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§ 275 

Detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera 
(Rosendalsgatan/Neumansgatan)  
 
Ärendenummer: BN 2015-887 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen. 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2020-06-25 § 224 och även tidigare 2020-05-28 § 165. 
Detaljplanen blev överklagad och båda antaganden upphävdes av Mark och miljödomstolen 2021-
03-17 mål nr P 3245-20 och P 5010-20, Vänersborgs Tingsrätt. I övrigt överklagades även detta 
beslut 2021-03-30 till Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt, som inte gav prövningstillstånd 
till klaganden 2021-04-21 mål nr P 3875-21.  

En andra granskning gjordes på grund av det långa tidsförlopp som gått sedan den första 
granskningen under början av 2018. Exploateringsavtalen antogs av kommunstyrelsen under april 
2020 där nya aktörer trädde fram för att säkra genomföranden av detaljplanen. På detta sätt, med en 
andra granskning, möjliggjordes för sakägare och grannar att ta till sig informationen på nytt om 
planen. Den 4 juni 2021 skickades granskningshandlingarna för granskning nummer 2 ut till sakägare 
och remissinstanser för granskning i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-05-27 
(§SBN 2021-189). Granskningstiden pågick till och med den 25 juni 2021. Inkomna synpunkter 
finns sammanställda i ett separat utlåtande. Planens innehåll vad avser markanvändning och 
principer är i allt väsentligt bibehållet.  

Bakgrund  

Kommunstyrelsen gav 2015-10-26 (§ 390) Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en 
ny detaljplan för Bergsäter, Akermyntan 5 med flera, Rosendalsgatan/ Neumansgatan. 
Fastighetsägaren vill omvandla befintligt verksamhetsområde till bostadsområde. Det föreslagna 
konceptet för området innehåller en blandad bebyggelse med både flerbostadshus på 3-7 våningar 
samt radhus. Sammantaget räknar man med cirka 530 bostäder.  

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-11-12 (§ SBN 2015-352) Samhällsbyggnads-förvaltningen i 
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området. Planchefen beslutade 2017-03-17 §PI 2017-004 
via delegation att sända planen på samråd. Samråd enligt PBL 5 kap. 11 § avseende planförslag 
upprättat den 17 mars 2017 har ägt rum under tiden 20 mars - 27 april 2017 och har annonserats i 
Borås Tidning den 23 mars 2017. Berörda sakägare har underrättats med brev till samrådet. Under 
samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på 
kommunens hemsida.  
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Under samrådet kom det in synpunkter från remissinstanser och några sakägaren. Yttrandena har 
lett till att detaljplanen har reviderats på några punkter och kompletterats med ytterligare 
utredningar. Inkomna synpunkter sammanställts i en samrådsredogörelse. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-12-14 i beslut § 326 att godkänna samrådsredogörelsen 
som sin egen, att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande 
miljöpåverkan samt att sända planen för granskning. Granskningstiden pågick under tiden 18 
december 2017 till och med den 2 februari 2018. Antagandehandlingarna uppdaterades i enlighet 
med granskningsutlåtande och planen antogs 2020-05-28 och igen 2020-06-25 då plankartan hade 
korrigerats efter granskningstiden utan att sakägare blivit hörda.  

Gällande plan  
För området gäller Stadsplan nr P162 som vann laga kraft 1946-05-03 (Stadsplanebestämmelser 
daterad 1960). Enligt den gällande detaljplanen får fastigheten användas för verksamhet/industri.  

Yrkanden under sammanträdet  
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att anta detaljplanen. 

Sverigedemokraterna yrkar att återremittera detaljplanen till förvaltningen med följande motivering: 
Sverigedemokraterna anser att detaljplanen bör inkludera en mer blandad bebyggelse där 
enbostadshus ingår i inslaget. En större blandning av boendeformer och förmodligen också i 
ägandeformer vore till fördel för området. Liggande förslag upplevs ha en mycket hög 
exploateringsgrad med negativ inverkan för boendemiljön. Sverigedemokraterna önskar se större 
inslag av rymd och grönska för att högre prioritera boendemiljön före maximerad förtätning. En 
något lägre exploatering skulle även mildra det ökande trafiktrycket som riskerar att bli 
problematiskt. 

Beslutsgång  
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt ordförandens förslag.  

Beslutsunderlag  
Handling Datum Notering 
Planbeskrivning 2021-07-09 
Plankarta 2021-07-09 
Granskningsutlåtande 2021-07-09 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 
 Berörda sakägare som inte fått sina 
 synpunkter tillgodosedda 

Beslutskopia och handlingar Länsstyrelsen 

Kungörelse av beslut: Kommunens anslagstavla 
  


