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Denna bilaga innehåller samrådsredogörelsen för detaljplan 
Byttorp, Byttorp 3:1 (Fjällgatan) där samtliga inkomna 
yttranden presenteras i sin helhet.

Inledningsvis redovisas revideringar som har gjorts i detalj-
planen och slutligen presenteras samtliga inkomna yttranden 
med tillhörande svar.
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1. Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
4 oktober 2019 har ägt rum under tiden 11 oktober 2019 - 10 
november 2019 och har annonserats i Borås Tidning. Berörda 
sakägare har underrättats med brev till granskningen. Under 
samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. 
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida. 
14 remissinstanser och 2 sakägare har skickat in yttranden 
under granskningstiden varav ett av yttrandet var påskrivet 
av ca 14 sakägare. 

Ändringar i planförslaget
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter. Planens innehåll vad avser markanvändning och 
principer är i allt väsentligt bibehållet.

Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarande 
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

 » Planområdet har utökats och en plats för ÅTERVIN-
NINGSTATION har lagts till samt en bit mark har 
markerats som NATUR.

 » Inom området markerat med NATUR har anläggande 
av transformatorstation tillåtits. 

 » Utfartsförbudet har justerats.

 » Bestämmelse om reglering av balkonger har lagts till på 
plankartan. 

 » Bestämmelse om fasadmaterial har lagts till på plankar-
tan

 » Bestämmelse om att marklov krävs för åtgärder som 
berör träd inom området markerat som NATUR har 
lagts till på plankartan.

 » Information om planavgift har justerats.

 » Administrativlinje tillsammans med administrativa 
bestämmelser a1 och a2 som upphäver strandskyddet har 
lagts till på plankartan.

 » Bestämmelsen n1 har lagts till på prickmarken längs 
med naturområdet

Mindre redaktionella ändringar kan ha skett mellan gransk-
ning och antagande. Planens innehåll vad avser markanvänd-
ning och principer är bibehållet. 
 
Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

 » att skicka ut detaljplanen på granskning

 » att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 
innebära en betydande miljöpåverkan. 

Handläggning
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.

Den 10 oktober 2019 beslutade planchefen via delegation 
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen på 
samråd (§Pl 2019-002337). Samrådet pågick under tiden den 
11 oktober - 10 november 2019. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i denna samrådsredogörelse.

2. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget med vissa juste-
ringar.

Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål 
och utöka gatan för att möjliggöra en rondell samt säkerställa 
kompensationsåtgärder som 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.

Samrådsredogörelse
Bilaga till detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1 (Fjällgatan), Borås Stad, upprättad den 06 april 2020.
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I planbeskrivningen anges att planavgift tas ut vid prövning 
av lovärenden. Denna uppgift ska vara samstämmig även på 
plankartan.

Ur ett genomförandeperspektiv är strandskyddsfrågan 
avgörande för avgränsning av kvartersmarken. För att inte 
påverka tidplanen är den viktigt att denna behandlas tidigt i 
processen.

Trafiklösningen innebär att både återvinningsstationen och 
transformatorstationen behöver flyttas. Om det behövs 
planstöd för dessa nya placeringar behöver detaljplanen 
utökas.

Kommentar
Plankartan har reviderats och information om att planavgift 
ska tas us vid prövning av lovärenden har lagts till.

Strandskyddsfrågan har hanterats under planprocessen, se 
sida 15 i planbeskrivningen.

Inför granskningen har planområdet utökats och en ny 
placering av återvinningsstationen reglerats. 

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden att komplet-
tering krävs gällande frågor som berör hälsa och säkerhet 
för att ett antagande av detaljplan enligt förslaget inte ska 
komma att prövas.

Länsstyrelsen befarar inte att:

 » Riksintresse kommer att skadas påtagligt

 » Mellankommunal samordning blir olämplig.

 » Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs

 » Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser

Motiv för bedömningen 
Hälsa och säkerhet 
Länsstyrelsen har bett Statens Geotekniska Institut (SGI) 
yttra sig över planförslaget. SGI anser att Planförslaget inte 
redovisar översiktliga stabilitetsberäkningar att utgå ifrån för 
att kunna utvärdera/verifiera bedömningen gällande områ-
dets totalstabilitet. Vidare saknas detaljer om plushöjder vid 
färdig grund i plankarta och planbeskrivning. Kommunen 
behöver komplettera planen enligt SGI:s synpunkter till 
granskningsskedet.

Kommentar 
Inför granskningen har en komplettering av den geotekniska 
utredningen med en stabilitetsanalys gjorts. 

Slutsatsen från den geotekniska utredningen (COWI maj 
2019, reviderad februari 2020) är att jordlagerföljden i 
kombination med de grunda djupen till berg medför att 
stabilitetsförhållandena bedöms vara tillfredställande inom 
området för befintliga markförhållanden.  

Vid byggnation av hus med nio våningsplan bedöms 
totalstabiliteten vara tillfredställande, förutsatt att allt 
organiskt material, och jord med organiskt innehåll, under 
planerad byggnad schaktas ur och ersätts med exempelvis 
packad sprängsten. På detta sätt innebär byggnaderna inte 
någon tillskottslast. 

S3 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till Detaljplan 
för Byttorp, Byttorp 3:1 (Fjällgatan), Borås Stad.

S4 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplaneförsla-
get under förutsättning att Miljöförvaltningens synpunkter 
åtgärdas.
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Kompensationsåtgärder 
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 Byttorpssjön 
(naturmark i plan). Syftet med planteringen av träd är att 
skapa en naturlig barriär mellan byggnaderna och friluftsom-
rådet. Träden som planteras ska ha möjlighet att växa till sin 
naturliga storlek. På det sättet undviks ett visuellt intrång av 
byggnaderna till grönområdet och bevarar dess rekreations- 
och friluftsvärden.

Gröna stråket parkering/återvinningen  
Med utbyggnaden av de nya huskropparna kommer den 
gröna kopplingen att ledas om över Vindelgatan (se bild på 
sida 10 i planbeskrvningen). Den ändringen gör att de mindre 
grönområdena vid Vindelgatan i framtiden inte får byggas ut 
eftersom det skulle innebära att det gröna stråket försvinner.

Kommentar
Strandskydd 
Stranskyddet har markerats ut plankartan med en administra-
tivgräns som tydliggöra vilka delar av området det omfattar. 
En del av kvartersmarken kommer att omfattas av strand-
skyddet och för den delen av marken föreslås strandskyddet 
upphäva med hänsyn till angeläget allmänt intresse. Samma 
gäller för fjärvärrmeledningen som flyttas längre ut mot 
sjön på grund av tillkommande byggnation. Mer utförligare 
förklaring av upphävandet av strandskyddet finns på sida 15 i 
planbeskrivningen. 

Vyn från Kolbränningen 
Planbeskrivningen har uppdaterats med bilder på tillkom-
mande byggander från olika vyn från rekreationsområdet. 

Markföroreningar 
Information om markföroreningar skickas vidare till exploa-
tören.

S5 Borås Energi och Miljö 
Borås Energi och Miljö AB synpunkter/kommentarer på 
följande rubriker: 
 
Vatten och avlopp 
Tillägg till befintlig text: ”Fastigheten får pumpa sitt avlopp.”

Dagvatten 
Tillägg till befintlig text: ”Dagvatten från planområde skall 
avledas mot Byttorpssjön.”

Ledningar 
Tillägg till befintlig text:”För att möjliggöra exploatering 
krävs flytt av fjärrvärmeledning. Exploatören tar hela kostna-
den.”

Miljöfövaltningens synpunkter: 

Strandskysdd 
Strandskyddet saknas i den gällande planen men återinträder 
när en ny detaljplan antas. I plankartan är det inte markerat 
var strandskyddslinjen (100 meter från vattnet) går men i 
planbeskrivningen ser strandskyddslinjen ut att ligga inom 
planområdets prickmark. Om det behöver göras åtgärdet 
inom strandsyddat område måste strandskyddet upphävas.

För att upphäva strandskyddet krävs:

 » Särkillda skäl och 

 » intresset av att ta området i anspråk på det sätt som 
planen avser ska väga tyngre än strandskyddsintresset. 

Miljöbalken (1998:808) 7 kap 18 c,18d §§

Miljöförvaltningen har framfört i det tidiga planarbetet att 
det kommer bli svårt att hitta dessa skäl. I planbeskrivningen 
finns inget resonemang om varför strandskyddet skulle 
behöva upphävas och i plankartan saknas stranskyddslinjen.

Släntningar ut i naturmarken 
I planbeskrivningen står följande: För att skapa en så naturlig 
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 området. Det 
är synnerligen viktigt att naturmarken förblir naturmark och 
att den inte släntas med massor utan det får i så fall lösas 
inom kvartersmarken. 

Vyn från Kolbränningen  
Miljöförvaltningen saknar fortfarande en perspektivbild 
nerifrån Kålbränningen och upp mot huskropparna för att 
visa den kommande upplevda kännslan i rekreationsområdet.  
Den bild som finns i planbeskrivningen är missvisande då 
den visar perspektivet från luften.  

Markföroreningar  
Den översiktliga miljötekniska markundersökningen 
visar på att den finns detekterande föroreningar i jord och 
grundvatten inom undersökt område. I rapporten görs 
bedömningen: Dock innebär inte dessa någon risk för de 
antagna skyddsobjekten i dagsläget samt vid planerad mark-
användning. Vidare finns risk att fastigheten varit område för 
utfyllnad med okända fyllnadsmassor. Då utförd undersök-
ning bygger på stickprovstagning kan det därför inte uteslutas 
att föroreningshalter kan förekomma lokalt, utöver det som 
identifierats i denna undersökning. Om föroreningar påträf-
fas under exploateringsskedet ska arbetet genast upphöra och 
Miljöförvaltningen omedelbart kontaktas. 
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Kommentar 
Planbeskrivningen har uppdaterats enligt synpunkterna. 
  
S6 Borås Elnät 
Elnät 
Den nya platsen för transformatorstationen behöver vara 
med planområdet för att säkerställa platsen.

Flytt av transformatorstationen kommer inte att ske förrän ny 
plats för station och ny schaktsträcka ifrån befintlig station 
till ny stationsplats är klar.

Borås Elnät önskas bli kontaktade av exploatören i god tid 
för planering av elanslutning av de nya byggnaderna inom 
planområdet. Ombyggnationer av elnätets bekostas av 
initiativtagaren.

Stadsnät 
Borås Stadsnät har ledningar inom planområdet. Flytt av 
dessa och arbete med ombyggnation av Borås Stadsnäts 
anläggning bekostats av initiativtagaren.

Även här önskas en tidig kontakt och dialog om anslutning 
av nya byggnader inom planområdet och om ombyggnad av 
Borås Stadsnäts anläggning.

Kommentar
Inför granskningen har planområdet utökats möt öster och 
markerats med NATUR. Inom detta område har utbyggna-
tion av transformatorstation tillåtits och har därmed på ett 
flexibelt sätt säkerställt en placering av en ny transformator-
station.

S7 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har inget att erinra mot detaljplane-
förslaget. 

S8 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för Byttorp, Byttorp 
3:1 (Fjällgatan), Borås Stad.

S9 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har följande synpunkter:

1. Planområdet ligger nära Byttorpssjön och ska innefatta 
flerbilsgarage under mark. Vid en brand kan det produceras 
stora mängder kontaminerat släckvatten. Åtgärder bör vidtas 
för att förhindra att dessa förorenade vattenmängder kan nå 
vattenskyddsområdet.

Räddningstjänsten anser att det bör finnas en planbestäm-
melse om att parkeringsgaraget ska förses med möjlighet att 
förhindra spridning av släckvatten.

2. Om bostadshusen ska kunna förväntas utrymmas med 
hjälp av räddningstjänstens höjdfordon behöver bjälklaget för 
garaget vara körbart även med tunga fordon.

Räddningstjänsten önskar dock körbart bjälklag för tunga 
fordon ändå, för att få bättre insatsmöjligheter vid t ex 
bilbrand eller vindsbrand. Se nedan för specifikationer 
gällandeåtkomst för höjdfordon.

Uppställningsplatser för höjdfordon ska ha följande utform-
ning:

- Minsta bredd 5,0 meter 
- Minsta längd 10,0 meter 
- Enskilt stödbenstryck 80 kN. 
- Högsta längdlutning 8 % 
- Högsta tvärfall 2 %

Uppställningsplatsen bör inte ligga närmare än 3 meter från 
fasad och den skall inte ligga mer än 9 meter från fasad.

Regler om bärförmåga för bjälklag finns i avdelning C, kap. 
1.1.1, 11 § i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) 
om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 
(eurokoder), EKS.

Räddningstjänsten eftersträvar att stegbilar ska ha ett maxi-
malt stödbenstryck om 100 kN.

Kommentar
En bestämmelse angående spridning av släckvatten har 
införts på plankartan. 

Säkerhetsfrågan vid brand går att lösa på tekniskt sätt genom 
Tr2 trapphus (dvs trapphus med sluss). Med tanke på att 
det finns andra genomförbara lösningar har plankartan inte 
reglerats med att körbara bjälklaget ska vara dimensionerat 
för tunga fordon. Detta hanteras i samband med bygglovet.

S10 Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd för Detalj-
plan Byttorp, Byttorp 3:1 (Fjällgatan), Borås Stad och skickar 
till Samhällsbyggnadsnämnden.

S11 Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen i Borås lämnar följande synppunkter:

 » Röjning för byggnaderna görs på ett skonsamt sätt så 
att framför allt de större lövträden kan bevaras.

 » Även eventuell övrig röjning i slänten mot Byttorpssjön 
görs med minimal påverkan på vegetationen.
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Kommentar
De flesta stora lövträd ligger inom området markerat med 
NATUR. För att bevara de stora träden i naturområdet har 
plankartan uppdaterats med en bestämmelse om att vissa 
stora lövträd ska bevaras och att marklov krävs för åtgärder 
som berör dessa träd. 

S12 Postnord 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsom-
fattande posttjänsten vilket bland annat innebär att det är 
Postnord som ska godkänna placeringen och standarden 
på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar 
Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och 
med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. 
För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver 
utdelningen standardiseras.

Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man 
ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@
postnord.com för dialog gällande godkännande av postmot-
tagning i samband med nybyggnation.

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte 
börjar delas ut till adressen.

Kommentar
Noteras.

S13 Västtrafik
Västtrafik har tagit del av detaljplan för Byttorp, Fjällgatan.

Västtrafik ser positivt på utveckling av bostäder i aktuellt 
läge, som går i linje med ”Utvecklingsplan för stadstrafiken 
i Borås 2025” och ger goda förutsättningar för hållbart 
resande. Planområdet ligger i ett starkt kollektivtrafikstråk 
med stadstrafik, och Västtrafik har nyligen satsat på elfordon 
här som dessutom tar fler resenärer än tidigare. Vi ser också 
positivt på planerad utbyggnad av cykelstråket, eftersom det 
enligt Västra Götalandsregionens potentialstudie för cykling 
finns ca 400 potentiella passager för arbetspendling med 
cykel här.

När det gäller bostäderna är det viktigt att det är enkelt och 
tillgängligt att ta sig till närmsta hållplats. Västtrafik vill 
också skicka med att det är viktigt att rondellen utformas på 
ett sådant sätt så att kollektivtrafiken inte påverkas negativt. 
God framkomlighet är viktigt för att kollektivtrafiken ska 
kunna utvecklas och bli mer konkurrenskraftig så att fler 
väljer att resa hållbart.

Kommentar
Utformningen av rondellen är gjord av Tekniska förvalt-
ningen utifrån kollektivtrafikens tillgänglighet. 

S14 Skanova 
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill 
meddela följande. 
 
Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område 
är markerade på bifogad lägeskarta. För diskussion om 
eventuell undanflyttning skall Skanova kontaktas via epost: 
skanova-remisser-goteborg@skanova.se. Detta skall ske i god 
tid innan eventuell åtgärd krävs. Eventuell flytt bekostas av 
exploatören.

För digitala kartor samt utsättning hänvisas till www.
ledningskollen.se

Skanova har för övrigt, inget att invända mot planförslaget.

Kommentar
Noteras. 
 
3. Yttranden från sakägare
S15  Vindelgatan 7C
Citat ur planhandlingens avsnitt 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.

Det förhåller sig precis tvärtom. Idag ger den öppna karak-
tären ett visuellt samband mellan stadsdelarna samt mellan 
stadsdelarna och grönområdet vid Byttorpsjön.

Samrådsförslagets nya höga husen skulle på ett drastiskt sätt 
skilja stadsdelarna Tullen och Byttorp åt. Se planbeskrivning-
ens illustrationen sid 7 från Fjällgatan som visar att de nya 
husen totalt skulle skymma Tullens nuvarande bebyggelse.

De föreslagna två höghusen skulle på ett brutalt sätt avskär-
ma Byttorp från grönområdet vid Byttorpsjön. Illustrationen 
sedd från Vindelgatan, sid 6 i samrådshandlingen, visar hur 
husen skulle bli som en hög mur som skymmer kontakten 
med grönområdet vid sjön.

Tillåten hushöjd för de föreslagna nya husen, +211 respektive 
+213, innebär ca 29-30 meter höga hus. Detta är högre hus 
än Tullens befintliga höghus som är ca 27 meter högt. Husen 
skulle bli drygt 10 meter högre än det svängda tegelhuset 
längs Fjällgatan och lamellhusen vid Vindelgatan. Det är 
anmärkningsvärt att inte ett ord om övervägande avseende 
lämplig hushöjd finns i planbeskrivningen.
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Det finns inga rimliga motiv att tillåta så höga hus som 
inte alls inordnar sig i den befintliga bebyggelsestrukturen 
i området. Bebyggelsen på Byttorp och Tullen innebär en 
stadsplanering med terränganpassning av gator och hus 
samt en variation med trevånings lamellhus och femvånings 
punkthus. Dessutom finns ett välplacerat höghus vid entren 
till Tullen. Det bör få behålla sin position och inte sättas i 
skymundan av nya malplacerade höghus.

Om ny bebyggelse alls ska tillåtas måste antalet våningar 
minskas radikalt så att de nya husen inte tillåts ta över 
stadsbilden. Husen borde dras in från den kraftigt trafikerade 
Fjällgatan och ha större avstånd från korsningen. Det är även 
ett genomgående drag i området att husen har förgårdsmark.

Det är bra att terränganpassning betonas. I planbeskrivning-
en sägs: För att kunna bevara så mycket som möjligt av de 
gröna ytorna kommer parkeringslösningen delvis ske under 
marken i form av parkeringsdäck. En särskild planbestäm-
melse införs: 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.

Det är alltså en tomt som är komplicerad att bebygga och 
därigenom kostsam. Jag antar att det är därför planförslaget 
tillåter så höga hus.

Om inte tomten kan bebyggas med hus i rimlig skala, som 
inte tar över stadsbilden, ska den inte alls bebyggas.

Kommentar 
Synpunkterna tillgodoses ej. 

Utformningen och placering av byggnaderna har valts med 
hänsyn till flera förutsättningar i området så som platsens 
terräng och angöring samt strandskydd och områdets befint-
liga byggnadsstruktur.

Planbeskrivningen har uppdaterats under flera rubriker 
så som Ny bebyggelse och Stadsbyggnad och gestaltning för att 
förtydliga resonemanget kring byggnadernas placering samt 
utformning/volym. 

Stranddskydd 
Med ändringen av gällande detaljplan inträder Miljöbalkens 
lag om strandskydd vilket begränsar exploateringsmöjligheten 
(se bild på sida 15 i planveskrivningen). Denna begränsningen 
har påverkat husens placering och av den anledningen finns 
det inte möjlighet att flytta husen längre in från gatan/
korsningen.  

S16  Fjällgatan 25 
Yttrandet är påskrivet av ca 14 personer. 

Jag protesterar mot den planerade byggnationen på Byttorp 
-Tullen där Riksbyggen planerar att bygga 2 stycken 
höghus. Helt vansinnigt att placera 2 stycken höghus med 
parkeringsplatser på baksidan av husen samt uteplatser som 
kommer att dominera hela naturområdet för all framtid.
Siktlinjen kommer att försämras betydligt av dessa kolosser.
Trafiksituationen kommer också att försämras med ytterligare 
fordon som tillkommer med anledning av byggnationen, 
det behövs därför också fler parkeringsplatser. Sedan har vi 
containerstationen som kommer att överbelastas.

Sedan vill jag tillägga att på naturområdet där byggnationen 
skall vara åker barnen skidor och pulka på vintern,även så 
rastar man sina hundar där. 

Sen förstår jag inte att kommunen vill förtäta bostadsom-
råden när dom har den åsikten att man ska värna om de 
grönområden som finns mellan bostadshusen.

Obs! hoppas att den mäktiga björken som står i kurvan blir 
kvar på naturområdet så att den skymmer en del av höghusen 
för oss som bor nära inpå.

Kommentar 
Synpunkterna tillgodoses ej. 

Planbeskrivningen har uppdaterats under flera rubriker 
så som Ny bebyggelse och Stadsbyggnad och gestaltning för att 
förtydliga resonemanget kring byggnadernas placering samt 
utformning/volym.

Trafiksituationen under byggantionen är tillfällig och 
kommer inte påverka området över tid. 

Den befintliga återvinninstationen kommer att placeras om 
och bedöms ha kapacitet för de antalet nya tillkommande 
bostäder vilket är ca 48 stycken.

Kommunen tar alltid hänsyn till gälland Överiksplan vid 
planläggningen och enligt den är planerat område utpekat 
som naturområde där enstaka byggnader kan tillkomma. Med 
byggationen av de nya husen kommer områdets karaktär att 
förändras men planen syftar till att bevara och kompensera 
så mycket som möjligt av det rekreationsvärden som finns på 
platsen idag. 

Plan- och bygglovsavdelningen
 
Michaela Kleman  Zilka Cosic 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt 
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