområdesplan

I Grönområdesplan (2014) beskrivs Sagaparken
som ett populärt promenadstråk och lekområde.
Där beskrivs att Sagavallen har besöksvärden, höga
friluftsvärden, stadsvärden och värden för lokal utveckling. Naturområdet bredvid bollplanen bör bevaras
eftersom det höjer värdet på bollplanen.

Planutformningen bedöms vara förenlig med
hushållningsbestämmelserna enligt kap 3,
miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av
naturen enligt kap 7 i Miljöbalken.
Inga riksintressen berörs.
Planområdet berörs inte av strandskydd från
närliggande vattendrag.

Gällande detaljplan.
GRANSKNING
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En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts enligt PBL 4:34 och 6 kap MB.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.

4. Planeringsförutsättningar
4.1 Natur och kultur
4.1.1 Mark och vegetation

Norra delen av planområdet består av ett skogsparti
av främst lövträd med enstaka inslag av tallar. De mest
framstående träden i området är björk, asp, lönn, sälg
och rönn. Enstammiga träd blandas med flerstammiga
vilket skapar ett naturligt intryck i skogspartiet. I vissa
delar av området finns ca två meter hög lövslyskog,
medan busk- och fältskiktet på andra ställen domineras av ormbunkar och hallonbuskar. På området finns
flera större stenblock. Genom skogspartiet går en stig
som används mycket.
Södra delen av planområdet består av en fotbollsplan
som 1944 anlades på våtmark.
4.1.2 Geoteknik

Geotekniska undersökningar utfördes på området
under 2013 av WSP, se bilaga ”PM Planeringsunderlag
Geoteknik”, 2013-12-20, samt ”Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR)”, 2013-12-20.
Utförda undersökningar visar att sättningsförhållandena inom fotbollsplanen är ogynnsamma. Även
relativt små belastningar från byggnader eller uppfyllning skulle här ge betydande sättningar.

Stig genom skogspartiet
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Sättningsförhållandena i naturområdet är mycket goda
under förutsättning att några enstaka förstärkningsåtgärder vidtas. Dessa åtgärder omfattar avschaktning av
befintlig mullhaltig ytjord och torv, upp till ca 1 m i
västra delen av undersökningsområdet, under blivande
byggnader och uppfyllningar samt att förekommande
jord med mycket lös till lös lagringstäthet packas.
Stabilitetsförhållandena i torven är mycket ogynnsamma, med hög risk för markgenombrott redan vid
små belastningar. Den organiska jorden ska därför
schaktas bort under uppfyllningar, byggnader och
hårdgjorda ytor. Stabilitetsförhållandena i morän
kan generellt sätt sägas vara goda och någon risk för
spontana skred eller ras finns inte.
Torven inom fotbollsplanen har sedan 40-talet varit
belastad av ca 0,5 m sand och har således redan konsoliderat något. Möjligheten finns därför att grundlägga
hårdgjorda ytor på befintlig torv genom att först
lägga ut exempelvis geonät. Marken kommer fortsatt
att sätta sig men geonätet innebär att man reducerar
differenssättningarna. För att minimera lasten på
torven bör uppfyllnader undvikas och parkeringsytor
och dylikt anläggas i nivå med befintlig markyta i så
stor utsträckning som möjligt.
4.1.3 Markmiljö

Markmiljöundersökning utfördes på området under
2013 av WSP, se bilaga ”Översiktlig miljöteknisk
markundersökning”, 2013-11-29. Utförda undersökningar visar att i ett av totalt åtta prov påträffas
kvicksilver i en halt strax över Naturvårdsverkets
riktvärden för känslig markanvändning (KM). Därför
togs tre extra prover för att klargöra kvicksilverhalten i
marken. Halter av kvicksilver något över riktvärden för

Sagavallen byggdes på tidigare våtmark

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

KM har påvisats i två av tre prover. Proven utgjordes
huvudsakligen av torv. Sammantaget visar proverna att
den ytliga jorden, ner till ca 0,5 m under markytan,
som helt eller huvudsakligen utgörs av torv, innehåller
halter av kvicksilver kring eller strax över riktvärden
för KM. Halterna är dock relativt låga. På grund av
risken för sättningar kommer troligen torven behöva
grävas bort inför etableringen, och WSP bedömer inte
att det föreligger något ytterliggare behov av sanering
inom området inför etableringen.
Fyra av proverna visade på förhöjda värden av alifater.
WSP bedömer att de något förhöjda halterna av
alifater som uppmätts inte är föranledda av petroliumförorening utan en följd av störningar i analysmatrisen
till följd av ett högt innehåll av organiskt kol i torvmaterialet. Detta betyder att halterna för alifater för
proverna egentligen är många gånger lägre i verkligheten. En samlad bedömning för dessa prover är att de
inte överskrider riktvärdet för känslig markanvändning
med avseende på petroliumrelaterade alifater. Utifrån
utförd historisk inventering och miljöteknisk provtagning bedömer WSP att inga ytterligare miljötekniska
markundersökningar är nödvändiga inför den planerade etableringen.
4.1.4 Radon

Då marken enligt utförda radonmätningar klassificeras
som högradonmark ska radonsäkert utförande beaktas.

Gatunät
4.4.2 Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelväg finns längs Döbelnsgatan.
Från Sagagatan, sydväst om Kråkekärrsgatan, finns
gång- och cykelväg till Knalleland. Trottoar finns längs
alla gator i området. Döbelnsgatan och Hornsgatans
vändplan förbinds av en trappa. Med en ny förskola i
området kommer användningen öka det krävs därför
att gångvägar och trappor är väl underhållna under
hela året.
4.4.3 Kollektivtrafik

4.1.5 Fornlämningar/kulturminnen

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.
4.2 Bebyggelseområden

Planområdet ligger på Norrmalm som består av
flerfamiljshus och friliggande villor. Idag finns Sagans
förskola med en avdelning i paviljonger öster om
fotbollsplanen. Förskolan har tillfälligt bygglov. I
stadsdelen finns det stor efterfrågan på fler förskoleplatser.
4.3 Friytor, lek och rekreation

Inom planområdet finns idag bollplan och ett skogsparti med en promenadstig.
4.4 Gator och trafik
4.4.1 Gatunät

Planområdet ligger mellan Kråkekärrsgatan och
Döbelnsgatan. En ny förskola med sex avdelningar
innebär att trafiken ökar med ca 200 fordon/dygn,
framförallt under morgonen och eftermiddagen.

På Döbelnsgatan passerar busslinje 7. Närmaste
busshållplats är Sagavallen, avståndet till den planerade
förskolan är ca 200 meter, och avståndet till fotbollsplanen är 100 meter.
4.4.4 Parkering

Kommunens parkeringsnorm för förskola är 60 %
av personalen + 15 % av antalet barn för hämtning
och lämning, det innebär 29 platser. Kommunens
parkeringsnorm har inga riktlinjer för fotbollsplan eller
annan besöksverksamhet. Parkering kommer ske längs
Kråkekärrsgatan.
4.5 Teknisk försörjning

Det är möjligt att ansluta bebyggelse i området till el,
tele och fjärrvärme. Ny bebyggelse kommer anslutas
till befintligt VA-system.
Det finns en återvinningscentral vid Hornsgatans
vändplats.

GRANSKNING
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Område för ny förskola

Plats för fotbollsplan

5. Förändringar

har kunnat få permanent bygglov. I framtiden kan
området även vara aktuellt för ny transformatorstation.

5.1 Kvartersmark
5.1.1 Förskola

I planområdets östra del skapas plats för en ny förskola. Detta område är ca 7000 kvm. Idag är området
skog och fotbollsplan.
Delen som idag är skogsområde har valts genom
en avvägning mellan behovet av en tomt där det är
geotekniskt lämpligt att bygga en förskola, samt intresset av att bevara platsens besöks- och friluftsvärden.
Stigen kommer finnas kvar, men flyttas några meter
norrut. Sydvästra delen av skogsområdet kommer bli
en del av förskolans tomt. Skogsområdet bidrar till att
skapa skyddade lägen med bra lokalklimat. Genom att
det finns en variation av miljöer på förskolans tomt
ökar användbarheten.
Delen som idag är fotbollsplan har valts genom en
avvägning mellan idrotts- och friluftsintresset och
förskolans behov av att ha tillräckliga ytor.
5.1.2 Fotbollsplan

I planområdets västra del skapas plats för en fotbollsplan med spelmått upp till 100*60 meter, vilket
innebär en elvamannaplan som kan delas upp i två
sjumannaplaner med måtten 60*50 meter. Detta
område är 7800 kvm. Östra delen används idag av
Sagans förskola, vars verksamhet kommer flytta till
den nybyggda förskolan.
5.1.3 Återvinning och transformatorstation

I planområdets sydöstra del finns en återvinningsstation. I gällande plan från 1944 är området allmän
platsmark vilket gör att återvinningsstationen inte
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5.2 Allmän platsmark

I planområdets norra del fortsätter användningen vara
naturområde och promenadstig. Detta område är ca
3150 kvm. Det är idag ett uppskattat naturområde
och stigen används mycket. Stigen kommer att flyttas
några meter norrut, och därmed fortfarande gå genom
skogen.
I planområdets södra del går en gång- och cykelväg
som kommer att skötas på samma sätt som tidigare.
Den del av Hornsgatans vändplan som inte reserveras
för återvinning kommer fortsätta vara vändplan.
5.3 Förklaring av planbestämmelser
5.3.1 Kvartersmark

Förskolans område får användningen SBD. Det
tillåter den planerade förskolan och ger flexibilitet att i
framtiden ändra användningen till vårdboende.
Området får en byggrätt på 1500 kvm vilket ska
vara tillräckligt för en förskola med 6 avdelningar
och nödvändiga komplementbyggnader. Byggnadens
totalhöjd får maximalt vara +168 meter över stadens
nollplan, vilket ger möjlighet att bygga i suterräng.
Totalhöjd är byggnadens hela höjd inklusive tak men
exklusive skorstenar, teknikbyggnader etc.
Delar av förskolans område är prickmarkerat och har
planbestämmelsen u. Det betyder att marken inte får
bebyggas då den behöver vara tillgängligt för ledningar
som går under jorden.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

6.2 Hållbar utveckling

En hållbar utveckling sker då Norrmalm får möjlighet
till fler förskolelokaler.
6.3 Hushållning med naturresurser

Bedömningen är att planutformningen innebär
positiva konsekvenser i förhållande till pågående
markanvändning.
6.4 Miljö

Planområdet pekas ut i Grönområdesplanen för
sina besöksvärden, höga friluftsvärden, stadsvärden
och värden för lokal utveckling. Då stigen genom
skogsområdet och en betydande del av skogen bevaras
bedöms inte förändringarna av detaljplanen innebära
skada för dessa värden.

Allmän platsmark
Fotbollsplanens område får användningen R, vilket
innebär verksamhet som riktar sig till besökare, i det
här fallet en bollplan med tillhörande byggnader.
Området får en byggrätt på 300 kvm för att möjliggöra ett omklädningsrum/klubbstuga. Maxhöjden är
4 meter.
Återvinningsstationens område får användningen E,
återvinningsstation och transformatorstation. Delar
av området är markerat med kors vilket innebär att
marken endast får bebyggas med skärmar, staket och
återvinningsbehållare.
5.3.2 Allmän platsmark

Grönområdena fortsätter vara allmän platsmark och
får användningen NATUR. Den del av Hornsgatans
vändplan som inte hör till återvinningscentralen
fortsätter vara allmän platsmark med användningen
LOKALGATA respektive NATUR.

6. Konsekvenser
6.1 Behovsbedömning

En förskola inom planområdet får goda
förutsättningar för resor med cykel eller kollektivtrafik,
och möjlighet finns för anslutning till fjärrvärme.
6.5 Sociala värden

Norrmalm har ett stort behov av nya förskolelokaler,
Sagavallen löser den brist som finns idag och tryggar
även en långsiktig barnomsorg. I omedelbar närhet
finns ett stort antal boende och många barn som i och
med detta får nära till en förskola.
6.6 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
6.6.1 Miljökvalitetsnormer

Gällande miljökvalitetsnormer avseende
luftföroreningar och vatten bedöms inte komma att
överskridas på grund av den verksamhet som medges i
detaljplanen.
6.6.2 Förorenad mark

Det finns markföroreningar i området. Innan området
får bebyggas ska marken vara dokumenterad till
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning, KM.
6.6.3 Trafikmiljö

En behovsbedömning avseende betydande
miljöpåverkan har genomförts.

Planen innebär acceptabel påverkan på trafikmiljön.

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och
hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.
Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att
ingen betydande påverkan förorsakas framgår nedan
av konsekvensbeskrivningen.

GRANSKNING
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7. Administrativa frågor
7.1 Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har
vunnit laga kraft.
7.2 Handläggning

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande
och avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
7.3 Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av
lovärenden.
7.4 Planunderlag

Utredningar avseende geoteknik och markmiljö utgör
planunderlag.
7.5 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads
Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av
en arbetsgrupp med representanter från kommunala
förvaltningar.

Planavdelningen

Andreas Klingström		

Agnes Sandstedt

planchef			planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Norrmalm, Del av
Normalm 1:1, SAGAVALLEN Borås
Stad, upprättad den 2 juni 2014.

Kommunen ansvarar för att iordningställa allmänna
platser som lokalgata och natur inom planområdet.
Kommunen som äger all blivande kvartersmark och
kommer, genom Lokalförsörjningsförvaltningen,
ansvara för kommande byggnads- och anläggningsarbeten.
2.4. Huvudmannaskap

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ av Borås Stad
med avsikt att möjliggöra uppförandet av en förskola.
2.1. Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd		

2 kvartalet 2014

Granskning

2 kvartalet 2014

Antagande

3 kvartalet 2014

Laga kraft

4 kvartalet 2014

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden i
Borås Stad.
2.2. Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum som
planen vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens
giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl.
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens
utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de
rättigheter som uppkommit genom planen behöver
beaktas.
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2.3. Ansvarsfördelning

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman
för allmän plats. Det innebär att kommunen är ansvarig för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av
lokalgata och natur inom planområdet.
2.5. Avtal

Genomförandet av detaljplanen kommer kräva en
samverka mellan flera kommunala förvaltningar bl.a.
Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) som ansvarar för
byggandet av förskolan och Fritids- och Folkhälsoförvaltningen (FOF) som använder delar av området för
sin verksamhet.
LFF ansvarar för att samordna exploateringen av
förskoletomten med FOFs verksamhet.
Samordningen berör främst ombyggnad av fotbollsplan och flytt/nybyggnad av omklädningsrum. Avtal
mellan olika berörda förvaltningar kan komma behöva
upprättas eller justeras.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1. Fastighetsägare

Hela planområdet inryms inom den kommunägda
fastigheten Normalm 1:1.
3.2. Fastighetsbildning

Detaljplanen bör lämpligen följas av att åtminstone
två nya fastigheter bildas, en för ”Förskola och vårdbostäder” samt en för ”Bollplan”. I dagsläget saknas det
skäl för att bilda en egen fastighet för ”Återvinningsstation” eller ”Transformatorstation”.
Fastighetsbildningen kan genomföras som avstyckning.
3.3. Inlösen av allmän platsmark

All allmän plats inom detaljplanen ägs av kommunen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

5.3. Ekonomiska konsekvenser för övriga

4. Tekniska frågor
4.1. Gator

Detaljplanen innebär att Hornsgatans norra del utökas
med ett område som betecknats som ”Lokalgata”.
Området är asfalterat och inga ytterligare åtgärder
behövs för att den ska kunna ingå i befintliga gatunätet.

Ledningsägarna bedöms ha möjlighet att täcka sina
kostnader genom överenskommelser eller genom
intäkter från anslutningsavgifter.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Markavdelningen

4.2. Natur

Exploateringen av Skoltomten kommer medföra att en
befintlig promenadstig kommer behöva flyttas.

Edward Isaksson

4.3. Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Det är möjligt att ansluta planområdet till befintliga
VA-ledningar i anslutning till Hornsgatan och Kråkekärrsgatan.
4.4. El och tele

Befintliga el- och teleledningar finns i anslutning till
planområdet och kan nyttjas.

5. Ekonomiska frågor
5.1. Intäkter och kostnader

All projektering och byggnation inom den planerade
förskoletomten ska utföras av Lokalförsörjningsförvaltningen, som är att betrakta som exploatör inom
planområdet.
Kostnader som kommer belasta LFF är:
-Uppförande av ny förskola.
-Ombyggnad och anpassning av befintlig fotbollsplan.
-Flytt av promenadstig
-Flytt/nyuppförande av omklädningsrum.
-Anslutningsavgifter för VA etc
-Förrättningskostnader
Den nya lokalgatan bedöms som utbyggd, vilket
betyder att inga nya gatukostnader tillkommer.
Eftersom området kommer utnyttjas mer intensivt
kommer Tekniska Förvaltningen få ökade drift- och
underhållskostnader för skötseln av befintligt gångstråk mellan Döbelnsgatan och Kråkekärrsgatan.
5.2. Plankostnader

Kostnader för upprättandet av detaljplanen regleras i
bygglovsavgiften.

GRANSKNING
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Samrådsredogörelse
Upprättad den 2 juni 2014 med avseende på detaljplan för del av Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad.
1. Handläggning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag
upprättat den 3 mars 2014 har ägt rum under tiden
31 mars 2014 – 9 maj 2014. Berörda markägare
har underrättats med brev till samrådet. Under
samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i
Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga
på kommunens hemsida.

Remisspart

Svar datum

S01

Kommunstyrelsen

2014-05-27

S02

Tekniska nämnden

2014-05-07

S03

Miljö- och konsumentnämnden

2014-04-28

S04

Kulturnämnden

2014-05-13

S05

Stadsdelsnämnd Norr

2014-05-07

S06

Borås Elnät AB

2014-04-07

S07

Borås Energi och Miljö AB

2014-05-12

S08

Lokalförsörjningsnämnden

2014-04-22

S09

Fritids- och folkhälsonämnden

2014-05-14

S10

Sociala omsorgsnämnden

2014-05-02

S11

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

2014-05-14

S12

Polismyndigheten i Västra Götaland

2014-05-07

S13

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

2014-03-28

övriga

S14

Norrmalm IK

Svar datum

2014-05-08

2. Sammanfattning
13 remissinstanser har framfört synpunkter vid
samrådet. Ett övrigt yttrande har inkommit med
erinringar mot förslaget.
2.1 Ändringar av planförslaget

Granskningshandlingen innebär följande ändringar
jämfört med samrådshandlingen:
•

Förtydligande av användningsbestämmelser på
plankartan.

•

Ändringar av gränser på plankartan som ökar
ytorna för bollplan samt en ökning av byggrätten för omklädningsrum/klubbstuga, samt
justeringar vid Hornsgatans vändplan.

•

Information om högradonmark på plankartan.

•

Information om vilket område som är
geotekniskt ogynnsamt för bebyggelse på
illustrationskartan.

•

Tillägg till planbeskrivningen om VA.

2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
-att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen
samt att skicka detaljplanen för granskning.
- att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan.

3. Synpunkter under samrådet
Inkomna synpunkter i samband med samrådet
redovisas och kommenteras nedan.
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3.1 Remisspart
S01 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen anser att användningsbestämmelserna ska förtydligas för att visa att planen även
kan omfatta bostäder. För att möta efterfrågan på
förskoleplatser är Kommunstyrelsen positiv till att
detaljplanen har fått en hög prioritet. Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra.
Kommentar

Användningsbestämmelserna har förtydligast.
S02 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker detaljplanen, med
hänsynstagande till nämndens lämnade synpunkter.
Områden som är markerat som lokalgata ändras så att
Hornsgatan avslutas med vändplan enligt Tekniska
förvaltningens typritning. Övrig yta som redovisats
som lokalgata i planförslaget ändras till kvartersmark
för återvinningsstation/ transformatorstation
(E-ändamål).
Kommentar

Plankartan justeras så området för Lokalgata minskas.
Områden med användningen Natur samt Bollplan blir
istället större.
Över Hornsgatans vändplan går en gångväg som
förbinder Kråkekärrsgatan och Döbelnsgatan, och den
bör även i fortsättningen vara allmän platsmark, därför
ändras användningen till Natur.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

S03 Miljö- och konsumentnämnden

Kommentar

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget.

Planen medger en byggrätt på 300 kvm för idrottsområdet, huruvida det byggs en klubbstuga eller omklädningsrum regleras inte i planen. Planbeskrivningen
revideras så byggnaden beskrivs som omklädningsrum/
klubbstuga istället för klubbstuga.

S04 Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker planförslaget.
S05 Stadsdelsnämnd Norr

Nämnden anser att förskolan får en bra utemiljö med
tillgång till lekplats, bollplan och skogsparti.

Detaljplanen reglerar inte heller ifall fotbollsplanen
ska ha konstgräs eller naturgräs. Till granskningsskedet
revideras plankartan så det finns förutsättningar att
anlägga en fotbollsplan med måtten 100*60 meter.
Det är Lokalförsörjningsförvaltningen som är ansvariga för planens genomförande. Fritids- och folkhälsonämndens synpunkter angående spelplanernas mått,
material och finansiering vidarebefodras till ansvariga
inom Lokalförsörjningsförvaltningen.

S06 Borås Elnät AB

S10 Sociala omsorgsnämnden

Ingen erinran.

Nämnden har inget att erinra mot förslaget.

Stadsdelsnämnden tillstyrker detaljplanen som möjliggör etablering av en ny 6-avdelningsförskola inom
centrum. Nämnden ställer sig positiv till att detaljplanen tar helhetsgrepp över området. I detaljplanen
tas hänsyn till intresset av att bevara naturområdet
med höga besöks- och friluftsvärden.

S07 Borås Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö har granskat detaljplanen och
har inga synpunkter på samrådet.
S08 Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker den föreslagna
detaljplanen, med förhoppning om att planarbetet
snarast kan färdigställas så att byggnationen kan
genomföras under 2015 till 2016.
S09 Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden tycker att det är bra
att man tar ett helhetsgrepp över området och skapar
förutsättningar för en ny förskola som i sin verksamhet
kan använda sig av de fina omgivningarna. Förslaget
ger också möjligheter för föreningslivet att nyttja
området för fotboll och för de som bor i området att
använda området för promenader och lek.
Nämnden förordar att man anlägger konstgräs på
fotbollsplanen. Det skapar bättre förutsättningar för
både spontanaktivitet och fotboll, då en konstgräsplan
håller bättre och kan användas under en längre period
på året. Det förutsätter full finansiering inom projektets ramar för anläggandet av konstgräset.
Nämnden förordar också att man bygger omklädningsrum, som kan användas av flera föreningar istället för
en klubbstuga. Det möjliggör en mer flexibel uthyrning av planen.

Sociala omsorgsnämnden vill lyfta fram att det
är viktigt att planen följer det styrdokument som
är antaget i staden: Program för tillgänglighet,
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.
Det är även viktigt att planen följer Borås Stads
miljömål.
S11 Länsstyrelsen i Västra Götalands län

I planbeskrivningen beskrivs att de utförda geotekniska undersökningarna visar att utifrån sättningsförhållandena och stabilitetsförhållandena finns risker
inom vissa delar av planområdet. Det beskrivs som
att även relativt små belastningar från byggnader eller
uppfyllning skulle ge betydande sättningar. Även inom
naturområdet förutsätts att några enstaka förstärkningsåtgärder vidtas. Planförslaget behöver förtydliga hur
åtgärderna kommer att säkerställas på ett lämpligt
sätt i detaljplanen så att den föreslagna placeringen av
byggnader kan godtas.
Då marken beskrivs som högradonmark bör plankartan innehålla en upplysning om det.
Planförslaget behöver redogöra hur dagvattnet ska tas
omhand. Hårdgjorda ytor genererar en ökad mängd
dagvatten jämfört med de i dagsläget gräsbevuxna
ytorna. Kommunen bör notera att eventuella vägtrummor utgör vattenverksamheter som ska anmälas till
länsstyrelsen. Det är positivt om planområdet kan
anslutas till befintligt VA-system.

GRANSKNING
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Kommentar

För att tydliggöra var särskild uppmärksamhet på
de geotekniska förutsättningarna krävs, uppdateras
illustrationskarta med en markering av detta område.
Plankartan kompletteras med upplysning om högradonmark.
Planbeskrivningen kompletteras med information om
att planområdet kommer VA-anslutas.
S12 Polismyndigheten i Västra Götalandslän

När det gäller trafiken inom området har polismyndigheten inga synpunkter.
När det gäller utemiljö bör de planeras med tanke på
belysning, plantering, mörker etc så att tryggheten
upplevs som mycket hög.
Parkeringsplatser bör planeras med en övertalighet så
att besökande till förskola vid lämning och hämtning
kan ske utan att bilar parkeras trafikfarligt.
Kommentar

Utemiljön regleras inte närmare i planen. Det är
Lokalförsörjningsförvaltningen som är ansvariga för
planens genomförande och Samhällsbyggnadsnämnden förutsätter att Lokalförörjningsförvaltningen
kommer planera utemiljön så tryggheten upplevs som
hög.
Antalet parkeringsplatser bygger på kommunens
parkeringsnorm.
S13 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Räddningstjänsten har inga synpunkter.
3.2 Övriga
S14 Norrmalm IK

Föreningen Norrmalm IK motsätter sig planerna
angående ombyggnationen på Sagavallen, specifikt
förslaget att minska Sagavallens 11-mannaplan till
förmån för en 9-mannaplan.
Vi har som förening haft Sagavallen som vår hemmaplan sedan 1965, ursprungligen som föreningen
Palmia. 1989 slog vi oss samman med föreningen
Jump-In och bytte i samma veva namn till Norrmalm
IK och har alltid haft Sagavallen som hemmaplan.
Vi har runt 45 medlemmar och tack vare våra sponsorer, en stabil styrelse och flera ideelt arbetande ledare
som brinner för klubben har vi i dagsläget en mycket
väl fungerande förening.
Eftersom vi inte är berättigade till bidrag för vår
verksamhet måste vi livnära oss på våra sponsorer som
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i de flesta fall är lokala småföretag som har sina fästen i
stadsdelen Norrmalm, samt medlemsavgifter från våra
spelare. Att flytta vår verksamhet till en annan plan
i en annan del av Borås skulle göra det svårt för oss
att behålla sponsorer, vilket i sin tur skulle bidra till
ekonomiska svårigheter. Detta skulle då medföra att en
förening som funnits sedan 1965 skulle bli tvungen att
läggas ner. Att träna på den föreslagna 9-mannaplanen
och spela våra hemmamatcher på en annan plats hade
inte varit ett hållbart alternativ för oss heller. Det
skulle på samma sätt göra det svårare för oss att behålla
våra lokala sponsorer samt att det hade varit ohållbart
att ha allt material på två skilda platser.
Eftersom vi i dagsläget bedriver vår verksamhet på
Sagavallen och dessutom är den enda centralt liggande
division 6-klubben, bidrar det till att vi är en attraktiv
klubb för många nyinflyttade studenter att spela för.
Detta tillskott på spelare är något som är viktigt för oss
som klubb. Vi anser även att det är viktigt för Borås
som stad och framförallt för högskolan att det finns
en möjlighet för nya studenterna att vara aktiva i en
idrottsförening, vilket vi i Norrmalm IK ger chansen
till. Detta bidrar till en större bekandskapskrets och
man som nyinflyttad får ett mycket rikare socialt liv
än man annars skulle fått. Att flytta vår förening till
en plats som inte är lika centralt belägen skulle göra
det krångligare och mindre attraktiv för studenter som
bor i de centrala delarna av Borås (vilket det är många
som göra) att spela för oss. Detta skulle i längden göra
det svårare för oss som förening att överleva då vi har
behovet av att det tillkommer nya spelare till laget
varje år.
Vi motsätter oss inte bygget av en större förskola,
vi har full förståelse att det finns behov för det. Vi
motsätter oss inte heller att själva planen flyttas några
meter, under förutsättning att planens dimensioner
inte ändras.
Det vi motsätter oss är omvandlingen av en fullskalig
11-mannaplan till en 9-mannaplan, speciellt då man
borde få plats med både en 11-mannaplan och en sex
avdelningar stor förskola om man planerar för det.
Som vi ser det fyller inte en 9-mannaplan något syfte
då det inte finns någon förening som bedriver spel på
9-mannaplaner, framförallt inte vi.
Att ödelägga en gammal och väl fungerande förening
som Norrmalm IK genom att minska nuvarande
plan till en 9-mannaplan ser vi som något mycket
negativt, inte bara för oss aktiva medlemmar som finns
i föreningen idag utan även för framtida boråsare.
I detaljplanen står det att “fotbollsföreningarna ska
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kunna fortsätta bedriva sin verksamhet” vilket inte
kommer vara fallet om ni minskar planen.
Kommentar

Planen revideras till granskningsskedet så det är
möjligt att behålla en fotbollsplan med med måtten
100*60 meter, samma som nuvarande. Exakt
utformning av fotbollsplan regleras dock inte i
detaljplanen, utan avgörs i samband med detaljplanens
genomförande.

Planavdelningen

Andreas Klingström		

Agnes Sandstedt

planchef			planarkitekt
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad

SP3

BESLUTSFÖRSLAG

Samrådsyttrande över detaljplan för Alideberg, del av
Lundby 1:1 (Skogshyddan)
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2014-08-21
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-08-22
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: Dnr 2014/KS0296 214
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2014-08-12/ bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2014-09-01

Dnr 2014/KS0296 214
Ert Dnr BN 2014-313

Avd: Samhällsplanering
Handläggare: Karin Johansson

Samhällsbyggnadsnämnden

Samrådsyttrande över detaljplan för Alideberg, del
av Lundby 1:1, Skogshyddan
Syftet med planen är att kunna bygga en förskola på Alideberg samt ny
gatuförbindelse mellan Skogshyddegatan och Alidelundsgatan i enlighet med förslaget
till Strategisk plan för Knalleland. Kommunstyrelsen är positiv till att detaljplanen har
fått en hög prioritet för att möta efterfrågan på förskoleplatser.
Det behövs dock noggrannare studier av ny gatuförbindelse vilket gör att denna bör
lyftas ut ur planförslaget. Denna gatuförbindelse får prövas i ett senare skede i separat
detaljplan. Det är dock viktigt att lämna utrymme för en framtida gata och eventuell
cirkulationsplats vid Skogshyddegatan.
Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

BN 2014-313

Detaljplan för Alideberg
LUNDBY 1:1 (Skogshyddan)
Borås Stad

SAMRÅD normalt planförfarande

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att skapa en byggrätt
för en förskola med minst 7 avdelningar varav en
avdelning dygnet runt-förskola. Förskolan ska ha goda
möjligheter till utelek, vara belägen på Alideberg och ha
ett kollektivtrafiknära läge. Syftet är även att förlänga
Bergslenagatans norra del till Alidelundsgatan för att
öka trafiksäkerheten.
Detaljplanen innebär en byggrätt för en ny förskola,
men det är även möjligt i framtiden använda tomten till
vårdboende eller bostäder.

Översiktskarta

NORMALT PLANFÖRFARANDE
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Planbeskrivning
Detaljplan för Alideberg, del av
Lundby 1:1, Skogshyddan, Borås Stad,
upprättad den 1 juli 2014.
1. Inledning
1.1 Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att skapa en byggrätt
för en förskola med minst 7 avdelningar varav en
avdelning dygnet runt-förskola. Förskolan ska ha
goda möjligheter till utelek, vara belägen på Alideberg
och ha ett kollektivtrafiknära läge. Syftet är även att
förlänga Bergslenagatans norra del till Alidelundsgatan
för att öka trafiksäkerheten.
Detaljplanen innebär en byggrätt för en ny förskola,
men det är även möjligt i framtiden använda tomten
till vårdboende eller bostäder.
1.2 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2013-10-23
Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja
förstudier för att se på möjligheterna att etablera en
förskola i Alidebergsområdet och därefter tillskriva
Samhällsbyggnadsnämnden med med begäran
om planändring. En förutsättning var att aktuell
stadsdelsnämnd är positiv till byggnationen.
Stadsdelsnämnd Norr beslutade 2013-12-16 att
meddela Lokalförsörjningsnämnden att den är positiv
till en ny förskola enligt förslaget.
Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2014-02-18
att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
upprätta en ny plan som möjliggör en byggnation av
en förskola med en byggrätt om minst 1200 kvm på
fastigheten Lundby 1:1 på en plats som har godkänd
miljö.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-03-13
att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för området.

Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd
tillkommer samrådsredogörelse och efter granskning
tillkommer utlåtande över inkomna synpunkter.

2.2 Borås 2025

Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd,
samt redovisa de förutsättningar och syften planen
har. De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att
de ska vara vägledande vid tolkningen av planen. För
genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande
sätt att den inte har någon egen rättsverkan.

2.3 Miljömål för Borås

1.3 Plandata
1.3.1 Läge och areal

Planområdet är beläget på Alideberg, mellan
Skogshyddegatan och Alidelundsgatan. Arealen
uppgår till ca 11 000 kvm.

Borås 2025 är visionen av vårt framtida,
önskade Borås. I visionen är ett målområde goda
uppväxtvillkor för barn och unga.
Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I
det hållbara samhället tas hänsyn till villkor för en god
miljö, vilka behov vi människor har och att de resurser
som finns är begränsade. Borås Stad planerar för ett
hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska ha
en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd.
De nationella miljömålen God bebyggd miljö och Frisk
luft med tillhörande delmål innebär att ny bebyggelse
i första hand ska placeras för anslutning till fjärrvärme
och med goda förutsättningar för kollektivtrafik.
Frisk lufts specifieringar av bensenhalten har påverkat
utformningen av planen.

1.3.2 Markägare

Borås Stad äger all mark inom området.
1.3.3 Gällande detaljplaner

Större delen av området saknar idag detaljplan.
För delar av området gäller detaljplan P254 som
vann laga kraft 1959. Gällande detaljplan anger
bostadsbebyggelse för det aktuella området.
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2.4 Översiktliga planer

Översiktsplanen ÖP 06 (2006) anger visioner, mål och
spelregler för användningen av mark och vatten.
Följande spelregler är relevanta för detaljplanen:
- Lokalisera bebyggelse med hänsyn till
energiförbrukning vid uppvärmning.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

- Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god
trafiksäkerhet.
- Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö- och
riskfaktorer.
- Prioritera de gående och cyklandes säkerhet.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
Planutformningen bedöms vara förenlig med
hushållningsbestämmelserna enligt kap 3,
miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av
naturen enligt kap 7 i Miljöbalken.
Skogshyddegatan

Inga riksintressen berörs.
Planområdet berörs inte av strandskydd från
närliggande vattendrag.
En behovsbedömning avseende betydande
miljöpåverkan har gjorts enligt PBL 4:34 och 6
kap MB. Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan orsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar
4.1 Natur och kultur

Planområdet sett från Alidelundsgatan.

4.1.1 Mark och vegetation

Planområdet är kuperat och delvis skogsbeklätt. Det
skiljer 9 meter mellan planområdets högsta och lägsta
punkt.

marken förhindras att tränga in i byggnaden. Speciell
uppmärksamhet måste därvid ägnas åt håltagningar
i golvet för genomföringar etc. Åtgärder för att
klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid
projekteringen av nybyggnationen.

4.1.2 Geoteknik

Planområdet består enligt översiktlig kartering från
SGU av tunt eller osammanhängande jordtäcke på
berg. Planområdet bedöms ha god bärighet och det
finns ingen anledning att tro att marken är förorenad.
Inför granskningsskedet kommer en geoteknisk
utredning att göras.

4.1.4 Fornlämningar/kulturminnen

Några kända fornlämningar finns inte inom
planområdet.
4.2 Bebyggelseområden

4.1.3 Radon

Enligt översiktlig inventering utgör marken
normalriskområde för radon. För mark som klassas
som normalriskområde för radon gäller generellt att
man inte kan utesluta förhöjd risk för markradon
lokalt. Därför föreskrivs, enligt anvisningar
från Boverket, att grundläggning ska utföras
radonskyddande. Kravet innebär att byggnadsdelar
som står i kontakt med jorden utformas så att luft från

SAMRÅD

Planområdet är beläget på Alideberg. Området
domineras av flerfamiljshus från 1950- och 1960-talet.
Behovet av förskoleplatser i området är stort. Idag
finns Alidebergsgårdens förskola med en avdelning på
Alideberg och Solgårdens förskola med tre avdelningar
på Erikslund. Dessa förskolor har utemiljöer som inte
är ändamålsenliga och behöver därför ersättas. Det
finns även behov av en dygnet runt-förskoleavdelning.
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Detaljplanen innebär att en förskola med sju
avdelningar, varav en dygnet runt-avdelning,
får byggas. Parkering och angöring sker från
Alidelundsgatan och lekytor samt utevistelse är i
planområdets sydöstra del vid Skogshyddegatan.
Byggnaden blir troligtvis i sutterräng och kommer
utformas med utrymningsvägar samt friskluftsintag
bort från riksväg 42 och drivmedelstationen.
Planbestämmelserna är valda för att möjliggöra en
omvandling till vårdboende i framtiden.

4.3 Gator och trafik
4.3.1 Gatunät

Planområdet ligger mellan Skogshyddegatan och
Alidelundsgatan. Skaraborgsvägen (riksväg 42) är
belägen ca 50-150 meter från planområdet.
Planen innebär även att Bergslenagatan ansluts till
Alidelundsgatan för att möjliggöra en stängning av
utfarten mot Skaraborgsgatan vilket är nödvändigt för
att öka trafiksäkerheten i området.

Ny väg mellan Skogshyddegatan och Alidelundsgatan och den nya förskolans placering.

SKOGSHYDDEGATAN 3

NY
GATA

FÖRSKOLA
Planerad byggnad är gråmarkerad.

SKOGSHYDDEGATAN 27-37

Sektion över ny väg och ny förskolebyggnad längs Skogshyddegatan. Planerad förskola är rödmarkerad, högsta tillåtna
höjd är streckad. Skala 1:1000.
Maximal bygghöjd är streckad.
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Riskutredning visar att risknivån är låg och acceptabel ca 35 meter från riksväg 42, samt ca 30 meter från drivmedelstationens tomtgräns. Skyddsavstånd från riksväg 42 är markerat i rött, från drivmedelstation i gult och ungefärligt
planområde i blått.
4.3.2 Gång- och cykeltrafik

Cykelväg finns längs Bergslenagatan och
Skaraborgsvägen och kommer även att byggas längs
den nya gatan.
4.3.3 Kollektivtrafik

Området har mycket goda kollektivtrafikförbindelser.
Inom 200 meter finns hållplatsen Erikslund, som
trafikeras av linje 1 med täta förbindelser mot
Centrum, Knalleland och Sjöbo.
4.3.4 Parkering, angöring, varumottagning

Kommunens parkeringsnorm för förskola är 60 % av
personalen + 15 % av antalet barn ska ha tillgång till
en p-plats för hämtning och lämning, vilket innebär
29 platser. Parkering och angöring bör ske från
Alidelundsgatan. Handikapparkeringsplats bör även
ordnas längs med Skogshyddegatan.
4.4 Teknisk försörjning

Det är möjligt att ansluta ny bebyggelse i området
till el, tele och fjärrvärme. Ny bebyggelse kommer
anslutas till befintligt VA-system.
4.5 Risker/störningar
4.5.1 Riskbedömning

Planområdet är beläget inom ca 50-150 meter från
riksväg 42 som är transportled för farligt gods samt
ca 30-130 meter från en planerad automatstation
SAMRÅD

för bensin och andra drivmedel. En kvantitativ
riskutredning har gjorts (WSP, 2014-06-16) för
att utredna lämpligheten i att använda marken till
förskola utifrån den riskpåverkan farligt gods-leden
samt drivmedelstationen innebär.
Riskbedömningen använder måtten individrisk
och samhällsrisk för att uppskatta nivån för de
identifierade riskerna. Syftet med individriskmåttet
är att se till att enskilda individer inte utsätts
för oacceptabla risknivåer. Samhällsriskmåttet
beaktar även hur stora konsekvenserna kan bli med
avseende på antalet personer som påverkas vid olika
skadescenarier.
I Sverige finns inget nationellt beslut om vilket
tillvägagångssätt eller vilka kriterier som ska tillämpas
vid riskvärdering inom planprocessen. Praxis är
att använda Det Norske Veritas (DNV) förslag på
riskkriterier gällande individ- och samhällsrisk. Risker
kan delas in i tre grupper; acceptabla, acceptabla med
restriktioner eller oacceptabla.
Riskutredningen avseende närheten till riksväg 42
för planområdet visar att individrisknivån är låg och
acceptabel när avståndet från vägkant är 35 meter eller
mer. När avståndet till drivmedelstationens tomtgräns
är 27 meter eller mer är individrisknivån låg och
acceptabel.
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Samhällsrisken beräknas för ett område på 1 km2
utifrån antagantet att de som vistas inom området är
jämt utspridda inom hela den ytan. Riskutredningen
visar att samhällsrisknivån är acceptabel med
restriktioner. Förslag på åtgärder för att minska
riskerna är skyddsavstånd, placering och utformning
av byggnad och placering av friskluftsintag.
Avseende skyddsavstånd rekommenderar WSP ett
skyddsavstånd på 30 meter från drivmedelstationens
tomtgräns. Inom detta ska inte lekytor/uteplatser
till förskolan placeras då dessa utgör stadigvarande
vistelse. Ytparkering kan tillåtas, men inte garage.
Placering och utformning av byggnad innebär att
utrymningsvägar inte ska placeras mot riskkällan,
och förskolan rekomenderas därför utformas med
möjlighet till utrymning bort från riksväg 42 och
drivmedelstationen.
Placering av friskluftsintag innebär att
friskluftsintag ska placeras bort från riksväg 42 och
drivmedelstationen för att minska konsekvensen
av olyckor med brandgas och giftiga gaser. WSP
påpekar att åtgärden inte alltid är lämplig att reglera i
detaljplaneskedet.
Föreslagna riskreducerande åtgärder säkerställs genom
planbestämmelser och därmed bedöms risknivån nå en
låg och acceptabel nivå för planområdet.
4.5.2 Långsiktiga hälsoeffekter

Planområdet är beläget inom 100 meter från en
drivmedelstation. För att utreda lämpligheten i att

använda planområdet till förskola utifrån långsiktiga
hälsoeffekter har spridningsberäkningar för VOC
(Volatile Organic Compounds, dvs lättflyktiga
organiska ämnen) och NO2 (Kvävedioxid) gjorts av
Luft i Väst, Luftvårdsförbundet i Västra Götaland.
Beräkningarna är baserade på väderdata från de senaste
3 åren. Faktorerna som påverkar luftkvaliteten är
vindhastighet, vindriktning och temperaturskillnader.
Beräkningarna tar därför även hänsyn till då inversion
råder (sämre förhållanden för uppblandning av farliga
ämnen). Spridningsmodellen som har använts tar
hänsyn till terrängen i området.
Miljökvalitetsnormen (MKN) för NO2 är 40
mikrogram/m3 som årsmedelvärde. Miljömålet Frisk
Lufts precisering för NO2 är 20 mikrogram/m3 som
årsmedelvärde. För NO2 finns en spridningsberäkning
för 2010 där alla källor, såväl lokala som bakgrund,
finns med. Den kan användas eftersom varken
mätningar eller beräkningar visar på några
förändringar för NO2 sedan 2010. Beräkningarna
visar att årsmedelhalterna på den aktuella platsen
ligger mellan 7 – 14 mikrogram/m3.
I spridningsberäkningen för VOC ingår den nya
automatstationen, den planerade gatan mellan
Alidelundsgatan och Bergslenagatan samt alla
kommunala och statliga gator och vägar i Borås. I
det aktuella planområdet är den beräknade halten
av VOC mellan 4,5 och 7 mikrogram/m3. VOC
består av flera ämnen. För den totala VOC-halten
finns inget beslutat gränsvärde men för bensen,

Spridningsberäkning av NO2. Planområdet
ligger inom intervallet 7-14 mikrogram/m3,
vilket är lägre än både MKN och Miljömålet
Frisk lufts precisering. Planområdet markerat
med svart cirkel och pil.
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som är en del av VOC, ligger det på 5 mikrogram/
m3. Miljökvalitetsmålet Frisk Lufts precisering är 1
mikrogram/m3 för bensen. Bensendelen av VOC
ligger på mellan 20-30%. På tomten för den planerade
förskolan är den beräknade halten bensen mellan 0,92,1 mikrogram/m3.
Miljökvalitetsnormen klaras på hela förskoletomten.
För att klara miljömålets precisering för bensen
kommer förskolan vara i planområdets sydöstra del.
På plankartan införs bestämmelse om att området
närmast drivmedelstationen inte får vara lekyta.
Vidare regleras att friskluftsintaget ska vara vänt bort
från riksväg 42 och drivmedelstationen. På så sätt
styrs placeringen av byggnaden samt större delen av
lekytorna så att de troligen kommer klara miljömålets
precisering.
4.5.3 Buller

Översiktlig bullerkartering visar att området har
låga bullernivåer. En förlängning av Bergslenagatan
förväntas endast ge en liten bullerökning.
Bedömningen är att inga riktvärden överskrids.

5. Förklaring av planbestämmelser
5.1 Kvartersmark

Avsikten är att bygga en ny förskola. För att ge
möjlighet att i framtiden även kunna använda tomten
till vårdboende får planområdet användningen SBD:
Skola, vård och bostäder. Området får en byggrätt

på upp till 1500 kvm vilket bedöms vara tillräckligt
för en förskolebyggnad med sju avdelningar och
tillhörande komplementsbyggnader. Då tomten
är kuperad kommer byggnaden troligtvis byggas i
suterräng. Högsta tillåtna byggnadshöjd är +156 meter
över nollplanet vilket är lika högt som byggnaden på
Skogshyddegatan 18-22. Det är högre än vad som
är aktuellt för den planerade förskolan. Utifall att
användingen ändras kommer det då finnas möjlighet
att bygga upp till denna höjd.
Delar av planområdet får användningen SBDP:
Parkering, skola, vård och bostäder. Det innebär
en möjlighet att vara en del av förskolans tomt,
men också flexibilitet att i framtiden användas som
parkering till andra verksamheter. Idag används redan
delar av tomten av Borås kommun Parkering AB,
och denna del kommer även framöver förvaltas av
dem. Området är tillräckligt stort för ytterliggare ca
30 parkeringsplatser vilket innebär att hela förskolans
parkeringsbehov kan tillgodoses inom planområdet.
Delar av marken är prickmark, och har
egenskapsbestämmelse som säger att marken endast får
användas till parkering. Anledningen är att närheten
till drivmedelstationen gör området olämpligt för
stadigvarande vistelse.
Delar av området är kryssmark vilket
innebär att området endast får bebyggas med
komplementsbyggnader. Detta område har även en
egenskapsbestämmelse om att lekytor inte får finnas

Spridningsberäkning av VOC. För det totala VOC-värdet finns inget beslutat gränsvärde. För Bensen,
som är ca 20-30% av VOC är MKN 5 mikrogram/m3 och Miljömålets precisering 1 mikrogram/m3.
På den planerade tomten är den beräknade halten Bensen mellan 0,9-2,1 mikrogram/m3.
MKN klaras för hela tomten. Miljömålet klaras öster om den gröna isolinjen för totala VOC 5 mikrogram/m3.
SAMRÅD
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där. Det är en försiktighetsåtgärd baserad på närheten
till drivmedelstationen. Halterna av VOC är förvisso
lägre än miljökvalitetsnormernas krav, men då det
finns goda möjligheter till stora lekytor på övrig
tomt bör förskolans lekytor vara där istället. Inom
kryssmarkerat område kan exempelvis miljöhus och
lastzon för varumottagning vara lämpligt.

hållplats ligger inom 200 meter från förskolan och
trafikeras bland annat av linje 1 som har täta turer till
centrum, Knalleland och Sjöbo. Sammantaget ger det
mycket goda förutsättning för föräldrar och personal
att välja hållbara färdsätt.
6.4 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
6.4.1 Miljökvalitetsnormer

5.2 Allmän platsmark

En ny gata samt gång- och cykelväg planeras mellan
Skogshyddegatan och Alidelundsgatan som en förlängning av Bergslenagatan. För att fastigheterna väster om
den nya gatan inte ska störas av ljud och insyn reserveras ett område närmast fastighetsgränsen för plantering, buskage eller träd.

6. Konsekvenser
6.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts.
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Planen
tillåter användning för förskola och vårdboende och i
planbestämmelser begränsas byggnaders placering och
utformning utifrån den riskutredning och de spridningsberäkningar som gjorts.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att ingen
betydande påverkan förorsakas framgår nedan av
konsekvensbeskrivningen.
6.2 Sociala värden

Detaljplanen innebär att en ny förskola med 7 avdelningar varav en med dygnet runt-verksamhet. Det
är värdefullt för området då det innebär att barnen
kan få förskoleplats i permanenta lokaler och tillfälliga paviljonglösningar kan fasas ut. Förskolegården
blir stor och ger goda möjligheter till utelek, vilket är
en förbättring jämfört med de äldre lokaler som ska
ersättas.
6.3 Miljö

Planområdet är inte utpekat i Grönområdesplanen.
Förskolan får en bra placering i gatunätet. Förskolan
har ett bra läge att gå eller cykla till. Närmsta buss-
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Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar och vatten bedöms inte komma att överskridas
på platsen.
6.4.2 Risker

Området är beläget nära riksväg 42 och en drivmedelstation. Därför har en riskutredning gjorts för att
säkerställa att planområdet är lämpligt för förskola.
Riskutredningen visar att risken är låg och acceptabel.
De riskreducerande åtgärder som föreslås finns med
som planbestämmelser genom skyddsavstånd samt
krav på att utrymningsvägar ska finnas som är vända
bort från riskkällor.
6.4.3 Luftföroreningar

Planområdet är beläget nära en drivmedelstation. En
utredning avseende luftföroreningar och deras långsiktiga hälsoeffekter har gjorts. Resultatet visar att
lättflyktiga organiska ämnen är lägre än Miljökvalitetsnormen, men för delar av området högre än miljömålets precisering av bensen. Planbestämmelse införs om
att friskluftsintag ska vara i sydostlig riktning, samt
att området närmast drivmedelstationen inte får vara
lekyta. Därmed är större delen av lekytorna samt byggnadens friskluftsintag inom området som har lägre
värden än miljömålets precisering.
6.4.4 Trafikmiljö

Planen innebär acceptabel påverkan på trafikmiljön.
6.5 Nollalternativ

Om planen inte antas kommer förskolan och den nya
gatan inte kunna byggas. Det innebär att den efterfrågan på förskoleplatser som finns kommer behöva
lösas genom att kommunen hyr in paviljonger samt
fortsätter använda de befintliga förskolor som inte har
ändamålsenliga lokaler och utemiljöer. Den befintliga utfarten på Skaraborgsvägen kommer inte kunna
ersättas. Planområdet kommer då fortsätta vara ett
underutnyttjat grönområde.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

7. Administrativa frågor
7.1 Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har
vunnit laga kraft.
7.2 Handläggning

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande
och avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
7.3 Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av
lovärenden.
7.4 Planunderlag

Utredningar avseende risker (WSP, 2014-06-16) och
spridningsberäkning VOC (Luft i Väst, 2014-05-27)
samt spridningsberäkningar vid planerad förskola
(Luft i Väst, 2014-05-14) utgör planunderlag.
7.5 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads
Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av
en arbetsgrupp med representanter från kommunala
förvaltningar.

Planavdelningen

Andreas Klingström		

Agnes Sandstedt

planchef			planarkitekt

SAMRÅD
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Alideberg, del av
Lundby 1:1 (Skogshyddan), Borås
Stad, Västra Götalands län, upprättad
2 juli 2014.
1.

Inledning

En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2.

Organisatoriska frågor

Detaljplanen är upprättad på initiativ av Borås Stad
och avser att möjliggöra en förskola med 7 avdelningar
varav en dygnet runt-verksamhet.
2.1.

Tidplaner

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:

planen gäller även efter genomförandetidens utgång
men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.
2.3.

Tekniska förvaltningen ansvarar för och bekostar
utbyggnaden av den nya vägförbindelsen mellan
Skogshyddegatan och Alidelundsgatan. Lokalförsörjningsförvaltningen ansvarar för och bekostar byggandet av förskolan med tillhörande anläggningar. Borås
kommuns Parkerings AB ansvarar för den befintliga
parkeringen.
2.4.

3:e kvartalet 2014

Granskning

4:e kvartalet 2014

Antagande

1:a kvartalet 2015

Laga kraft

1:a kvartalet 2015

2.5.

Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum som
planen vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden får
detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detalj-
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Avtal

Ett arrendeavtal ska tecknas mellan Borås Stad och
Borås kommuns Parkerings AB för den befintliga
parkeringen.

3.

Fastighetsrättsliga frågor

3.1.

Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar del av Lundby 1:1 som ägs av
Borås Stad.
Fastighetsbildning

Erforderliga fastighetsbildningsåtgärder bedöms kunna
genomföras genom avstyckning samt eventuellt fastighetsreglering.

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

2.2.

Huvudmannaskap

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det
innebär att kommunen är ansvarig för utbyggnad samt
framtida drift och underhåll av lokalgata och natur
inom planområdet.

3.2.

Samråd		

Ansvarsfördelning

Detaljplanen möjliggör att bilda en ny fastighet för
förskolan samt en ny fastighet för den befintliga parkeringen.
Om förskolan och den befintliga parkeringen avstyckas till olika fastigheter, och parkeringen ska vara
enkelriktad behöver servitut bildas för in- och utfart
över de två parkeringarna.
3.3.

Servitut och ledningsrätt

Det finns idag elledningar inom planområdet. Respektive ledningsägare ansvarar för att säkerställa ledningar
med servituts- eller ledningsrätt.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

4.

Ekonomiska frågor

Borås Stad får kostnader för utbyggnad av ny lokalgata
och förskola. Kostnaderna fördelas på respektive förvaltning. Lokalförsörjningsförvaltningen får kostnader
för byggandet av förskola samt till förskolan hörande
kostnader som projekteringskostnader, anslutningsavgifter m.m. Tekniska förvaltningen får kostnader
för anläggandet av den nya lokalgatan samt utökade
driftkostnader för allmän plats.

5.

Tekniska frågor

Den nya bebyggelsen kan anslutas till befintliga vatten- och avloppsledningar samt el- fjärrvärme-och
teleledningar.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Markavdelningen

Jessica Ekberg

SAMRÅD
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad
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Samrådsyttrande över tillägg till detaljplan för Hässleholmen,
Stången 8 m fl
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2014-08-21
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-08-22
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0311 214
Handläggare: Jonas Hallberg, tfn 8442
Datum/avdelningschef: 2014-08-11/ bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2014-09-01

Dnr 2014/KS0311 214
Ert Dnr: BN2014-897

Samhällsplanering
Jonas Hallberg

Samhällsbyggnadsnämnden

Samrådsyttrande över tillägg till detaljplan för
Hässleholmen, Stången 8 m fl
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en om- och påbyggnad av de aktuella
bostadshusen och har inget att erinra mot detaljplanen.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

BORAS STAD

Diarienummer
BN2014-897

SAMRAD
Delegationsbeslut
2014-07-1 5 $P19

Inbjudan till samråd för Tillägg till detaljplan för Hässleholmen,
Stången 8 m.fl. Borås Stad
Syftet med att göra ett tillägg till gällande detaljplan P333 ar att AB Bostäder vill bygga om
två punkthus till lågenergihus och dessutom ha möjlighet att bygga på byggnaderna med två
våningar. Nuvarande plan tillåter byggnader på sju våningar och måste därför andras för att
medge en ombyggnad. Vidare möjliggörs komplementbyggnader i punkthusens närhet för
exempelvis cykelförråd.
Planhandlingarna finns tdlganghga på vår hemsida: www.boras.se/detaljplan. Stora plankartor
kan Översändas på begäran.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala
remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse
i frågan. Fastighetsägare ombeds informera eventuella
hyresgäster om innehållet i detta brev.

Samradstiden pågår den 17 juli - den 5 september.

Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån,
Kungsgatan 55, Borås, mån-tor kl. 8-17 fre kl. 8-16.
Samrådshandlingarna finns aven tillgan& på
biblioteket i aktuell stadsdel.

Upplysningar lämnas av planavdelningen på
Samhallsbyggnadsförvaltningen
Jonatan Westlin tfn. 0721-600683, e-post jonatan.westlin@boras.se
Andreas Klingström tfn. 033-358572, e-post an&eas.klingtrom@boras.se

Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 5 september via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2014-897. Yttrandet önskas som
pdf eller word-format för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Det går
aven att skicka synpunkter med brev till Borås Stad, Samhallsbyggnadsnämnden, 501 80
Borås.
Borås den 15 juli.
Samhallsbyggnadsnamnden
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Skrivelse till Trafikverket angående korsningsutformning vid
Funningen/Tränningstorp
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2014-08-21
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-08-22
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2009/KS0370 311
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2014-08-14/bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2014-09-01

Dnr 2009/KS0370 311

Avd: Samhällsplanering
Handläggare: Karin Johansson
Trafikverket
Region väst
Kruthusgatan 17
405 33 GÖTEBORG

Rv 27 Kråkered-Viared i Borås. Korsningsutformning vid km 2/300 Funningen/Tränningstorp
Boende utmed den nya sträckningen av rv 27 vid Funningen/Tränningstorp har vid
ett möte med förtroendevalda i Borås Stad framfört sin oro över trafiksituationen i
rubricerade korsning.
I arbetsplanen för rv27 delen Viared-Kråkered föreslås att korsningen vid km 2/300,
Funningen/Tränningstorp utformas som väjningsreglerad fyrvägskorsning med separata körfält för vänstersvängande trafik. Boende som ska utnyttja korsningen är
oroliga för trafiksäkerheten med föreslagen utformning och har framfört önskemål
om att korsningen i stället bör utformas som en cirkulationsplats. I tidigare skeden av
planeringen av rv 27 har såväl cirkulationsplats som planskild korsning varit på förslag
i aktuell i korsning. Hur motiverar Trafikverket vald lösning som innebär lägst standard vad avser trafiksäkerhet?
Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden delar de boendes oro över trafiksäkerheten
i korsningen då riksvägstrafiken kommer att passera korsningen med höga hastigheter. Vi inser att framkomligheten kommer att bli något försämrad för den övergripande trafiken men anser att trafiksäkerheten för de som ska korsa vägen väger
tyngre. En cirkulationsplats minskar risken för framtida olyckor i korsningen samtidigt som skadeföljden vid en olycka blir lägre. Att i efterhand bygga om korsningen är
till nackdel både vad avser kostnad, trafikavstängning och arbetsmiljö. Behovet av en
trafiksäker korsning vid Funningen/Tränningstorp kommer att accentueras då
kommunen har framtida exploateringsplaner med fler bostäder såväl i Bosnäs som vid
området söder om Pickesjön.
Vid utbyggnad av riksväg 27 föreslås därför att korsningen km 2/300 Funningen /
Tränningstorp utformas som cirkulationsplats. Skillnaden mot i arbetsplanen
föreslagen fyrvägskorsning med separata vänstersvängsfält bedöms inte större än att
förändringen kan inrymmas i projektet.
BORÅS STAD

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Alexis Mouschopanis
Tekniska nämndens
ordförande

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Samrådsyttrande över detaljplan för Sandared, Sandared
1:40 m fl, Vägreservatet
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag

2014-08-21
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-08-22
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0562 214
Handläggare: Jonas Hallberg, tfn 8442
Datum/avdelningschef: 2014-08-11/ bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2014-09-01

Dnr 2012/KS0562 214
Ert Dnr: BN2012-1799

Samhällsplanering
Jonas Hallberg

Samhällsbyggnadsnämnden

Samrådsyttrande över detaljplan för Sandared,
Sandared 1:40 m fl, Vägreservatet
Kommunstyrelsen har inget att erinra.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

BN 2012-1799

Detaljplan för Sandared
SANDARED 1:40 m. fl. Vägreservatet,
Borås Stad

SAMRÅD normalt planförfarande

Sammanfattning
Detaljplanen upphäver en del av detaljplan P417 som är
vägreservat och naturmark. Syftet är att den bebyggelse
som redan finns ska få vara kvar.
Gällande plan säger att området ska vara motorväg samt
park och plantering. Det är inte längre aktuellt. Genom
att anpassa plansituationen efter hur verkligheten ser
ut förbättras situationen för fastighetsägarna inom
området. Detta ger ingen automatisk rätt till någon ny
byggnation, men det blir möjligt att ansöka om bygglov
och få det prövat från fall till fall.
Fastighetsägarnas situation förbättras också då de får
möjlighet att återställa befintliga byggnader om de skulle
skadas av olycka eller brand. Idag saknar de den rätten
då gällande plan säger att området ska vara motorväg.
Strandskyddet återinträder inom hela planområdet när
planen hävs.

Översiktskarta

NORMALT PLANFÖRFARANDE
Beslut
SAMRÅD

Instans/datum
DEL. 2014-07-09

GRANSKNING

-

REVIDERING

-

ANTAGANDE

-

BESVÄRSINSTANS

-

LAGAKRAFT

-

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Innehåll
Sammanfattning

Genomförandebeskrivning

Planbeskrivning

1. Inledning 10

1. Inledning 4

1.1 Syfte 10

1.1 Planens syfte och huvuddrag 4
1.2 Handlingar 4
1.3 Plandata 4

2. Organisatoriska frågor 10

2. Tidigare ställningstaganden 4

3.1 Markägare 10
3.2 Fastighetsbildning 10

2.1 Uppdrag 4
2.2 Gällande detaljplaner 4
3. Avvägningar mellan motstående
allmänna intressen 4

2.1 Gällande detaljplaner 10
3. Fastighetsrättsliga frågor 10

4. Tekniska frågor 10

4.1 Vatten och avlopp, dagvatten samt värme 10
5. Ekonomiska frågor 10

4. Planeringsförutsättningar 4

4.1 Bebyggelse 4
4.2 Transport av farligt gods 5
4.3 Räddningstjänstens bedömning 5
5. Konsekvenser 8

5.1 Behovsbedömning 8
5.2 Konsekvenser för fastighetsägare 8
5.3 Hälsa och säkerhet 8
6. Administrativa frågor 8

6.1 Handläggning 8
6.2 Planavgift 8
6.3 Planunderlag 8
6.4 Medverkande tjänstemän 8

SAMRÅD
SAMRÅD

Planbeskrivning
Detaljplan för Sandared, del av
Sandared 1:40 m.fl. Vägreservatet,
Borås Stad, upprättad den 5 maj
2014.
1. Inledning
1.1 Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen upphäver en del av detaljplan P417 som
är vägreservat. Syftet är att den bebyggelse som redan
finns ska få vara kvar.
Gällande plan säger att området ska vara motorväg
samt park och plantering. Det är inte längre aktuellt.
Genom att anpassa plansituationen efter hur verkligheten ser ut förbättras situationen för fastighetsägarna
inom området. Detta ger ingen automatisk rätt till
någon ny byggnation, men det blir möjligt att ansöka
om bygglov och få det prövat från fall till fall.
Fastighetsägarnas situation förbättras också då de får
möjlighet att återställa byggnader om de skulle skadas
av olycka eller brand. Idag saknar de den rätten då
gällande plan säger att området ska vara motorväg.
Strandskyddet återinträder inom hela planområdet när
planen hävs.
1.2 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas planbeskrivning och genomförandebeskrivning. Efter samråd tillkommer samrådsredogörelse och efter granskning tillkommer utlåtande över
inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt redovisa de förutsättningar
och syften planen har. Den har ingen egen rättsverkan.
Avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkningen
av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på
motsvarande sätt att den inte har någon egen rättsverkan.
1.3 Plandata

Planområdet omfattar ca 6900 kvm och ligger i
Sandared, söder om järnvägen. Planområdet består av
5 fastigheter som alla är i privat ägo.
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2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-08-23
§216 att begära hos Kommunstyrelsen att få ändra
eller upphäva ett vägreservat i detaljplanen del av
Sandared 1:24 m.fl. Borås Stad, Västra Götalands län,
P417, laga kraft 1947-12-31.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-18 §78 att
uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att upphäva den
del av detaljplanen som är vägreservat.
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2013-03-27 §95
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva
möjligheten att upphäva den del av detaljplanen som
omfattas av vägreservatet.
2.2 Gällande detaljplaner

Gällande plan är från P417, som vann laga kraft
1947-12-31. I planen är aktuellt området vägreservat,
respektive park och plantering.

3. Avvägningar mellan motstående
allmänna intressen
Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av naturen enligt kap 7
i Miljöbalken.
Järnväg som utgör riksintresse för kommunikation
påverkas inte negativt då det endast rör sig om redan
pågående verksamhet. Inga övriga riksintressen berörs.
Planområdet berörs av strandskydd från Viaredssjön.
Avståndet mellan planområdet och Viaredssjön är
50-200 meter. Idag omfattas det inte av strandsskydd
då området är planlagt. När planen upphävs återinträder strandskyddet för hela planområdet.
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts enligt PBL 4:34 och 6 kap MB.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.

4. Planeringsförutsättningar
4.1 Bebyggelse

Inom området finns idag två bostadshus samt två
verksamhetslokaler. Ett av bostadshusen har tillbyggnad som saknar permanent bygglov.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Inomhusvärdet är därmed lägre än riktvärdet för små
risker. Utomhusvärdet är lägre än gränsen där risker
kan tolereras under vissa förutsättningar.

4.2 Transport av farligt gods

Nära planområdet går Kust-till-kustbanan som trafikeras med bland annat farligt gods. En riskutredning
har nyligen gjorts för ett område 600 meter öster om
aktuellt planområde, se bilaga ”Kvalitativ riskanalys
för detaljplan för Sandared 1:81, 1:77 och 1:591”
(COWI, 2014-07-04). Där beskrivs att mängden
farligt gods som transporteras på järnvägen styrs av
efterfrågan, vilket innebär att den inte är konstant.
Mängden är dock liten och har varit stabil i flera år.
De huvudsakliga transporterna av farligt gods som kan
påverka det detaljplanerade området är i RID-klass
3, brandfarlig vätska, och RID-klass 5.1, Oxiderande
ämnen.

Riskutredningen rekommenderar minst 40 meter
mellan järnväg och bostäder. Kommunens bedömning
är att detta ska tillämpas vid nybyggnation. Då
denna detaljplan inte innebär någon ny byggrätt är
rekommendationen om bebyggelsefritt avstånd inte
tillämplig i detta fall.
4.3 Räddningstjänstens bedömning

Individrisken definieras som risken för en enskild
individ som befinner sig i närheten av en riskkälla.
Den övre gränsen där risker under vissa förutsättningar kan tolereras är 10-5 per år. Den övre gränser
där risker kan anses vara små är 10-7 per år.
Individrisken inom avståndet 0-50 meter från
Kust-till-kustbanan är 2,6*10-7 per år utomhus och
5,5*10-8 per år inomhus.

Riskutredningen som är gjord för Sandared 1.81,
1:77 och 1:591 borde vara applicerbar även på detta
planområde. Riskutredningen rekommenderar att inga
bostäder byggs inom 40 meter från järnvägen.
I detta planförslag så finns det redan befintliga
byggnader på plats och räddningstjänsten ser planförslaget endast som en formalitet för att byggnaderna
ska få stå kvar.
Räddningstjänsten har inga synpunkter på befintlig
bebyggelse, men anser samtidigt att all nybyggnation/
ombyggnation inom planområdet ska ta hänsyn till
riskutredningen.

Inom planområdet finns bostäder och verksamheter.

SAMRÅD
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5. Konsekvenser

6.3 Planunderlag

5.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har genomförts.
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Slutsatsen
är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att ingen betydande
påverkan förorsakas framgår nedan av konsekvensbeskrivningen.
5.2 Konsekvenser för fastighetsägare

Planen innebär att boende och verksamhetsutövare
inom området får stärkt rätt att fortsätta bo och verka
inom området. Genom att nuvarande användning
inte längre blir planstridig får de rätt att återställa
byggnader ifall de skulle skadas av exempelvis olycka
eller brand. Eventuella framtida åtgärder kommer
prövas i samband med bygglov. I den bedömningen
ingår att ta hänsyn till aspekter som rör hälsa och
säkerhet.

Kvalitativ riskanalys för detaljplan för Sandared 1:81,
1:77 och 1:591, COWI 2014-07-04, utgör planeringsunderlag.
6.4 Medverkande tjänstemän

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads
Samhällsbyggnadsförvaltning.

Planavdelningen

Anderas Klingström		

planchef			planarkitekt

5.3 Hälsa och säkerhet

Planområdet ligger nära Kust-till-kustbanan där det
transporteras farligt gods. I ”Kvalitativ riskanalys
för detaljplan för Sandared 1:81, 1:77 och 1:591”
(COWI, 2014-07-04), definieras individrisken
som risken för en enskild individ som befinner sig i
närheten av en riskkälla.
Där görs bedömningen att risker utomhus är lägre än
gränsen där risker kan tolereras under vissa förutsättningar. Inomhusvärdet är lägre än riktvärdet för små
risker.

6. Administrativa frågor
6.1 Handläggning

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande
och avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
6.2 Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.
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Genomförandebeskrivning

3.2 Fastighetsbildning

Upphävande av detaljplan för
Sandared, del av Sandared 1:40 m.fl.
Vägreservatet, Borås Stad, upprättad
den 5 maj 2014

4. Tekniska frågor

1. Inledning

5. Ekonomiska frågor

Upphävandet av planen medför inget behov av några
fastighetsrättsliga åtgärder.

En genomförandebeskrivning har till uppgift att
redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen
har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen
är att den ska vara vägledande vid genomförandet av
detaljplanen.

4.1 Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Ledningar inom området påverkas inte av upphävandet.
Inga u-områden finns inom det av planen berörda
området.

Upphävandet av planen innebär inga kostnader för någon
utöver kommunens kostnader för själva planarbetet.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Markavdelningen

1.1 Syfte

Förslaget till upphävande av gällande plan syftar till att
ta bort befintligt vägreservat som inte längre är aktuellt
samt angränsande naturmark.

Edward Isaksson

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd		

2 kvartalet 2014

Granskning

3 kvartalet 2014

Antagande

4 kvartalet 2014

Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
2.1 Gällande detaljplaner

I området gäller byggnadsplan P417 från 1947.
Gällande bestämmelser för planområdet är allmän
plats, vägreservat, respektive park och plantering.
Inga byggrätter går förlorade genom upphävandet.
Genomförandetiden för planen har gått ut.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Markägare

Planen omfattar fastigheterna Sandared 1:34, 1:38,
1:40, 1:509, samt 1:559. Samtliga är privatägda.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad
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BESLUTSFÖRSLAG

Tillägg till detaljplan för fritidsområdet Viareds Sommarstad
Viared 10:1 m fl
Ärendet har kompletterats med två skrivelser angående villkor för VA-anslutningar och uttag av VAavgifter.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till tilläggsbestämmelser för detaljplan för Viareds
Sommarstad, Viared 1:10 m.fl.

2014-08-26
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-08-26
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0563 214
Handläggare: Peter Skoglund, tfn 033-35 84 91
Datum/avdelningschef: 2014-08-26/bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2014-09-01

Dnr 2012/KS0563 214
Ert Dnr BN2012-995

Samhällsplaneringsavdelningen
Peter Skoglund

Samhällsbyggnadsnämnden

Tillägg till detaljplan för fritidsområdet Viareds
Sommarstad Viared 10:1 m fl
Av det remitterade tillägget till detaljplan framgår att strandskyddet inte återinträder i
samband med plantillägget. Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden
att utveckla detta i planbeskrivningen.
Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot samrådsförslaget.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

PM
2014-08-22

1 (1)
Dnr Juridik 148/14

Sekretariatet/Lars-Olof Danielsson
Tfn 033 – 35 70 59

PM om anläggningsavgifter för VA på Viareds Sommarstad
Fullmäktige beslutade i december 2013 att Viareds Sommarstad skulle
inlemmas i verksamhetsområde för allmänt VA. Skälet för detta beslut var ett
sedan länge stort behov av att miljömässigt lösa VA-frågan inom området. Det
fanns beslut från Miljönämnden om behovet av en sådan lösning.
Eftersom Viareds Sommarstad nu ligger inom verksamhetsområde för VA,
skall lagen om Allmänna vattentjänster tillämpas.
Om inte behovet för den enskilde fastighetsägaren kan lösas på annat sätt och
denne behöver tjänsten, skall fastighetsägaren betala, dels anläggningsavgift för
anslutningen, dels löpande brukningsavgift. Behovsprövningen görs utifrån att
fastigheten är bebyggd enligt detaljplanen.
Såväl anläggningsavgift som brukningsavgift bestäms utifrån gällande VA-taxa.
Anläggningsavgiften blir högre än enligt den antagna VA-taxan, om
kostnaderna för anläggande av allmänt VA-system inom aktuellt område
avviker i markant omfattning från vad som är normalt. En sådan
kostnadsavvikelse bedöms uppkomma i Viareds Sommarstad. Då finns en
skyldighet att ta ut en högre anläggningsavgift, så kallad särtaxa.
I vissa fall, då fastighetens bärkraft och andra omständigheter gör
anläggningsavgiften betungande, kan det vara svårt för den enskilde
fastighetsägaren att betala den uppkomna avgiften. Lagen medger då en rätt att
avbetala under maximalt 10 år, under förutsättning att säkerhet kan ställas.
Räntan uppgår till gällande referensränta med tillägg av två procentenheter, för
närvarande 3 procent.
Sammantaget finns det en skyldighet för kommunen att tillse att Viareds
Sommarstad innefattas i brukningsområde för allmänt VA. Då har
fastighetsägarna en skyldighet att betala anläggningsavgift för anslutningen.
Denna kan delas upp på 10 år, om den är betungande för vissa fastighetsägare.
Räntan bestäms enligt lag och är för närvarande 3 procent.

STADSKANSLIET, sekretariatet

Lars-Olof Danielsson
Stadsjurist

Ingår i Borås Stadshus AB
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Diarienummer
BN2012-995

Delegationsbeslut
P1 2014 55

Inbjudan till samråd for Tillägg till detaljplan för Viared, Viared
10:l m.f l. - Viareds sommarstad
Ett d a g g till byggnadsplanen för Viared s o m a r s t a d ska vid VA-saneringen av området öka
byggratten och möjliggöra permanentboende. Tillägget ger ökad byggratt för 125
fritidshustomter.
Inbjudna att lämna synpunkter ar sakägare, kommunala
remissinstanser och andra med ett väsentligt intresse. Vi
ber fastighetsägare informera eventuella hyresgäster.

Samrådstiden ar 16 juni - 19 augusti 2014.

Öppet hus
Var: Borås Energi och Miljö, Vasterlinggatan 10, Borås
N k kl 13.00-18.00 måndagen den 23:e juni

Syftet med öppet hus ar att svara på eventuella frågor om planhandlingarna eller
markavdelningens informationsbrev (bifogas). Representanter från k o m u n e n s
planavdelning och markavdelning deltar, liksom från Borås Energi och Miljö.

Träffa politiker
Borås Stads politiska ledning medverkar genom kommunalrådet Tom Andersson samt Borås
Energi och Miljös ordförande Ulf Sjösten. Båda finns på plats från kl. 17.00.

Planhandlingar
Detaljplanen visas i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, mån-tor kl. 8-17, fre kl. 8-16.
Planen finns aven på vår webbplats: www.boras.se/detaljplan. Stora plankartor kan skickas
på begäran.

Upplysningar
Kristina Axelsson, tfn 033-35 85 11, e-post kristina2.axelsson@boras.se
Andreas Klingström, tfn 033-35 85 72, e-post andreas.klmgstrom@boras.se

Synpunkter
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 19 augusti 2014 via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2012-995. Vi vill ha pdf eller
word-format för att lättare kunna sammanställa synpunkterna. Det går aven att skicka
synpunkter med brev till: Borås Stad, Samhallsbyggnadsnamnden, 501 80 Borås.
Diarienr

Borås den 11 juni
Samhallsbyggnadsnamnden

Diarieplonbetedai

BOR&

STAD

2014 -06- 12
Kommunstyrelsen

l

I

BN 2012-995

Tillägg till detaljplan för Viared,
Viared 10:1 m.fl. - Viared Sommarstad
Borås Stad

SAMRÅD normalt planförfarande

Sammanfattning
Syftet med detta tillägg till befintlig byggnadsplan,
plannummer P227, är att utöka byggrätten för att
möjliggöra permanentboende i samband med planerad
VA-sanering av Viareds Sommarstad.
Detaljplanen möjliggör att125 fritidshustomter från
1950-talet får en utökad byggrätt. Området trafikmatas från Nabbamotet via en enskild väg.
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Planbeskrivning
Tillägg till detaljplan för Viared,
Viared 10:1 m.fl. - Viared Sommarstad
Borås Stad, upprättad den 22 maj
2014.
1. Inledning

att behovet av transporter som belastar miljön minimeras. Fler permanentboende i Viared Sommarstad
kan öka underlaget för kollektivtrafik.
Planområdet finns med i planprogram för Viared
Strand upprättat 2008-11-17. I planprogrammet
föreslås att Viareds Sommarstad ska VA-saneras och
att permanentboende ska möjliggöras. Att göra en
ändring genom tillägg överensstämmer i stort med
planprogrammet.

1.1 Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detta tillägg till befintlig byggnadsplan
är att utöka byggrätten för att möjliggöra permanentboende i samband med VA-sanering av Viareds
Sommarstad. Tillägget till gällande plan möjliggör att
125 fritidshustomter från 1950-talet får en utökad
byggrätt.
1.2 Handlingar

Tillägget innebär en ändring av bestämmelserna i
gällande detaljplan. Gällande plan fortsätter att vara
juridiskt bindande med de ändringar som detta tillägg
föreslår. Tillägget handläggs med normalt planförfarande och till gällande plan fogas denna planbeskrivning som en ändring. Efter samråd tillkommer en
samrådsredogörelse.
1.3 Läge, areal och markägare

Viareds Sommarstad är beläget ca 7 km väster om centrala Borås. Norr om området ligger Viaredssjön, öster
om området ligger bostadsområdet Viareds Strand och
söder om området ligger industriområdet Viared Norr.
Planområdets areal är ca 28 ha. Området består av
avstyckade tomter, arrenderade tomter och tomträtter.
Naturmarken runt bostadstomterna ägs av Borås stad.

3. Avvägningar allmänna intressen
Riksväg 40 är riksintresse för kommunikationer vilket
innebär att vägens funktion som transportled inte får
försämras. Tillägget till planen bedöms inte påverka
riksintresset negativt.
Miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar, trafikbuller och vatten kommer inte att påverkas negativt av
en utökad byggrätt på befintliga fastigheter.
När byggnadsplanen gjordes lämnades en remsa på
100 meter mellan bebyggelsen och sjön. Enligt de nya
strandskyddsbestämmelserna 7 kap 18g§ återinträder
strandskyddet automatiskt om en detaljplan ersätts
med en ny plan. Detta gäller inte vid ett tillägg till
detaljplan. Även om strandskyddet inte återinträder
bör hållningen även fortsättningsvis vara att kommunen som markägare ska vara restriktiv med åtgärder
som innebär förändringar i miljön kring stranden för
att skydda djur och växter. Marken närmast stranden
är planlagd som allmän platsmark och ska därmed vara
tillgänglig för allmänheten.

4. Förutsättningar och förändringar
Viaredssjön

2. Tidigare ställningstaganden

Planområde
Viareds
Strand

2.1 Uppdrag

Byggnadsnämnden beslutade 2009-08-25 §158 att ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra detaljplanen för området. Planuppdraget innefattade då även
Viareds Strand och Viared Norra, vilka togs ut och
blev egna planer. Viared Norra vann laga kraft 201201-18 och Viareds Strand vann laga kraft 2013-01-11.

Trollstugan
Nedanbyn

Västerbyn
Storebyn

Kommunstyrelsen godkände i beslut 2012-10-09 §
563 att planuppdraget för Viareds Sommarstad handläggs med ett tillägg och att enskilt huvudmannaskap
för vägarna ska vara kvar.

Sunnanbyn

2.2 Översiktliga planer och planprogram

Tillägget strider inte mot Borås Stads översiktsplan. I
översiktsplanen anges att bebyggelse skall lokaliseras i
lägen som förstärker underlaget för kollektivtrafiken så

Ytterbyn

Arlarevägen

Österbyn

Kraftledning
Planområde
Viared Norra
Riksväg 27

Översiktskarta

SAMRÅD
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4.1 Sommarstugeområdet

Alarevägen

Sommarstugeområdet består av 6 byar: Nedanbyn,
Ytterbyn, Österbyn, Sunnanbyn, Storebyn och Västerbyn. Byarna omfattar 125 fastigheter varav ca 55
är helårsboende. Bebyggelsen är anpassad efter den
kuperade naturen som består av blandskog. I Storebyn
är tomterna mindre än i resterande området, arealen
är mellan 500 och ca 650 m². I de andra byarna är
tomterna mellan 600 och 1100 m². De flesta tomterna har en area som är ca 620-650 m². Tomterna
som är större är ofta mer kuperade. Tillgängligheten
till planområdet varierar. Tomterna inom planområdet nås av gator med förhållandevis svag lutning men
själva tomterna är ofta brant sluttande.
I Storebyn är största tillåtna byggnadsarea 30 m²,
vilket idag stämmer för få av husen. De flesta husen
är ombyggda och har en totalarea på 50-60 m². Ej
ombyggda hus i resterande planområde har en storlek
mellan på 50-60 m² (max 60 enligt planen). Ombyggda hus har en area på ca 80-100 m².

Viaredssjön

Närmaste skola/förskola finns i Sjömarken, ca 5 km
bilväg alternativt 3 km cykelväg. Service i form av
detaljhandel finns närmast i Lundaskog. Bank och
mindre servicebutik finns i Viared industriområde.
4.1.2. Områdets karaktär och kulturhistoria

Området består av en låg trähusbebyggelse. Områdets
smala grusvägar samt de gröna kilarna mellan vägarna
och tomterna bidrar till en naturnära känsla. Flera av
husen är väl anpassade till landskapet och de kuperade
tomterna. I området finns mycket natur där det finns
plats för lek och rekreation. Viaredssjön används för
bad och båtturer sommartid.

Grönska mellan ”byarna”

Hus anpassade för permanentboende

4

Fritidshusområden från 1950 och 60-talet är starkt
förknippat med det välfärdssamhälle som växte fram
under 1900-talet. I folkhemmets förbättrade levnadsstandard och semesterlagstiftning är fritidshusen en
del av ett kulturarv. Flera av fritidshusområdena i
Borås är en kompensation för att staden byggde stora
flerfamiljsområden. För att arbetarna skulle få tillgång
till en egen täppa upplät kommunen mark för fritidshusområden. Fritidshusen i Viared byggdes på mark
som arrenderades. Till en början var stugorna små och
hade enkel standard. Ombyggnader över åren gör att
området har en något brokig karaktär med stugor i
olika former och storlekar. När större byggrätter tilllåts kan området komma att förlora sin karaktär som
fritidshusområde och mer efterlikna ett traditionellt
villaområde. Det är viktigt att områdets smala vägar
och grönytor bevaras. Se bilder på sida 4 och 5.

4.2 Infrastruktur

Söder om planområdet passerar Riksväg 40 vilken
är en av de större infarterna till Borås. Planområdet
trafikmatas från Nabbamotet via Alarevägen som är en
enskild grusväg som leder in i sommarstugeområdet.
Vägarna i området är enklare grusvägar som varierar
i bredd mellan 3-4 meter. På vissa platser är vägen
bredare med mötesplatser.
4.2.1 Väghållningsansvar

I detta tillägg till detaljplan behålls vägarna som de är
med enskilt huvudmannaskap. I genomförandet för
aktuellt tillägg till detaljplan bildas en samfällig vägförening. Genom förrättningen klarläggs fastighetsägarnas och föreningens rättigheter och skyldigheter och
på så vis får också vägarna ett långsiktigt förvaltande.

Väg i området och obeyggd mark närmast gatan.

Kommunstyrelsen beslutade 2010-02-22 §109 att
kommunen skulle vara väghållare i nya detaljplaner.
Kommunstyrelsen godkände i beslut 2012-10-09 §
563 att planuppdraget för Viareds Sommarstad handläggs med ett tillägg och att väghållningsansvaret inte
skulle ändras i denna plan.
Om kommunen i framtiden vill ta över väghållningen
i området kan Kommunstyrelsen efter att genomförandetiden löpt ut bestämma att ny detaljplan skall
göras där huvudmannaskapet för gatorna ändras.

Hus med liggande träplanel

Intresset för att kommunen skall ta över väghållningsansvaret kan också väckas av att fler människor bor
i området permanent. Om kommunen i framtiden
blir väghållare kommer kostnaden för kommunala
gator att fördelas på fastighetsägarna i området genom
en så kallad gatukostnadsutredning. I samband med
ett eventuellt framtida kommunalt övertagande av
gatorna kan inlösen av mark bli aktuellt för att få
kommunal standard på gatorna.
4.2.2 Infrastruktur vatten och avlopp

Befintliga vatten- och avloppsledningar i närområdet
finns i Viareds industriområde och Viareds Strand.
Viareds Sommarstad är av Miljö- och konsumentnämnden klassat som ett saneringsområde, vilket
innebär att miljöpåverkan från avloppsvatten ska
minskas. Området har gemensamma vattenledningar
och enskilda avlopp. Miljöskyddskontoret har inventerat vatten- och avloppsförhållandena inom Viareds
Sommarstad. Av inventeringen framgår att de allra
flesta anläggningarna bedöms som undermåliga.
De ursprungliga stugorna var avsedda för enkelt boende med enkla installationer och utan vattentoalett.
Den ökade andelen permentboende och ökade krav
på bekvämlighet leder till utsläpp av större mängder
avloppsvatten. Ursprungligen fanns gemensamt sommarvatten. I och med det ökande nyttjandet av husen
SAMRÅD
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Ändring av detaljplan
Tillägg till plankartan
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast
angiven användning och utformning är tillåten.
Utnyttjandegrad
Största tillåtna byggnadsarea är 20% av fastighetsarean, dock max 160 m².
5

Antal fastigheter/tomter som ska finnas
Prickmark tas bort.

5

Utformning
Högsta byggnadshöjd är 5 meter.
Avståndet från bostadshus till fastighetsgräns till
annan gräns mot bostadsfastighet ska vara minst 4
meter. Komplementbyggnad får byggas 1 meter från
sådan gräns.

11

Bygglov krävs för komplementbyggnader t.ex. friggebodar.
Återvinningsstationer, miljöhus, transformatorstationer, pumpstationer, dagvattendammar och andra
teknikanläggningar för vatten- och avlopp får förläggas på mark med användningen allmän plats.
Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats.
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år.
Information
Grundläggning på tillbyggnader bör ligga 0,5 m över
körbana.

Ändring av
Detaljplan för Viared

Viared 10:1 m.fl Viareds sommarstad

2014-06-05

Tillägg upprättat 2014-05-22

Andreas Klingström
Planchef
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Kristina Axelsson
Planarkitekt

BN 2012-995

Skala 1:3000

Plankarta och förklaring av
planbestämmelser
Tillägg till plankartan

Bostäder, friliggande

Byggnad får inte uppföras

För Viareds Sommarstad finns en gällande detaljplan upprättad 1955 som byggnadsplan för Fritidshusområdet Viareds
Sommarstad. Vissa av planens bestämmelser ersätts enligt
förslaget nedan. Bestämmelsen i gällande plan om att avlopp
inte får anordnas tas bort med detta tillägg. De delar av
underliggande detaljplan som inte ändras kommer att gälla
jämsides tillägget.
Utnyttjandegrad

Största tillåtna byggnadsarea för bostadshus är 20% av fastighetsarean dock max 160 m². I detta ingår även uthus och
garage/carportar.

5

Siffrorna i ringar markerar hur många tomter/fastigheter
som ska finnas. Bestämmelsen är satt för att motverka att två
tomer slås ihop till en.
Den röda skrafferingen betyder att bebyggelseförbudet markerat med prickmark inte ska gälla. Detta innebär att det inte
lägre råder bebyggelseförbud på tomternas baksida. Bebyggelseförbudet behålls utmed vägarna i området. För att behålla
siktlinjer tillåts inte carport och garage på den prickade
marken. Det är också viktigt att behålla bebyggelseförbudet
för att värna om vägarnas karaktär som smala vägar med lummiga förträdgårdar. Se text och bilder sida 4-5.

5

Utformning

Högsta byggnadshöjd är 5 meter. Det innebär att det är
möjligt att bygga ett hus i 1,5 plan men inte i 2 plan. Det är
också möjligt att bygga souterränghus.
5
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Avståndet från bostadshus till fastighetsgräns till annan gräns
mot bostadsfastighet ska vara minst 4 meter. Komplementbyggnad får byggas 1 meter från sådan gräns. Bygglov krävs
för komplementbyggnader som t.ex. friggebodar.
Transformatorstationer ,pumpstationer, dagvattendammar
och andra teknikanläggningar för vatten- och avlopp får
förläggas på mark med användningen allmän plats.

Gränsen är ungefärlig. I detta
område gäller P1170.

Byggnadsteknik

Bygglov krävs för komplementbyggnader. Detta för att värna
om grannsämjan samt bevara områdets karaktär.
Huvudmannaskap

Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Det vill säga
att kommunen inte har något väghållningsansvar samt att
kommunen arrenderar ut naturmarken till föreningen.
Genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från det att planen vunnit laga
kraft.
Information

Grundläggning på tillbyggnader bör ligga 0,5 m över körbanan.
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har också många inrättat egna vattentäkter. De nya
enskilda vattentäkterna och de ökande utsläppen av
avloppsvatten i samma områden, ofta med ganska tät
bebyggelse, innebär att riskerna att förorena vattentäkterna ökar. Ledningar för avlopp får läggas i allmän
platsmark för gata och natur.

4.5 Medverkande tjänstemän

Detaljplanen har upprättats av Boras Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från Stadskansliet, Tekniska
förvaltningen, Miljöförvaltningen, Lantmäterimyndigheten, Borås Energi och Miljö AB och Stadsdelsförvaltning Väster.

4.3 Störningar och Risker

Bostadsbebyggelsen som berörs av tillägget ligger mer
än 100 meter från Riksväg 40 och riskbilden med
anledning av vägen är därmed låg.
Söder om planområdet sträcker sig en 130 kV luftledning vilken enligt riskanalysen för detaljplanen
Viared Norra föreslås ha 40 meters skyddsavstånd till
bostadsbebyggelse för att på så sätt minimera risken av
påverkan från elektromagnetiska kraftfält. Detta går
inte att uppnå för fem befintliga hus i Sommarstaden
där avstånden mellan bostadshusen och ledningen är
mellan 27 och 38 meter.

PLANAVDELNINGEN
Andreas Klingström

Kristina Axelsson

planchef

planarkitekt

4.4 Miljömål och planens konsekvenser

En behovsbedömning har gjorts och slutsatsen är att
miljöbedömning med MKB (miljökonsekvensbeskrivning) inte behövs.
Att anlägga kommunala VA-ledningar i området
kommer att säkra att enskilt avloppsvatten och BDTvatten (bad, dusch och tvätt) inte förorenar sjön eller
grundvattnet. På så sätt förhindras att dåligt fungerande enskilda avlopp orsakar övergödning i sjön och
omgivande vattendrag.
När byggrätten i området ökar är det rimligt att anta
att fler kommer att bo i området permanent. Området
ligger relativt långt från både kommunal och kommersiell service.
Det är rimligt att anta att körsträckan med bil för
dem som bor i Viareds Sommarstad är högre än för
personer som bor mer centralt. Det är även troligt att
området till en början kommer att ha en stor energiförbrukning i och med att husen i området är byggda
som enklare sommarstugor. När husen byggs till enligt
nya energikrav så kommer energiförbrukningen för
uppvärmning att på sikt minska.
Miljömålen påverkas genom en ökad energiförbrukning, vilket inte är förenligt med miljömålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. Däremot är
VA-saneringen förenlig med miljömålen Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag som kommunen
bedömer vara överordnade i detta område.
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nen. Detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga
skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång
fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller
upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).

Genomförandebeskrivning
Tillägg till detaljplan för Viared,
Viared 10:1 m.fl. - Viared Sommarstad
Borås Stad, upprättad den 22 maj
2014.

2.3 Markägoförhållanden

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till
detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.
Kommunen är ägare till större delen av marken inom
planområdet. Kommunen har upplåtit delar av marken genom tomträtt men också genom bostadsarrende
och arrende av allmän platsmark såsom grönområde.
Fler bostadstomter har privata fastighetsägare.

1. Inledning
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan.
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället
av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur
genomförandesynpunkt.

2.4 Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
2.4.1 Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap varvid
kommunen inte ansvarar för skötsel och underhåll av
allmän plats. Ansvaret för allmän plats har de enskilda
fastighetsägarna. Blivande samfällighetsförening svarar
för skötsel och underhåll av gator, gc-vägar, gemensamma byggnader samt de områden som genom avtal
utarrenderas för föreningens skötsel.

Denna genomförandebeskrivning redovisar ansvarsfördelningen samt möjligheter till genomförande av
Detaljplan för bostäder i Viareds sommarstad.
Syftet med tillägget till planen är att i samband med
VA-sanering av området, skapa möjlighet till ökade
byggrätter för bostäderna som kan möjliggöra permanent boende.

Enligt avtal sköts stora delar av skogsområdet av kommunens skogsavdelning.
2.4.2 Anläggningar inom kvartersmark

Respektive fastighetsägare ansvarar för samtliga
åtgärder inom kvartersmark när det gäller utförande,
kostnader och framtida drift och underhåll.

2. Organisatoriska frågor
2.2 Tidsplan

För detaljplanen gäller ett enkelt planförfarande med
följande tidsplan:

2.5 Avtal
2.5.1 Kommunen och föreningen

Samråd
2 kv. 2014
Granskning
3 kv. 2014
Antagande
3 kv. 2014
Laga kraft
4 kv. 2014 (förutsatt att detaljplanen
inte överklagas).

Avtal om arrende av del av Viared 10:1, samt överenskommelse om fastighetsbildning och inrättande
av gemensamhetsanläggning kommer att träffas med
Föreningen Viareds Sommarstad.

Bedömd byggstart för VA-saneringen är enligt Borås
Energi och miljö (som har uppdraget att utföra utbyggnaden) till sommaren 2014. Tidplanen förutsätter
att inga allvarliga synpunkter på detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen ska antas
av Kommunfullmäktige.

Avtal om arrende alternativt köpeavtal för friköpning
av tomter skall träffas med de husägare vars hus står på
ofrigrund.

2.3 Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då
planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att
få sitt bygglov beviljat om de bygger enligt detaljpla-
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2.5.2 Kommunen och övriga fastighetsägare

2.5.3 Kommunen och Ledningsägare

På kommunägda fastigheter inom planområdet kommer det finnas ledningar för bl.a. vatten och avlopp.
Avtal för detta skall träffas mellan kommunen och
ledningsägaren
2.5.4 Kommunen och Borås Energi & Miljö

Avtal för upplåtelse av mark rörande ledningar, pumpstation, dagvattendamm och andra teknikanläggningar
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för vatten- och avlopp skall tecknas mellan parterna.
Eventuellt behövs också avtal med Borås Elnät för
transformatorstation.
2.5.5 Kommunen Markavdelning och Kommunens
Skogsavdelning

Avtal för skötsel av allmän platsmark i form av skog
ska finnas där skogsavdelningen tar på sig skötselansvar för skogen.

3. Fastighetsrättsliga frågor

4.2 Gång- och cykelvägar

Befintlig gång- och cykelväg ned till badplatsen skall
ingå i gemensamhetsanläggningen ovan. Gång- och
cykelvägen mellan Viareds Sommarstad och lekplatsen
belägen inom Viareds Strand (Lyckebo Sjöstad) skall
anläggas och bekostas av kommunen. Det är endast
gångvägen som ska bekostas av kommunen. Lekplatsen bekostas av exploatören för Viareds Strand (Lyckebo Sjöstad). Del av denna gång-cykelväg (fram till
planområdesgränsen) skall sedan ingå i ovan nämnda
gemensamhetsanläggning.

3.1 Fastighetsbildning

De delar av planområdet som utgörs av allmän plats
ska bilda egen fastighet eller överföras till annan kommunal fastighet.
De tomter inom kvartersmark som ej är fastighetsbildade skall avstyckas så att varje bostadstomt bildar
egen fastighet.
3.2 Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggningar skall bildas för gata, parkering och övriga gemensamma anläggningar. Vidare
skall det bildas en samfällighetsförening som sköter
ovan nämnda gemensamhetsanläggning(ar).
3.3 Servitut och Ledningsrätt

Allmänna ledningar, inom området får vid behov och
på ansökan av respektive ledningsägare säkerställas
med ledningsrätt.
3.4 Ansökan om lantmäteriförrättning

Kommunen ansöker om fastighetsbildning rörande
den allmänna platsmarken. Kostnaderna för ovanstående fastighetsbildningsåtgärd fördelas av lantmäteriet
efter vad som anses skäligt.
Blivande fastighetsägare ansöker och bekostar fastighetsbildning inom den egna kvartersmarken
Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om
lantmäteriförrättning avseende ny ledningsrätt, samt
kostnader för denna förrättning.

Inom området finns ett antal parkerings och uppställningsplatser och det kommer även att iordningsställas
nya i samband med VA-utbyggnaden. Några av dessa
platser skall ingå i ovan nämnda gemensamhetsanläggning och förvaltas i enlighet med denna. Den exakta
utformningen av gemensamhetsanläggningen samt
vilka parkeringsplatser som behövs för VA-saneringen
fastställs vid byggstart av hur ledningarna läggs och
lantmäteriförrättning utförs efter utbyggt läge.
4.4 Park och natur

Stora delar av området utgörs av allmän plats PARK.
Marken ägs av kommunen och sköts idag av kommunens skogsavdelning och kommer till stora delar även
att skötas på detta sätt i framtiden. De områden av
parkmarken som ligger närmast kvartersmarken samt
marken i anslutning till badplatsen, gångvägen ned till
badplatsen, mark runt pumphuset och runt ”Alaregården” får arrenderas ut till föreningen och skötas av
denna. Till arrendeavtalet bifogas en karta som utvisar
arrendeområdet. Inga större åtgärder planeras inom
parkmarken.
4.5 Dispens och kompensationsåtgärder

Inom området med allmän plats mark PARK finns
en badplats. I befintlig detaljplan har strandskyddet
upphävts och det återinträder inte vid ett tillägg till
gällande detaljplan.
4.6 Byggnader på allmän plats

4. Tekniska frågor
4.1 Gator

Genomförandet av tillägget för detaljplanen innebär
att gatorna sköts av en samfällighetsförening som
bildas i samband med gemensamhetsanläggning. Vid
lantmäteriförrättningen får de exakta former för hur
en sådan gemensamhetsanläggning skall se ut avgöras.
En gemensamhetsanläggning med en samfällighetsförening innebär att gatorna får ett långsiktigt och tryggt
förvaltande.
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4.3 Parkering

Inom allmän platsmark finns en gemensam festlokal
(Alaregården) samt en bastu och ett pumphus för drift
av sommarvattensystem som ägs av föreningen. Marken runt dessa byggnader skall upplåtas med arrende.
4.7 Vatten-, avlopp och dagvatten

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde
för vatten, spillvatten och dagvatten. En förbindelsepunkt för vatten, dagvatten och spillvatten upprättas
för varje fastighet/bostadstomt vid fastighetsgräns.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Varje enskild fastighetsägare, tomträttshavare och
arrendator skall betala anslutningsavgift för vatten,
dagvatten och avlopp. Förbindelsepunkt upprättas
även vid den allmänna byggnaden ”Alaregården”.
Utbyggnaden av VA- anläggningar utförs av huvudmannen för de kommunala allmänna VA-ledningarna
(Borås Energi och Miljö AB).

anslutningsavgifter för VA.
5.2.2 Utgifter

Borås Energi och Miljö AB får utgifter i form av kostnader för utbyggnad av VA-nät.
5.3 Enskilda fastighetsägares, tomträttshavares
och arrendatorers inkomster och utgifter

Dagvatten ska omhändertas inom områdets naturmark
dit dagvattenledningars utlopp byggs till lämpliga
lågpunkter, dammar och diken med erosionsskydd.
Beräknat flöde är litet till en början med en ökningen
sker då fler rännstensbrunnar kopplas på. Dagvattnet
från vägar ska avledas via dagvattenledningar och
diken ned mot Viaredssjön.
Ett lokalt vattenledningssystem finns i område för
sommarvatten. Detta system skall ingå i en gemensamhetsanläggning och skötas av samfällighetsföreningen.
4.8 Övriga ledningar
4.8.1 El, tele och opto

El- och teleledningar finns utbyggt i området. Eventuell utbyggnad av optonät ska hanteras av blivande
samfällighetsförening.

5.3.1 Inkomster

Enskilda fastighetsägare, tomträttshavare och arrendatorer får inga direkta inkomster till följd av tillägg till
detaljplan. Tillägget bedöms dock höja marknadsvärdet på marken för de enskilda fastighetsägarna.
5.3.1 Utgifter

Enskilda fastighetsägare, tomträttshavare och arrendatorer får i samband med planändringen kostnader
i form av framtida skötsel och underhåll av vägar,
samt andra gemensamma anläggningar som baseras
på det andelstal som erhålls i lantmäteriförrättningen
för bildande av gemensamhetsanläggningar. Slutligen
uppstår kostnader för lantmäteriförrättningen.
5.3.2 Anslutningsavgifter VA

I samband med VA-saneringen uppstår kostnader för
enskilda fastighetsägare, tomträttshavare och arrendatorer i form av anslutningsavgifter till VA.

4.8.1 Fjärrvärme

Det finns ingen tillgång till fjärrvärme i området.

5. Ekonomiska frågor

Peter Zettergren

Carol Jarpa de Emilson

Tf Markchef

Projektledare

5.1 Ekonomiska konsekvenser för kommunen
5.1.1 Inkomster

Borås Stad får inkomster till följd av försäljning respektive arrendeupplåtelse av mark för bostäder samt
för arrende av del av grönområde. Kommunen får
även intäkter i form av planavgift som tas ut i samband med bygglov för nybyggnation.
5.1.2 Utgifter

Borås Stad får utgifter till följd av framtagande av
tillägg till detaljplan samt för fastighetsbildning i
samband med inrättande av gemensamhetsanläggning
och eventuell övrig fastighetsbildning. Kommunen får
också kostnader för utbyggnad av gång- cykelväg fram
till planområdesgräns mot Viareds Strand (Lyckbeo
Sjöstad) för att angöra väg som löper mot lekplats
inom detta område.
5.2 Borås Energi och Miljö AB.s inkomster och
utgifter
5.2.1 Inkomster

Borås Energi och Miljö AB får inkomster till följd av

SAMRÅD
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad

Bostäder, friliggande

Byggnad får inte uppföras
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Ändring av detaljplan
Tillägg till plankartan
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast
angiven användning och utformning är tillåten.
Utnyttjandegrad
Största tillåtna byggnadsarea är 20% av fastighetsarean, dock max 160 m².
5

Gränsen är ungefärlig. I detta
område gäller P1170.

Antal fastigheter/tomter som ska finnas
Prickmark tas bort.

5

Utformning
Högsta byggnadshöjd är 5 meter.
Avståndet från bostadshus till fastighetsgräns till
annan gräns mot bostadsfastighet ska vara minst 4
meter. Komplementbyggnad får byggas 1 meter från
sådan gräns.
Bygglov krävs för komplementbyggnader t.ex. friggebodar.
Återvinningsstationer, miljöhus, transformatorstationer, pumpstationer, dagvattendammar och andra
teknikanläggningar för vatten- och avlopp får förläggas på mark med användningen allmän plats.
Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats.
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år.
Information
Grundläggning på tillbyggnader bör ligga 0,5 m över
körbana.

Ändring av
Detaljplan för Viared

Viared 10:1 m.fl Viareds sommarstad

2014-06-05

Tillägg upprättat 2014-05-22

Andreas Klingström
Planchef

Kristina Axelsson
Planarkitekt

BN 2012-995
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Mark och arrenden i Viareds sommarstad
Borås Stads markavdelning vill med detta brev klargöra hur vi ser på markfrågor som uppstår
i Viareds sommarstad vid tillägg till detaljplan, VA-sanering, ändring av arrende, bildande av
gemensamhetsanläggning m.m. Borås Stad är markägare till stora delar av Viareds
sommarstad. Alla frågor om kommunens roll som markägare hanteras av Markavdelningen.
Gamla arrendeavtal
Föreningen Viareds sommarstad har sedan 1985 arrenderat den mark som i byggnadsplanen
för Viareds sommarstad är grönområde. I detta avtal ingick även en del bostadstomter som
föreningen sedan arrenderade ut i andra hand. Avtalet är uppsagt till den 31 december 2014.
Borås Stads markavdelning avser att teckna ett nytt arrendeavtal med Föreningen Viareds
sommarstad för de markområden som rör föreningens verksamhet. Nya avtal kommer också
att tecknas direkt med bostadsarrendatorerna. Övrig skogsmark som är naturmark i planen
kommer att skötas av Borås Stads skogsavdelning och den kommer inte att arrenderas av
föreningen.
Nytt arrendeavtal med Föreningen Viareds sommarstad
Mark som föreningen erbjuds att arrendera är de områden som rör föreningens
verksamheter. Områdena är i huvudsak ca 5 meter bakom respektive bostadstomt. Avsteg
har gjorts från 5-metersgränsen för att passa med byggnadsförhållanden eller för att få en
mer praktisk avgränsning för skötselansvar. Marken är markerad med grått i bifogad karta.
De streckmarkerade områdena på kartan är idag utarrenderade i privat regi. Dessa avtal
kommer att sägas upp och - när avtalstiden gått ut - ingå i föreningens arrende. Den del som
inte upplåts kommer Borås Stads skogsavdelning att sköta.
Borås Stad tillåter inte att föreningen arrenderar ut mark i andra hand. Grönområdet är
allmän platsmark och får inte upplåtas för enskilt ändamål. Hur grönytorna ska skötas får
föreningen själv avgöra, t.ex. om var och en ska sköta marken bakom sin tomt eller om
föreningen ska sköta marken.
Syftet med detta är att göra arrendeavtalet mer rättvist samt att tydliggöra vad som är
kommunens ansvar och vad som är föreningens ansvar.
Nya bostadsarrenden för de åtta boende som arrenderar sin tomt
Genom åren har allt fler arrendatorer köpt sina tomter, och nu återstår endast åtta stycken
arrenden för bostadstomter. Markavdelningen önskar att även dessa friköps. Dessa
arrendatorer erbjuds därför att friköpa sin tomt för ett reducerat pris om 200 300 kronor
under 2014. Förrättningskostnad för att bilda egen fastighet tillkommer. Efter 2014 sätts
priset till marknadsvärdet.
Borås Stad kommer att teckna nya arrendeavtal direkt med de boende som vill fortsätta att
arrendera sin tomt. Det är en större trygghet juridiskt att arrendera direkt från kommunen än
i andra hand av föreningen. De nya bostadsarrendena blir på 5 år i taget.
Kommunen eftersträvar att marknadsanpassa arrendenivån. Den nya avgälden är 10 000
kr/år med indexjustering årsvis. Första året får arrendatorerna en rabatt för en successiv
justering, varför priset blir 6 500 kr första året.

Tomträtter
De boende som har tomträtt i Viareds sommarstad erbjuds att köpa sina tomter för samma
pris som arrendatorerna, d.v.s. 200 300 kr under 2014.
Gemensamhetsanläggning
Vägarna i sommarstaden kommer enligt planavdelningens förslag fortsatt vara enskilda men
en gemensamhetsanläggning och en vägförening skapas. Skillnaden mot den förening som
finns idag är att vägföreningen kan fungera som en juridisk person och har större möjligheter
att t.ex. kräva in vägföreningens avgifter.
I samband med att Borås Energi och Miljö gräver i gatorna på området kommer det att
finnas behov av uppställningsytor. Dessa ytor kommer efter VA-saneringen att ingå i
blivande gemensamhetsanläggning som parkeringsplatser för besökare och till dem som inte
kan ordna parkering på egen tomt.
Kostnader för väghållning med mera för enskild väg betalas av vägföreningens medlemmar.
Alla i föreningen blir medlemmar i vägföreningen och får ett andelstal samt stadgar som
bestäms i en lantmäteriförrättning.
Badplatsen i Viareds strand (Lyckebo sjöstad)
Badplatsen är en del av den mark som föreningen arrenderar av kommunen. I och med att
området är allmän plats har föreningen ingen rätt att hålla någon borta från badplatsen.
Varför får vi inte köpa till mer mark?
Föreslaget tillägg till byggnadsplanen ger inte de boende någon möjlighet att köpa till mark.
Det skulle kräva en helt ny plan som ändrar mark från allmän platsmark (grönområde) till
kvartersmark (bostadstomt). Vid en sådan planändring är det troligt att kommunen även
måste bygga ut gator och ta ut kostnaderna för detta av de boende i området. Kommunens
planavdelning svarar på frågor kring detaljplaner och planläggning.
Räddningsväg
Kommunen har föreslagit att den väg som byggs mellan Viared Norra och Österbyn ska vara
räddningsväg och gång- och cykelväg. Många har tyckt att det vore bra om denna väg var
öppen även för biltrafik. Eftersom föreningen blir ansvarig för vägen kan föreningen själv
bestämma hur vägen ska användas.
I detaljplanen för Viareds strand (Lyckebo sjöstad) finns en lekplats, och till den ska gå en
gångväg via Viareds sommarstad. Lekplatsen ska bekostas av exploatören för Viareds strand
och skötas av kommunen.
Upplysningar om arrenden
Carol Jarpa de Emilson tfn. 033-358279, e-post carol.jarpa.de.emilson@boras.se
Peter Zettergren tfn. 033-357294, e-post peter.zettergren@borasem.se
Markavdelningen
Peter Zettergren
Tf Markchef

Carol Jarpa de Emilson
Projektledare

Vägar/ytor markerade i rött kommer att ingå i gemensamhetsanläggning.
Yta markerad med grått kommer föreningen att kunna arrendera.
Yta markerad med grått med en svart streckad linje arrenderas privat men
kommer att övergå till den yta som föreningen kan arrendera.
Ej markerad yta som är naturmark i plan kommer att skötas av Borås Stads
skogsavdelning.

