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Sammanfattning
Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och 
utöka gatan för att möjliggöra en rondell samt att säkerställa 
kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploate-
ringen. 

Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus 
för bostadsändamål, i det befintliga naturområdet, med 
varierande höjder på varje byggnad från 7 våningar upp till 9 
våningar.  

Eftersom terrängen i området är kuperat ska bottenvåningen 
anpassas till terrängen och utformas med varsamhet till det 
befintliga naturområdet. Vilket innebär att byggnaden ska 
följa terrängen för att skapa en så naturlig övergång som 
möjligt.
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och 
utöka gatan för att möjliggöra en rondell samt att säkerställa 
kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploate-
ringen.

Planområde
Området ligger i västra delen av Byttorp, söder om Byttorps-
sjön (Kolbränningen) och utmed Fjällgatan. Planområdets 
storlek är ca 0,9 hektar (9 090 m2). Marken i området i 
dagsläget ägs av Borås Stad.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan är Stadsplan över stadsdelen Övre Byttorp från 
1947. Den anger att marken får användas som allmänplats-
mark avsedd till park eller plantering.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 i beslut §158 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att planlägga del av Byttorp 3:1 för bostadsändamål.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 i beslut 
§130 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan samt att meddela sökande om positivt 
planbesked.

Preliminär tidplan 

Samråd  4 kvartalet 2019 
Granskning 1 kvartalet 2020 
Antagande 1 kvartalet 2020 
Laga kraft 2 kvartalet 2020

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet är en del av ett naturområde som ligger i en 
mycket kuperad terräng. Norr om planområdet sträcker 
sig den vackra grönskan medan söderut omringas det av 
byggnader från 1950-talet i form av lamellhus och punkthus. 
Husen är i 4-5 våningar med undantag av ett hus i 9 våningar, 
som ligger väster om planområdet. Med sin placering i direkt 
anslutning till korsningen Fjällgatan - Vindelgatan - Hälle-
gatan har de tillkommande husen ett mycket exponerat läge 
från söder. Däremot är området mer dolt från norr på grund 
av en tätare vegetation i form av uppvuxna träd. Dessa träd är 
viktiga att ha kvar för att kunna bevara den befintliga entrén 
till frilufts- och rekreationsområdet som omger Byttorpssjön. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1, Fjällgatan, Borås Stad, upprättad den 4 oktober 2019. 

Översiktskara med inritat planområde.
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Historik och kulturmiljöer
De kulturhistoriska värdena i området finns främst i områ-
dets struktur där punkthus är placerade på kuperad terräng 
och lamellhusen är placerade på planmark.  
Det typiska fasadmaterialet för området är tegel men det 
förekommer en variation av fasad i plåtskivor och puts. 

Själva planområdet har aldrig varit bebyggt utan har genom 
sin tid använts som naturmark.  
 
 

Vy mot Fjällgatan väster om planområdet.

Vy mot Vindelgatan från den befintliga korsningen.
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Vy på planområdet från Vindelgatan utan.

Vy på planområdet från Vindelgatan med byggnader (illustrerade volymer) enligt planförslaget.

Ny bebyggelse
Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus 
för bostadsändamål, i det befintliga naturområdet, med 
varierande höjder på varje byggnad från 7 våningar upp till 9 
våningar.  

Eftersom terrängen i området är kuperat ska bottenvåningen 
anpassas till terrängen och utformas med varsamhet till det 

befintliga naturområdet. Vilket innebär att byggnaden ska 
följa terrängen för att skapa en så naturlig övergång som 
möjligt. Murar tillåts inte vara synliga mer än 1,5 meter för 
skapa en mjuk koppling till den ursprungliga marknivån.
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Stadsbild och gestaltning
Platsen där husen tillkommer har idag en öppen karaktär 
som tydligt avskiljer två stadsdelar, Byttorp och Tullen.  
Med de tillkommande huskropparna kommer stadsdelarna 
visuellt kopplas ihop lite och platsen ramas in vilket bedöms 
inte påverka området negativt. 

För att kunna bevarar så mycket som möjligt av de gröna 
ytorna kommer parkeringslösningen delvis ske under marken 
i form av parkeringsdäck.  
Med hjälp av grönska finns det möjlighet att minsta byggna-
dernas intryck i den kuperade terrängen.

Vy från Fjällgatan öster om planområdet.

Vy från Fjällgatan öster om planområdet med byggnader (illustrerade volymer) enligt planförslaget.
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Bostäder
Området är ett typiskt bostadsområde från 50-talet. Detalj-
planen möjliggör att ytterligare ca 48 bostäder kan skapas.

Offentlig och kommersiell service
Inom en radie av 500 meter från planområdet finns det 2 
förskolor och en grundskola. Kommersiell service finns ca 
300 meter bort på Byttorps torg där mataffär och bageri 
finns. 

Tillgänglighet 
Planområdet är kuperat mot norr där den omfattar grönom-
rådet som sträcker sig till Byttorpssjön. Däremot är området 
lätt tillgängligt från Fjällgatan i öster och söder där den har 
svaga lutningar. De nya byggnadernas utformning kommer 
inte utgöra ett hinder för personer med funktionsvariationer. 

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ligger i direkt anslutning till Fjällgatan och har 
en bra koppling till det befintliga trafiknätet. Planområdet 
omfattar korsningen Fjällgatan - Vindelgatan som egentligen 
består av två separata korsningar. Dessa två korsningar har 
ett kort avstånd mellan varandra vilket av säkerhetsskäl inte 
är en bra trafiklösning. Därför möjliggör denna plan för att 
omvandla den befintliga korsningen till en rondell. 

Gångtrafik
I området längs med gatorna finns det väl utbyggda gångvä-
gar. Det finns också en väl använt stig inom det befintliga 
naturområdet som har rekreations värden. Med kommande 
huskroppar kommer denna stig behöva tas bort och ersättas 
med en ny stig.  

Cykeltrafik och cykelparkering
I närheten av planområdet, längs med Byttorpssjön, finns det 
en utbyggd cykelväg som mot öster leder till Centrum över 
Alingsåsvägen och mot väster leder till Göteborgsvägen. I 
dagsläget finns det ingen cykelväg som leder hela vägen upp 
till de tillkommande byggnaderna. Dock finns det planer att i 
samband med kommande arbete för den nya rondellen bygga 
ut en ny cykelväg längs med Fjällgatan. 

Cykelparkering ska lösas på kvartersmark och enligt de 
gällande parkeringsreglerna. 

Kollektivtrafik
Planområdet har god tillgång till kollektivtrafik. Inom 200 
meter radie ligger 2 bushållsplatser som nås via busslinje 2 
som går som oftast varje tionde minut.

Biltrafik och bilparkering 
Planområdet nås med bil via Fjällgatan som är den mest 
trafikerade gatan i området. En trafikutredning är gjord 
(SWECO 2019-06-10) som visar på att det inte finns några 
problem i trafikflöden idag eller prognosticerade flöden för 
2040.

Med de tillkommande bostadsbyggnaderna kommer biltrafi-
ken att öka men denna ökning är acceptabel. Problemet som 
tillkommer är de nya utfarterna mot Fjällgatan i närheten 
av den befintliga korsningen som redan idag har en osäker 
trafiksituation. 

För att förbättra trafiksäkerheten och trafikföring för stads-
trafikens bussar i den korsningen kommer den att byggas om 
till en rondell.

För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

Bilparkeringen för bostäderna kommer att lösas på kvarters-
mark i enlighet med stadens parkeringsregler.  

Angöring och utfarter
Angöring till planområdet sker från Fjällgatan. 

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.
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Översiktskara över trafikstrukturen efter ombyggnationen av den befintliga korsningen.

Översiktskara över dagens trafikstruktur.
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I området idag finns en återvinningsstation som ligger 
nära befintlig korsning. Stationen kommer att placeras om i 
samband med ombyggnad av korsningen Fjällgatan - Vindel-
gatan - Hällegatan till en rondell. 

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet omfattar en del av ett naturområde som består 
i mesta dels av högvuxet gräs med inslag av lövträd i olika 
åldrar. Området är som plattast i anslutningen till gatan där 
det är omvuxet med högt gräs medan mot norr övergår det i 
en kupperad terräng omvuxet med lövträd. 

Rekreation och kulturlandskap
Den närmsta platsen för både rekreation och lek är Byttorp-
sparken som ligger vid Byttorpssjön (Kolbränningen). Parken 
är en del av ett naturområde som har höga rekreations- och 
friluftsvärden. En del av det grönområdet som ligger längs 
med Fjällgatatn omfattas av planområdet. Det enda rekra-
tionsvärdet som den delen av marken har är en väl använd 
stig som kopplar gångvägen längs Fjällgatan med gångvägen 
vid Byttorpssjön.     

I området finns inga kulturhistoriska lämningar eller forn-
minnen. 

Grönområdesplan
Borås Stad har tagit fram en grönområdesplan som vägleder 
förtätning av bebyggelsen och de gröna naturvärdena för att 
de ska kunna samverka i stadens fortsatta utveckling. Grön-
områdesplanen har klassificerat Borås värdefulla naturområ-
den enligt en fyrgradig skala. Området vid Byttorpssjön ingår 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Exploateringen skall inte innebära ett högre flöde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen. 

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska 
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en 
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. 

Värme
Det finns en fjärrvärmeledning i området idag som sträcker 
sig rakt över det befintliga grönområdet. En del av den 
ledningen går in området där det är planerat att placera 
byggnaderna. För att få plats med de kommande byggnaderna 
kommer den delen av fjärvärmeledningen att omplaceras.

El, tele och fiber
Med ombyggnationen av den befintliga korsningen Fjällgatan 
- Vindelgatan - Hällegatan till en rondell behöver gatumarken 
utökas vilket kräver att den befintliga transformatorstationen 
flyttas. 

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Hand-
bok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshand-
bok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas. 

Utsnit från Borås grönområdeskartering.

Befintligt grönt stråk.  

Detta stråk försvinner med den 

nya byggnationen.

Grönt ståk som leds om.

Med den nya beyggelsen kommer det gröna 

stråket att ledas om. Viktigt att denna ytan 

inte byggs ut i framtiden för att det skulle 

innebära att de gröna stråket skulle för-

svinna helt. 
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i klass II - mycket höga naturvärden där utpekade värden 
som finns på plats idag är av rekreations- och friluftskaraktär.

I grönområdesplanen finns även utpekade gröna stråk som 
kopplar viktiga grönområden och har en står betydelse för 
djur- och växtlivet. 
Ett utav de stråken sträcker sig över korsningen Fjällgatan 
- Hällegatan och kopplar grönområdet vid Hällegatan med 
grönområdet vid Byttorpssjön. 
Med utbyggnaden av de nya huskropparna kommer den 
gröna kopplingen att ledas om över Vindelgatan (se bild på 
sida 10). Den ändringen gör att de mindre grönområdena 
vid Vindelgatatn får i framtiden inte byggas ut eftersom det 
skulle innebära att det gröna stråket försvinner.    

Kompensationsåtgärder
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska kompensa-
tionsåtgärder tillämpas på grund av att området är utpekat 
i Grönområdesplanen. Åtgärderna ska genomföras för 
ianspråktagande av mark inom friluftsområde med höga 
natur- och rekreationsvärden. 

Kompensationen för denna plats föreslås vara återstäl-
lande av den befintliga väl använda stigen som försvinner 
med utbyggnaden av husen och plantering av träd mellan 
kommande huskroppar och gångstråket vid Byttopssjön. 
Planteringen av träd är där för att skapa en barriär mellan 
byggnaderna och friluftsområdet. På det sättet undviks ett 
visuellt intrång av byggnaderna till grönområdet och bevarar 
dess rekreations - och frilutsvärden. 

Geoteknik och Radon
För att utreda markens bärighet och stabilitet samt radon 
förhållanden har en geoteknisk och bergteknisk utredning 
gjorts. 
Slutsatsen från den geotekniska utredningen (COWI maj 
2019) är att jordlagerföljden i kombination med de grunda 
djupen till berg medför att stabilitetsförhållandena bedöms 
vara tillfredställande inom området för befintliga förhål-
landen.  

Vid byggnation av hus med nio våningsplan bedöms total-
stabiliteten vara tillfredställande, förutsatt att allt organiskt 
material, och jord med organiskt innehåll, under planerad 
byggnad schaktas ur och ersätts med exempelvis packad 
sprängsten.

Enligt bergtekniska utredningen (COWI maj 2019) kan 
byggnation genomföras enligt planens intentioner under 
villkoren att en riskanalys utförs på bergskärningen öster om 
planområdet i samband med bygg- och sprängningsarbeten 
och att enstaka lösa block på de tre bergknallarna norr om 
planområdet åtgärdas genom skrotning. Byggnaderna rekom-
menderas också vara radonskyddade. 

Befintlig stig inom planområdet.

Vy upp mot planområdet från gångstigen längs Byttorpssjön. 
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Förorenad mark
I samband med den geotekniska undersökningen är en 
markundersökning också gjord. Den visar på att det finns 
detekterade föroreningar i jord och grundvatten inom 
undersökt område. Dock innebär inte dessa någon risk för 
de antagna skyddsobjekten i dags-läget samt vid planerad 
markanvändning.  

Vidare finns risk att fastigheten varit område för utfyllnad 
med okända fyllnads-massor. Då utförd undersökning 
bygger på stickprovstagning kan det därför inte uteslutas att 
föroreningshalter kan förekomma lokalt, utöver det som har 
identifierats i denna undersökning.  

Om föroreningar påträffas under exploateringsskedet ska 
arbetet genast upphöra och Miljöförvaltningen omedelbart 
kontaktas.

6. Vatten
De närmsta tillgången till vattnet som finns i området är 
Byttorpssjön som ligger ca 100 bort från planområdet. 
Byttorpssjön med sin omgivning har mycket höga rekreations 
och friluftsvärden som är välbesökta.

Strandskydd
I dagsläget finns det inget strandskydd för Byttorpssjön inom 
planområdet men med framtagandet av denna detaljplanplan 
kommer det att inträda.  
Planen medför inget intrång med bebyggelse i strandskyddat 
område. 

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

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status.

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 
föreslagen planåtgärd.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status. 
 
Den här detaljplanens genomförande bedöms inte påverka 
Miljökvalitetsnormerna negativt. 

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Byttorpssjön (Kolbränningen). Detta kan exempelvis göras 
genom att tillskapa fördröjningsytor såsom diken inom någon 
del av planområdet. Ett annat alternativ är att dagvattensys-
temet förses med en ventil som kan stängas för att hindra att 
släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken lösning som 
blir aktuell avgörs i samband med byggnation. 
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8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga.   

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

Området är öppet och inte tungtrafikerat och bedöms därför 
inte ha höga luftföroreningshalter. Topografi och bebyggelse 
påverkar inte halterna negativt. Därmed behöver åtgärder 
inte vidtas. Normerna överskrids inte på platsen och de 
kommer heller inte att överskridas på grund av den nya 
bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Enligt Borås Stads översiktliga bullerutredning (Borås 2012) 
finns ingen risk för att riktvärden för buller överskrids på 
platsen. Ytterligare utredningar bedöms inte som nödvän-
diga.Vy från Vindellgatan mot planområdet och den befintliga korsningen. 

Utsnitt från Borås bullerkartering från 2012.. 
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9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Området markerat med bestämmelsen GATA visar att 
gatorna ska ha användning som kommunala gator. 

NATUR betyder att området ska ha kvar sin användning som 
natur. Naturmark ägs av kommunen och sköts normalt inte 
om som t.ex. en park utan ska vara naturlig, skog, sly eller 
t.ex. gammal ängsmark. Ibland kan röjning vara befogad. 
Vissa naturområden har viktiga biologiska funktioner eller 
funktioner för att binda ihop olika delar av staden med stigar 
och liknande. Då kan mer skötsel förekomma. I naturmark 
kan även gång- och cykelvägar och lekplatser finnas.

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmark
Kvartersmarken har tilldelats bestämmelse B som står för 
bostadsändamål och tillåts inom hela byggrätten. 

Byggnadernas utformning och begränsningar av markens 
bebyggelse har reglerats med egenskapsbestämmelser inom 
egenskapsgränsen. En del av marken är markerad med 
prickar vilket betyder att byggnad inte får uppföras på den 
delen av marken. På del av marken som är markerad med 
kryss tillåts utbyggnad av komplementbyggnader.  
 

Med bestämmelsen e1 regleras största byggnadsarea inom 
egenskapsgränsen. Byggnadsareans storlek är inskriven i 
plankartan bredvid bestämmelsen e1. Bestämmelsen n1 tillåter 
inte byggnation av markparkering. 

För att säkerställa en bra trafiklösning är det reglerat att in- 
och utfart får inte ske mot den tillkommande rondellen.  

Byggnadernas utformning är reglerad med bestämmelsen 
högsta totalhöjd i meter och högsta totalhöjd i meter över angivet 
nollplan samt bestämmelsen maximal lutning på taket. 

För att skapa en trappad effekt på byggnaderna en bestäm-
melsen f1 lagts till som reglerar att de tillkommande byggna-
derna ska utformas med minst tre olika höjder. 

Bestämmelsen b1 tillåter byggnation av parkeringsgarage 
under marken med ett körbart bjälklag för att det ska kunna 
utnyttjas för markparkering. 

För att skapa så naturligt övergång som möjligt mellan de 
tillkommande byggnaderna och naturområdet är det reglerat 
att murar får inte vara synliga mer en 1,5 meter. Detta gäller för 
hela planområdet

Bestämmelsen u reglerar att området ska vara tillgängligt för 
allmänna underjordiska ledningar. 

Illustration över de nya byggnaderna från grönområdet upp mot Fjällgatan. 
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10. Övergripande beslut
Vision 2025
Planen strider inte mot Borås Stads vision 2025. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 
Planen stämmer överens med gällande översiktsplan som för 
platsen föreslår utveckling av ett naturområde där enstaka 
bebyggelse kan förekomma och utveckling av ett övrigt 
urbant stråk längs med Fjällgatan (se bild nedan).

Miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att 
skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av målet ”God 
bebyggd miljö”, då planförslaget innebär en förtätning i 
redan befintlig villastuktur. Förtätning innebär både samut-
nyttjande av redan befintlig infrastruktur, samt minskar 
transportbehoven och ger på så vis klimatvinster. 

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige 
december 2012. För de lokala miljömålen har Borås Stad valt 
att arbeta med fyra prioriterade områden. 

För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål 
utarbetats, där syftet är att etappmålen ska uppnås under 
tiden 2013–2016. Planförslaget ger främst förutsättningar för 
följande mål och etappmål:

• Borås planerar för ett hållbart samhälle.

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

Undersökning
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet består av fastigheten Byttorp 3:1 som ägs av 
kommunen.

Ny fastighet bildas genom att de ytor som planläggs som 
kvartersmark med nya byggrätter för bostäder styckas av.

De planbestämmelser om markreservat för allmänna under-
jordiska ledningar som är markerade med u medför inte rätt 
att nyttja marken för avsett ändamål. Denna rätt bör därför 
tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan lednings-
havare och fastighetsägare eller genom ledningsrätt. 

Ansvarsfördelning 
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. Det 
innebär att kommunen ansvarar för iordningställande och 
skötsel av allmän plats (lokalgata, gångväg och natur) inom 
planområdet.

För samtliga åtgärder på den blivande kvartersmark som 
kommunen markanvisat till exploatören ansvarar exploatö-
ren. Innan byggnation eller andra anläggningsarbeten påbör-
jas ska kommunen och exploatören komma överens om vilka 
åtgärder som exploatören ska bekosta och utföra på allmän 
platsmark (natur). Dessutom bör gränsen mot naturmarken 
tydligt markeras, detta för att undvika skador på naturmar-
ken under byggskedet. 
Kommunen och exploatören ska också komma överens om 
hur stor del av åtgärderna på allmän platsmark (gata) som 
ska bekostas av vardera parten. Målsättningen är att detta ska 
vara klart före planen ska ut på granskning.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna anlägg-
ningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme 
samt avfallshantering.

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för 
el samt att en transformatorstation kan komma att behöva 
flytas. 
 

Utsnitt från gällande översiktsplan med teckenförklaring. 
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För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
Exploatören tecknar avtal med.

Om det efter flytt av ledningar fortfarande finns allmänna 
elledningar/fjärrvärmeledningar etc. inom den kommunala 
mark som ska överlåtas ska dessa säkerställas med servitut 
eller ledningsrätt i samband med övrig fastighetsbildning.

Detaljplanen medför att en återvinningsstation måste flyttas, 
förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för 
detta.

Avtal
Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal med Riks-
byggen Ekonomisk Förening, nedan benämnt exploatören. 
Avtalet innebär att exploatören har ensamrätt att förbereda 
exploatering och förhandla med kommunen om förvärv av 
det område där nya byggrätter föreslås.

Avsikten är att kommunen och exploatören ska teckna 
ett köpeavtal inför antagande av detaljplanen. Avtalet kan 
förutom marköverlåtelsen även omfatta ansvar och finan-
siering av åtgärder på allmän plats, såsom ombyggnation av 
gatukorsningen Fjällgatan/Vindelgatan/Hällegatan samt 
iordningställande av gångväg och allmänplatsmark natur 
väster om marköverlåtelsen.

Ledningar
Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten ska utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning.

Ledningar, okända av kommunen, som berörs av detaljplanen 
kan finnas. Detta ligger på utförarens ansvar att undersöka.

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att Exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering.

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av Byttorp 
3:1 som detaljplanen medför.

Finansiering av åtgärder inom allmän plats, flytt av transfor-
matorstation, återvinningsstation och ledningar samt förrätt-
ningskostnader regleras i samband med att kommunen och 
Exploatören tecknar köpekontrakt.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år  efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Geoteknisk utredning PM (COWI, maj 2019).

 » Markteknisk undersökning MUR (COWI, maj 2019).

 » Bergteknisk utredning PM (COWI, maj 2019)

 » Trafikutredning (SWECO, 2019-06-10).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Zilka Cosic 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark och exploatering

Anders Graad 
Mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 

de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 
som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 

Varför detaljplan?
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Planprocessen.

ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att 
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen 
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens 
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter 
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens 
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och 

övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööver-
domstolen av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.
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