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Projekteringsuppdrag för en ny förskola på Johannelundsgatan
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Projekteringsuppdrag för ny förskola på
Johannelundsgatan
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Nybyggnation av förskola på Sjöbo,
Johannelundsgatan
Nämndens beslut
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Internpris 2013 för särskilda boenden inom äldreomsorgen
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Internpris 2013 för särskilda boenden inom äldreomsorgen
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Ökad kreditlimit för BoråsBorås TME AB
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Kreditlimiten för BoråsBorås TME AB ökas tillfälligt med 10 000 000 kronor till 25 000 000
kronor, och gäller fram till att koncernbidrag utbetalats, dock längst intill 2013 års utgång.
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Tilläggsanslag i Budget 2013
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Användning av ackumulerat överskott
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Användning av ackumulerat överskott
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SP 1 a-b) anmälningsärenden

SP 2 a) anmälan av delegationsbeslut

SP 3
BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över begäran om planändring för Druvefors, Trandö 2
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2013-04-03

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-04-04

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0521 214
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2013-04-02 / bh

Programområde: 2

1 (1)
2013-04-22

2011/KS0521 214

Karin Johansson
033-357057
Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över begäran om planändring för
Druvefors, Trandö 2
Kommunstyrelsen ser positivt på en utveckling av Åhagas verksamhet. Den
föreslagna skissen behöver däremot omarbetas för att bättre anpassas efter
områdets kulturhistoriska förutsättningar. Parkeringslösningen bör också ses
över så att Åhaga inte skyms av parkeringshus.
För att kunna upprätta en ny detaljplan behövs en trafikutredning för att ta ett
samlat grepp kring hela trafiksituationen. För att nå ett mer hållbart resande är
det önskvärt att besökare i högre utsträckning kan använda buss eller cykel för
att ta sig till och från området. Det innebär att ett större omland bör studeras för
att därefter kunna avgränsa planområdet.
Planen ska upprättas med plankostnadsavtal och placeras i prioritetsgrupp 2.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Kopia till:
DTH Arkitekter

BN 2011-783

2011-06-22

Kommunstyrelsen
Borås Stad
Begäran om planläggning för Druvefors, Trandö 2, ärende nr: BN 20011-783
Begäran om planläggning har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Den
vidarebefordras till Kommunstyrelsen för handläggning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tord Lundborg
Planchef
Bilaga: Ansökan från DTH

1(1)
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BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över bevarandeplan för Bosnäs 3:1 m.fl
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra.

2013-04-09

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-04-09

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0200 214
Handläggare: Richard Mattsson, tfn 35 84 90
Datum/avdelningschef: 2013-03-25 / bh

Programområde: 2

Sida

1(1)
Datum

Dnr

2013-04-08

2012/KS0200 214

Richard Mattsson

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över bevarandeplan för Bosnäs 3:1 m.fl
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 2012-135

Detaljplan för del av Bosnäs
BOSNÄS 3:1
Borås Stad

SAMRÅD enkelt planförfarande

Sammanfattning
Planen syftar till att bevara kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse i Bosnäs genom att i detaljplan ge dem
varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud. Syftet är
också att möjliggöra en avstyckning och försäljning.
Planen innehåller bestämmelser som hindrar rivning
av byggnaderna och styr renovering och underhåll så
att byggnaderna behåller sin ursprungliga karaktär.
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.

Översiktskarta

ENKELT PLANFÖRFARANDE
Beslut
SAMRÅD

2

Instans/datum
2013-01-31

REVIDERING

-

ANTAGANDE

-

BESVÄRSINSTANS

-

LAGAKRAFT

-

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Innehåll
Sammanfattning

Genomförandebeskrivning

Planbeskrivning

1. Inledning 13

1.1 Planens syfte 5
1.2 Planens huvuddrag / sammanfattning 5
1.3 Handlingar 5
1.4 Plandata 5

2. Organisatoriska frågor 13

2. Tidigare ställningstaganden 5

2.1 Uppdrag 5
2.2 Miljömål för Borås 5
2.3 Strandskydd 5
2.4 Översiktliga planer 5
2.5 Gällande detaljplan 5
2.6 Naturvårdsprogram 6
3. Avvägningar mellan motstående allmänna intressen 6
4. Planeringsförutsättningar och förändringar 6

4.1 Natur och kultur 6
4.2 Bebyggelse 7
4.3 Friytor 9
4.4 Gator och trafik 9
4.5 Teknisk försörjning 9

2.1 Tidplan 13
2.2 Gällande detaljplaner 13
2.3 Genomförandetid 13
2.4 Huvudmannaskap 13
3. Fastighetsrättsliga frågor 13

3.1 Markägare 13
3.2 Övriga intressenter 13
3.3 Servitut 13
4. Tekniska frågor 13

4.1 Vatten och avlopp, dagvatten samt värme 13
4.2 El och tele 13
5. Ekonomiska frågor 13

Plankarta / Illustrationskarta

5. Konsekvenser 10

5.1 Behovsbedömning 10
5.2 Hållbar utveckling 10
5.3 Hushållning med naturresurser 10
5.4 Strandskydd 10
5.5 Miljö 10
5.6 Sociala värden 11
5.7 Hälsa och säkerhet / störningsskydd 11
6. Administrativa frågor 11

6.1 Genomförandetid 11
6.2 Ökad lovplikt 11
6.3 Handläggning 11
6.4 Planavgift 11
6.5 Medverkande tjänstemän/samverkan 11
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Planbeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2012-02-16 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att plocka ut det
aktuella området som ett separat planärende, eftersom
det är oklart när detaljplanen för Bosnäs 3:1 (P 2/06)
kommer att vara möjlig att anta.

Detaljplan för del av Bosnäs,
BOSNÄS 3:1 Borås Stad, upprättad
den 31 januari 2013.

2.2 Miljömål för Borås

1. Inledning
1.1 Planens syfte

Planen syftar till att bevara kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse i Bosnäs genom att i detaljplan ge dem
varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud. Syftet är
också att möjliggöra en avstyckning och försäljning.
1.2 Planens huvuddrag

Planen innehåller bestämmelser som hindrar rivning
av byggnaderna och styr renovering och underhåll så
att byggnaderna behåller sin ursprungliga karaktär.
Användningen ändras från centrumverksamhet och
park i nuvarande plan till bostäder, vilket gör det
möjligt att sälja husen som bostad. En del av planen
kvarstår som centrumverksamhet.
1.3 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.

I Miljömål för Borås anges att all samhällsplanering
och allt byggande ska syfta till en sund, trivsam och
vacker miljö med kretsloppstänkande. De lokala
miljömålen ska integreras i samhällsplaneringen och
bidra till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar
utveckling.
Miljömålet God bebyggd miljö anger att den bebyggda miljön ska skapas i harmoni med naturen och
ge en god livsmiljö. Det anger även att 20% av Borås
Stads kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska ha ett
långsiktigt skydd innan 2015.
2.3 Strandskydd

Inom planområdet finns idag inget strandskydd. För
Bosjön gäller dock 200 meter strandskydd som träder
in vid planläggningen. Vid tidigare planläggning 1966
upphävdes strandskyddet inom planområdet.
2.4 Översiktliga planer

Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd tillkommer samrådsredogörelse med 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
1.4.1 Läge och areal

Planområdet är ca 4500 kvm stort och är beläget vid
Bosjön, mitt i Bosnäs, ca 8 km sydväst från Borås
centrum.
1.4.2 Markägare

Marken ägs av Borås Stad.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Uppdrag

Kommunfullmäktige godkände ett planprogram för
Bosnäs 2005-08-18, därefter fick Byggnadsnämnden
i uppdrag att upprätta ny detaljplan för hela Bosnäs
(P 2/06).

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
De samhällsbyggnadsmål som är relevanta för detaljplaneförslaget är:
- Prioritera ombyggnad av bebyggelsen utan att den
sociala och yttre miljön försämras.
- Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för
ökad trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad risk för olyckor och brott.
- Skydda bebyggelse med kulturhistoriskt bevarandevärde mot åtgärder som påverkar området negativt.
Aktuellt planförslag bedöms följa spelreglerna i kommunens översiktsplan.
2.5 Gällande detaljplan

För området gäller byggnadsplan P 343 som vann laga
kraft 1968. Syftet var att tillskapa tomter som skulle
arrenderas ut och bebyggas med sommarstugor.
Den gamla gården med bostadshus och tillhörande
ladugård och ekonomibyggnader (Lilla Bosnäs) ligger
i den gamla byggnadsplanen inom kvartersmark med
beteckningen ”Område för gemensamhetslokal, handelsrörelse och dylikt”. Det röda bostadshuset ligger
inom allmän plats med användningen parkmark.

SAMRÅD
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2.6 Naturvårdsprogram

Västra delen av planområdet (Röda husets tomt) samt
delar av gården Lilla Bosnäs tomt, ligger inom område
som klassas som naturvärde klass II dvs. mycket högt
naturvärde. Området beskrivs bestå av lövskog och
hagmarker med fina lavar och mossor, och vara av
stort värde för friluftslivet.

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 (MB).
Närliggande riksintressen berörs inte.
Planområdet berörs av strandskydd från det närliggande vattendraget Bosjön. Bosjön har 200 meter
strandskydd som träder in vid planläggningen. En
avvägning har gjorts mellan strandskyddets betydelse
och de kulturhistoriska värden som skyddas i planen.
Se konsekvensbeskrivningen.
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 och
förändringar
4.1 Natur och kultur
4.1.1 Mark och vegetation

Planområdet består av ytor som tagits i anspråk som
tomtmark. Eftersom de båda bostadshusen stått
tomma under en längre tid har vegetationen fått växa
fritt och tomterna har delvis blivit vildvuxna. Här
finns vackra lövträd såsom ask, lind, ek och fruktträd.
I anslutning till planområdet finns lövträdsdungar,
ängsmark och skog. Ängarna kantas av stenmurar.
4.1.2 Geoteknik

Ingen geoteknisk undersökning har gjorts men enligt
SGU:s bergartskarta består området av sur intrusiv
bergart (granit, granodiorit, monzonit m.m.). SGU:s
jordartskarta visar att det Röda husets tomt består av
sandig morän medan gården Lilla Bosnäs tomt består
av ett tunt jordtäcke på berg.
4.1.3 Radon

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser 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 marken förhindras att
tränga in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet måste
därvid ägnas åt håltagningar i golvet för genomföringar etc. Erforderlig planbestämmelse införs på plankartan. Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i
byggnader utförs vid projekteringen av nybyggnation.
4.1.4 Fornlämningar

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.
4.1.5 Kulturhistorisk beskrivning

Byn Lilla Bosnäs bestod fram till laga skiftet av tre gårdar med tillhörande ekonomibyggnader och uthus. År
1870 skiftades byn och en av de tre gårdarna flyttades
och fick en ny placering nordost om bykärnan.
Ortofoto som visar byggnaderna i sitt sammanhang.
Gården Lilla Bosnäs återfinns i bildens mitt, och det Röda
huset uppe till vänster i bilden, norr om Lilla Bosnäs.
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De två kvarvarande gårdarna i byn utgör idag resterna
av Lilla Bosnäs och är vikiga minnesbärare för historien och bevarandet av byn Lilla Bosnäs. Trots att de
båda gårdarna genomgått större förändringar besitter
byggnaderna och gårdsstrukturerna stora kulturhistoriska värden.
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4.2 Bebyggelse

Nedan följer en beskrivning av de båda gårdarna som
planen syftar till att bevara.
4.2.1 Lilla Bosnäs

Gården Lilla Bosnäs består i dag av ett flertal byggnader. Här finns en huvudbyggnad, en större ladugård,
en mindre ekonomibyggnad som ursprungligen uppfördes som affärslokal och brygghus, ett garage samt
en jordkällare.
Mangårdsbyggnaden är uppförd år 1877 i samband
med laga skifte, som genomfördes i Bosnäs år 1871.
Byggnaden är en s.k. dubbelkammarstuga i 1½-plan.
Huset har en träkonstruktion med en fasadbeklädnad
av en enkelt utförd locklistpanel som troligen fått sitt
nuvarande utseende någon gång mellan 1930 och
1950. Byggnaden har tidigare haft mer profilerade listverk och fasaderna har varit målade med falurödfärg
innan man någon gång under 1900-talet oljemålade
dem i en gul kulör. Byggnaden har under åren genomgått förändringar, främst i samband med att gårdens
funktion delvis förändrades med handelsbodens
tillkomst. En ny grund i betong har tillkommit och
nya fönsterupptagningar och ursprungliga fönstertyper
har i vissa fall förändrats när huset har anpassats till
modernismens nya stilideal. Originalfönstren har varit
tredelade tvåluftsfönster. I dag finns fem stora fönster
och två mindre fönster bevarade. Vid framtida byte av
icke ursprungliga fönster ska den äldre fönstertypen
stå som förebild.
Under husets livstid har tre mindre tillbyggnader
gjorts; mot väster finns en mindre farstukvist som
idag är i väldigt dåligt skick, på den norra fasaden
har en glasveranda byggts till runt sekelskiftet 1900,
vilken senare har förändrats till en farstu med moderna perspektivfönster. Även mot söder har en farstu
tillkommit. Den kan dateras till tiden runt 1940-50.
Huvudbyggnaden har ett sadeltak som är klätt med
tvåkupigt, rött lertegel. På de tre tillbyggnaderna ligger
enklare plåt- och papptak.
Mellan åren 1919 och 1990 fanns en mindre lanthandel med lager på gården. När affären öppnade år
1919 var det främst utsäde, fotogen och andra typiska
lanthandelsprodukter som såldes bakom disken. Byggnaden finns bevarad idag och utgör en viktig del av
gårdssammansättningen. Med sin funktion som samlingspunkt är den även en viktig del av områdets historia. Huset, som även använts som brygghus, är uppfört
i vinkel där de äldsta delarna har en träkonstruktion
med en fasadbeklädnad av stående locklistpanel. Det
har ursprungligen varit falurött, men har senare målats

Huvudbyggnaden med farstu mot norr

Den gamla lanthandeln

Jordkällaren

Ladan
med en ljus oljefärg, likt den på mangårdsbyggnaden.
På sadeltaket ligger ett tvåkupigt lertegel. Under de
senaste 20 åren har byggnaden fungerat som förråd. År
1956 blev huset påbyggt mot söder med ett dubbelgarage som uppfördes i betonghålsten.
Öster om huvudbyggnaden finns en jordkällare belägen i ett suterrängläge. Det är enligt uppgift gårdens
äldsta byggnad. Den är huvudsakligen murad med
natursten, men har också delar i betong. Jordkällaren
utgjorde ursprungligen en sockelvåning åt en ekono-
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mibyggnad i trä som innehöll vedbod och vagnslider.
Överbyggnaden är numera riven och har ersatts av ett
enkelt pulpettak som är beklätt med korrugerad plåt.
Den stora ladugården i öster byggdes 1928 och ersatte
då en mindre ladugårdsbyggnad på samma plats. Den
ägs i dag av Bosnäs samfällighetsförening (marken
utarrenderas av Borås Stad) och används av stugägarna
i närområdet, främst som samlingslokal vid större
festligheter som t.ex. midsommar. Byggnaden är
uppförd i stående, falurödfärgad panel. På taket ligger
ett eternittak.
4.2.2 Det röda huset

Byggnaden är uppförd år 1926 då den ersatte en äldre
mangårdsbyggnad från 1850-talet som låg omedelbart
norr om det nya huset, invid vägen. Den nya mangårdsbyggnaden uppfördes som ett s.k. dubbelhus i
1½-plan som avslutas med ett brutet mansardtak.
Huset står idag i princip oförändrat sedan byggnadstiden och är en av kommunens bäst bevarade byggnader från tiden. Byggnaden vilar på en vacker, murad
naturstensgrund. Den har en träkonstruktion med
en fasadbeklädnad av rödfärgad locklistpanel. Knu-

tar, fönsteromfattningar och vindskivor är vitmålade.
Fönstren är tredelade tvåluftsfönster, målade i en vit
kulör. På gavlarna finns även tre fyrkantiga, symetriskt
placerade, fönsteröppningar. Alla fönstren är original och bevarade i gott skick. På långsidan mot norr
finns huvudentrén vilken markeras med en vitmålad
farstukvist med tegelklätt sadeltak. Mot söder finns en
mindre takkupa som markerar vindstrappan, och mot
norr en lite större som erbjuder sjöutsikt. Mansardtaket har en takbeklädnad av tvåkupigt rött lertegel, de
två skorstenarna är murade i rött tegel.
Till gården har det tidigare även funnits en större
ladugård och ett mindre svinhus som till delar var
uppförda i sten, alternativt betong. Byggnaderna var
belägna norr om boningshuset på motsatta sidan vägen. Enligt lång tradition i Västergötland gick byvägen
genom gårdsbildningen och skilde mangården från
fägården och dess ekonomibyggnader. Gården köptes
in av Borås Kommun år 1953 och någon gång före år
1961 har både ladugården och svinhuset rivits.
4.2.3 Bostäder i anslutning till planområdet

Bosnäs byggdes ut och blev ett sommarstugeområde
på 60-70-talet. Bebyggelsen spriddes ut på de delar
av området som var byggbara och skapade en oregelbunden bebyggelsestruktur. Idag beräknas 80 % av
fritidshusbebyggelsen vara permanentbostäder vilket
innebär att här finns ca 170 bostäder.
4.2.4 Offentlig service

Inom planområdet finns ingen offentlig service.
Närmaste skolorna är Götaskolan (lågstadium) och
Daltorpsskolan (mellan- och högstadium). Skolorna
ligger ca 8 km från Bosnäs. Kommunen ansvarar för
skolskjuts för barnen.
Det röda huset sett från väster

4.2.5 Kommersiell service

Kommersiell service finns inte i Bosnäs. Närmsta
avstånd till service är ca 8 km. På gården Lilla Bosnäs
fanns en affär som stängde 1990.
4.2.7 Byggnadskultur och gestaltning

De två gårdarna Lilla Bosnäs och Röda huset, står idag
som ovanligt välbevarade representanter för Bosnäs ursprungliga bebyggelse och platsens historia. Mangårdsbyggnaderna och tillhörande ekonomibyggnader ger
med sin närvaro platsen ett historiskt djup och bebyggelsen skapar en förståelse för de boende och besökare
i området. De ger också karaktär åt hela närområdet
som annars domineras helt av sommarstugebebyggelse
från 1950- och 1960-talet.

Farstu mot gavel mot öster
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Syftet är att säkerställa ett långsiktigt bevarande av
bebyggelsen. Detta uppnås genom att införa rivnings-
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förbud på samtliga byggnader. Byggnadernas exteriöra
utseende bevaras och säkerställs genom att skydds- och
varsamhetsbestämmelser införs. Dessa är tänkta att
förhindra ogenomtänkta och kortsiktiga lösningar som
genom materialval och utformning riskerar att förvanska såväl enskilda byggnader, som miljön som helhet.
Målsättningen är att framtida förändringar och löpande underhåll ska följa den ursprungliga byggnadsstilen
och lyfta fram den lokala byggnadstraditionen.
Utseendet på nya komplementbyggnader och eventuella återuppföranden av rivna uthusbyggnader styrs
med utformningsbestämmelser för att de ska harmonisera med befintlig bebyggelse och med det omgivande
kulturlandskapet.
4.3 Friytor
4.3.1 Lek och rekreation

Närheten till naturen och Bosjön ger goda rekreationsmöjligheter. 150 meter från planområdet finns
en badplats och söder om gården Lilla Bosnäs finns en
tennisplan.
4.4 Gator och trafik
4.4.1 Gatunät

Bosnäs nås via Funningevägen (väg 640) som har låg
standard ur trafiksäkerhetssynpunkt. Separata gångoch cykelbanor finns inte men vägbelysning finns.
Hastigheten på Funningevägen är 50 km/h genom
hela Bosnäs. Trafikfrekvensen är låg eftersom vägen
huvudsakligen används av de som bor i Bosnäs.
Funningevägen ansluter till Varbergsvägen (väg 1610)
i direkt anslutning till en järnvägsövergång. Korsningen är ytterst problematisk ur trafiksäkerhetssynpunkt
och ytterliggare trafikbelastning är inte önskvärd.
Ombyggnaden av järnvägskorsningen ingår i arbetsplanen för Rv 27, där utbyggnaden av vägen beräknas
starta våren 2013 och vara slutförd 2015. Den del av
Funningevägen som går mellan järnvägsövergången
och bebyggelsen i Funningen kommer att stängas av
för biltrafik och istället fungera som en gång- och
cykelväg som förbinder Funningen och Bosnäs med
gång- och cykelväg vid ridhuset. En ny väg kommer
att förbinda Bosnäs och Funningen till Rv27.
4.4.2 Kollektivtrafik

Buss 46 trafikerar sträckan mellan Bosnäs och Södra
Torget i Borås centrum. Bussarna avgår från området
på morgonen samt en gång varje timme under eftermiddagen, totalt nio avgångar per dag. På helgdag
avgår bussen två gånger per dag.

4.4.3 Parkering

Parkering till bostäderna sker på den egna tomten.
Parkering till samfällighetslokalen i Ladan sker på den
asfalterade gårdsplan som finns väster om Ladan samt
på gräsytor i anslutning till bussvändplatsen öster om
Ladan.
4.5 Teknisk försörjning
4.5.1 Vatten och avlopp

Inom fritidsområdet finns ett vattenverk, till vilket
de flesta fastigheter i Bosnäs är anslutna. År 1990/91
byggdes ledningsnätet om så att vattenanslutningen
även fungerar för vinterbruk. Vattenverket består av
pumphus, lågreservoar och tre djupborrade bergbrunnar. Brunnarnas kapacitet har uppmätts till 13,8
kbm/h. Vattentäktens långtidskapacitet har dock inte
undersökts. Vattenproverna har visat att det levererade
dricksvattnet varit tjänligt med anmärkningar.
Parallellt med denna detaljplan pågår arbete med
en detaljplan för hela Bosnäs. I och med den planen kommer fastigheterna få större byggrätter vilket
fastställer området som ett permanentbostadsområde.
En fullgod permanentbostadsstandard avseende vatten
och avloppsfrågorna förutsätter att Bosnäsområdet
ansluts till det kommunala VA-nätet. Förutsättningarna för detta och hur det ska ske utreds i detaljplanen
för hela Bosnäs.
Lilla Bosnäs är idag ansluten till Bosnäs vattenverk.
Gården har dock ingen egen anslutning utan vattenanslutning sker via servisledningen som försörjer Ladan
med vatten. Det Röda huset har idag ingen vattenförsörjning men det finns möjlighet att ansluta till Bosnäs
vattenverk. Inget av husen har något fungerande
avlopp utan detta kan och bör anordnas enskilt inom
respektive tomt.
4.5.2 Dagvatten

Dagvattensystem finns idag med ledningar och öppna
diken som leder till sumpmarkerna och i vissa fall
vidare till sjön. Sumpmarkerna är naturliga fördröjningsmagasin.
4.5.3 Värme

Energiförsörjning i de aktuella husen sker idag genom
elradiatorer och eldning i vedspis/kamin. Möjlighet
idag för fjärrvärme eller en gemensam anläggning (sk
närvärme) bedöms orealistisk.
4.5.4 El

Anslutna till befintligt elnät.

SAMRÅD

9

5. Konsekvenser
5.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts.
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Planområdet
tillåter användning för bostäder i befintliga bostadshus
och centrumverksamhet i Ladan. I planbestämmelserna regleras renovering och utbyggnadsmöjligheter.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att ingen
betydande påverkan förorsakas framgår nedan av
konsekvensbeskrivningen.
5.2 Hållbar utveckling

Att bevara äldre bostadsbebyggelse intill befintlig infrastruktur och att utveckla redan ianspråktagen mark
bidrar till hållbar utveckling för orten. Detaljplanens
konsekvenser är i linje med ÖP:s riktlinjer för hållbar
utveckling.
5.3 Hushållning med naturresurser

Bedömningen är att planutformningen innebär acceptabla konsekvenser i förhållande till pågående
markanvändning eftersom bebyggelsen har ett läge
med befintlig infrastruktur och där planer finns på en
utbyggnad av kommunalt VA.
5.4 Strandskydd

Planområdet berörs av strandskydd från det närliggande vattendraget Bosjön. Bosjön har 200 meter strandskydd som träder in vid planläggningen. Strandskyddet upphävs inom planområdet med hänvisning till de
särskilda skälen att området redan är ianspråktaget och
att det ligger väl avskilt från strandområdet.
Enligt de källor Samhällsbyggnadsförvaltningen har
tagit del av, ska planområdet varit bebyggt med tre
mindre gårdar sedan 1600-talet. Dessa utgjorde byn
Lilla Bosnäs. År 1871 genomfördes Laga Skifte i området och en av de tre ursprungliga gårdarna flyttades ut
från byn. De två aktuella gårdarna behöll sina lägen i
den gamla bystrukturen, men nya mangårdsbyggnader
uppfördes senare i direkt anslutning till sina föregångare, dels 1877 och dels 1926. De byggnader, som i den
nya planen avses bevaras och återfå sin användning
som bostäder, tillhör därmed sannolikt tredje generationen bostadshus på respektive gård.
Den gård som idag ärvt namnet Lilla Bosnäs är till
stora delar intakt sedan slutet av 1800-talet och har
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än idag en tydlig gårdsstruktur. I trädgården återfinns
äldre fruktträd och större lövträd. Här finns även rester
av murar och grindstolpar som avgränsar tomten mot
väster. Äldre flygbilder visar att gården idag i princip är
disponerad som den varit under de senaste etthundra
åren.
Av den ”Röda gården”, i folkmun kallad ”Erika” efter
gubben Erik som brukade den under stora delar av
1900-talet, återstår endast mangårdsbyggnaden. Huset
från 1926 omgärdas idag av en tomt vilken tydligt
avgränsas mot vägarna i nordväst och öster med höga,
ovårdade häckar. I övrigt finns fortfarande spår av
den forna trädgården i form av häckar, en grind samt
terrasserade partier som stöttats med natursten. Delar
av tomten avgränsas mot söder med gärdesgårdar mot
den omkringliggande betesmarken. På motsatta sidan
vägen, mot Bosjön i nordväst, finns än idag tydliga
rester av gårdens ekonomibyggnader. De utgörs av
omfattande grundmurar samt rester av en jordkällare. Här finns även gärdesgårdar i ett delvis igenvuxet
kulturlandskap som tidigare bestått av öppna marker
ner mot Bosjön.
Planområdet avgränsas från strandlinjen av en trafikerad väg och ett naturområde. Bevarandet av byggnaderna försvårar inte möjlighet att nå strandområdet
samt möjlighet till fri passage. En avstyckning av
gårdarna kommer heller inte att innebära att mer mark
tas i anspråk än vad som redan är ianspråktaget idag.
Vid en avvägning mellan strandskyddets betydelse och
de kulturhistoriska värdena anses därför bevarandet
av de kulturhistoriska värdena väga tyngre. Detta med
anledning av byggnadernas bevarandevärde, dess betydelse för Bosnäs historia och identitet samt det faktum
att strandskyddets syften inte påverkas negativt och att
området redan är tydligt ianspråktaget.
Strandskyddslinjen redovisas i illustrationskartan.
5.5 Miljö
5.5.1 Naturvärden

Det Röda husets tomt och delar av gården Lilla Bosnäs
tomt, ligger inom område som klassas som naturvärde
klass II dvs. mycket högt naturvärde. Inom området
anses de hamlade askarna vara av extra stort naturvärde och de som återfinns på tomten kommer att
skyddas enligt ökad lovplikt om trädfällning. I övrigt
gäller att gynna grova träd och röja buskar och småträd kring askarna.
5.5.2 Kulturvärden

De två kvarvarande gårdarna i byn utgör idag resterna
av Lilla Bosnäs och är vikiga minnesbärare för histori-
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en och bevarandet av byn. Genom att ge byggnaderna
rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser kan de
element och attribut som bidrar till identiteten och
historien bevaras och skyddas för framtiden.

5.7.3 Trafikmiljö och buller

Någon betydande trafikökning inom planområdet
kommer inte att uppkomma som en följd av aktuellt
planförslag. Området störs inte av buller på angränsande vägar.

5.5.3 Estetiska värden

De estetiska värden som finns i den äldre bebyggelsen
kommer att förstärkas och bevaras i samband med att
byggnaderna rustas upp i enlighet med planbestämmelserna.

5.7.4 Övriga störningar

Planområdet medför inget behov av störningsskyddsbestämmelser.

6. Administrativa frågor

5.5.4 Landskapsbild/stadsbild

Idag finns ingen tydlig gräns mellan naturmarken och
hemfridszonen kring husen. Därför kommer miljön
kring gårdarna förändras när marken tas i anspråk som
tomtmark.

6.1 Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har
vunnit laga kraft.
6.2 Ökad lovplikt, ändrad lovplikt

5.6 Sociala värden

Bygglov krävs för åtgärder som berörs av varsamhetsoch / eller skyddsbestämmelser.

5.6.1 Identitet

De två kvarvarande gårdarna i byn utgör idag resterna
av Lilla Bosnäs och är viktiga minnesbärare för historien och bevarandet av byn Lilla Bosnäs. Affären har
under flera år varit en central knutpunkt för byn och
ett bevarande av de gamla byggnaderna är viktigt för
att bevara och stärka Bosnäs identitet.
Sammantaget skapar byggnader och landskap en
kulturhistoriskt värdefull miljö som på ett pedagogiskt
sätt kan berätta om platsens historia före den stora exploatering som fritidshusen innebar på 1950- 60-talet.
5.7 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
5.7.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar

Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar bedöms inte komma att överskridas p.g.a. den
verksamhet som medges i detaljplanen.
5.7.2 Översvämningsrisker

Bosjön utgör ett magasin för kraftproduktion och
nyttjas av Viskafors kraftverk. Vattenfall AB reglerar
sjön idag och enligt vattendomen från 1919 är dämningsgränsen 12,2 m och sänkningsgränsen 8,2 m,
vilket ger möjlighet att reglera sjön med 4 meter. Vattennivåerna i Bosjön ligger högt, lite under dämningsgräns vilket beror på att Bosjön är grund i vikarna.
Vattenfall uppger att nivåerna sällan ligger för högt
och att det, om det inträffar, inte är några problem att
bli av med vatten i Bosjön.
Bebyggelsen inom planområdet ligger över hundra
meter från strandkanten. Bedömningen är att ovan
nämnda förhållanden innebär att det inte finns risk för
översvämningar.

Marklov krävs för fällning av befintliga träd med stamomfång på mer än 40 cm i brösthöjd.
Strandskyddet upphävs inom planområdet med hänvisning till de särskilda skälen att området redan är
ianspråktaget.
6.3 Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande.
Planen omfattar ett mindre område och innebär endast att befintliga byggnader bevaras. Planen bedöms
vara förenlig med översiktsplanens samhällsbyggnadsmål och spelregler.
6.4 Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden, dock inte för åtgärder som berörs av den utökade
lovplikten.
6.5 Medverkande tjänstemän

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

Planavdelningen
Andreas Klingström

Elina Friberg

planchef

planarkitekt

Fredrik Hjelm
stadsantikvarie
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Genomförandebeskrivning

3. Fastighetsrättsliga frågor

Detaljplan för del av Bosnäs 3:1, Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 17 januari 2013.
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

2.1. Tidplaner

Detaljplanearbetet sker med enkelt planförfarande och
följande tidplan gäller:
1:a kvartalet 2013

Antagande

2:a kvartalet 2013

Laga kraft

3:e kvartalet 2013

Detaljplanen berör del av fastigheten Borås Bosnäs 3:1
som ägs av Borås Stad.
3.2. Övriga intressenter

Den stora ladugården (Ladan) i östra delen av planområdet ägs av Bosnäs samfällighetsförening, marken
utarrenderas av Borås Stad.
3.3. Fastighetsbildning

Erforderliga fastighetsbildningsåtgärder bedöms kunna
genomföras i form av avstyckning.

4. Tekniska frågor
4.1. Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Detaljplanen är upprättad på initiativ från Borås Stad
och avser att bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt möjliggöra avstyckning och försäljning av
bostäder.

Samråd

3.1. Fastighetsägare

Området är inte anslutet till kommunalt vatten och
avlopp. Lilla Bosnäs är anslutet till vattenverket, som
används av de flesta fastigheter i området, genom Ladans servisledning. Det röda huset är idag inte anslutet
till någon vattenförsörjning, men kan anslutas till det
befintliga vattenverket. Husen har inget fungerande
avlopp, detta kan ordnas inom respektive fastighet.
Det pågår ett arbete med en detaljplan för hela Bosnäs
vilket kan ge husen kommunalt vatten och avlopp.
4.2. El och tele

Båda husen är anslutna till befintligt elnät.

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

5. Ekonomiska frågor
Kommunen får intäkter vid försäljning av fastigheterna.

Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
2.2. 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. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång
men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.

Markavdelningen
Jessica Ekberg

2.3. Huvudmannaskap

Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap. Vägarna i
området sköts av en samfällighetsförening.
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Ortofoto över de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna (i bildens
mitt) som utgör resterna av byn Lilla Bosnäs.

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

Beslut om avslag om strandskyddsdispens på fastigheten Källenäs 1:24
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker dispensen och Miljö- och konsumentnämnden avstyrker
dispens. Detta beror på att det saknas särskilda skäl enligt 7 kap 18§ c Miljöbalken.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen avslår begäran om strandskyddsdispens för bostadshus på Källenäs 1:24 då det
inte finns särskilda skäl enligt 7 kap 18§ c Miljöbalken

2013-04-09

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes

x Alternativt förslag

2013-04-09

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0508
407
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 033-35 72 76
Datum/avdelningschef: 2013-04-02 / bh

Programområde: 2

Sida

1(3)
Datum

Dnr

2013-04-22

2011/KS0508 407

Charlotta Tornvall

Mikael Bold
Skolvägen 5 B
518 41 Sjömarken

Beslut om avslag om strandskyddsdispens för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Källenäs 1:24 vid Svansjön, Borås Stad
Beslut
Kommunstyrelsen avslår begäran om strandskyddsdispens för nytt bostadshus på
Källenäs 1:24 vid Svansjön, i Borås Stad eftersom det inte finns särskilda skäl enligt 7
kap 18§ c miljöbalken
Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett
enbostadshus på ovanstående fastighet. Ritning och karta har bifogats ansökan. Er
ansökan kom in 2012-07-11.
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker dispensen och Miljö- och konsumentnämnden
avstyrker dispens. Detta beror på att det saknas särskilda skäl enligt 7 kap 18§ c
miljöbalken.

Skälen för Kommunstyrelsens beslut
Dispens från strandskyddsbestämmelserna
Platsen för åtgärden ligger inom Svansjöns och Frisjöns strandskyddsområde som är
200 meter. Inom detta område får man inte bygga så att de hindrar eller avhåller
allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt
(7 kap 15 § miljöbalken). Om det finns särskilda skäl får Kommunstyrelsen ge dispens
från bestämmelserna (7 kap 18 b och 18 c §§ miljöbalken). Dispens får ges endast om
det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken).

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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Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Motivering

Det finns sex särskilda skäl som är giltiga för dispens från strandskyddsbestämmelserna:
18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller
dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
De skäl som ni anger att huset är
- 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
Kommunstyrelsen bedömer att det särskilda skäl som åberopas inte kan användas för
dispens. Bebyggelse avskärmar mot Svansjön men inte mot Frisjön.
Syftet med strandskyddet påverkas, d v s djur- och växtlivet kommer att påverkas på
ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet kommer försämras
om dispens medges.
Kommunstyrelsen bedömer att åtgärden inte är förenlig med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap
miljöbalken) samt med gällande kommunal översiktsplan. Området utgör inte
riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det kommer in till
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen skickar ett godkännande alternativt beslut om
överprövning inom denna tid.

Hur man öveklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. Överklagande ska lämnas in
till Kommunstyrelsen.
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Ärendet har handlagts av Charlotta Tornvall. Kommunstyrelsen har varit beslutande.
Ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Bilaga:
1. Ansökan
2. Miljö- och Konsumentnämndens yttrande
3. Samhällsbyggnadsnämndens yttrande
4. Hur man överklagar
Kopia:
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden

2012-09-13

Samhällsbyggnadsnämnden
2012/SBF0092

Remisssvar

Strandskyddsdispens för Källenäs 1:24, Källenäs 37, Kinnarumma.
Diarenr: KS0508

Ansökan om ändring av tidigare bygglov är inlämnad 2011-04-19 för nybyggnad av
enbostadshus inom Svansjöns strandskyddsområde. Dispensfrågan ska utföras innan
bygglovfrågan avgörs.
Sökande har tidigare beslut om strandskyddsdispens 2008-11-13 §275 med
tomtplatsavgränsning. Det finns ett positivt förhandsbesked som var grund för den
avstyckningen.
Tomplatsen ligger drygt 50 meter från vattnet och skiljs från ena sidan av en väg och
från andra sidan med bostadstomter.

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att säkerställa värden för djur- och växtlivet både i vatten och på land.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att varken tillgängligheten för allmänheten
eller djur- och växtliv påverkas på ett oacceptabelt sätt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att särskilda skäl föreligger och föreslår att
dispens ges.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Bygglovarkitekt
Jeanette Pettersson-Ek

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni är missnöjd med Borås Stads beslut kan ni överklaga det hos länsstyrelsen Västra
Götalands län. Det gör ni skriftligt genom ett brev till Kommunstyrelsen i Borås Stad.
Kommunen vidarebefordrar därefter överklagandet till länsstyrelsen Västra Götalands län.
Överklagandet ska skickas till:
Borås Stad
Kommunstyrelsen
501 80 BORÅS
I brevet ska ni tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange ärendets diarienummer.
Redogör för dels varför ni anser kommunens beslut är felaktigt och dels hur ni anser att beslutet
ska ändras. Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger adress samt
telefonnummer. Om ni har andra handlingar som stöder er ståndpunkt så bör ni skicka med dem.
Ni kan givetvis anlita ombud för att sköta överklagandet åt er.
Kommunen måste ha fått ert brev inom tre veckor från den dag ni fick beslutet annars kan
inte överklagandet tas upp. Kommunstyrelsen, som har meddelat det överklagade beslutet, prövar
om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har den inte det ska den avvisas, om
det inte finns vissa skäl i lagen. Om skrivelsen inte avvisas ska Kommunstyrelsen, som har
meddelat beslutet, överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Västra
Götalands län, som ska pröva överklagandet.

