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Denna bilaga innehåller granskningsutlåtandet för detaljplan 
Byttorp 3:1 där samtliga inkomna yttranden presenteras i sin 
helhet.

Inledningsvis presenteras en sammanfattning av de inkomna 
yttrandena samt de revideringar som har gjorts i detaljplanen. 
Slutligen presenteras samtliga inkomna yttranden med 
tillhörande svar.
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1. Sammanfattning 
Granskning enligt PBL 5:18 avseende planförslag för Byttorp 
3:1 upprättat den 6 april 2020 har ägt rum under tiden 1 maj 
till 31 maj 2020 och har annonserats i Borås Tidning. Berörda 
markägare har underrättats med brev till granskningen. 
Under granskningstiden har detaljplanen varit anslagen 
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på 
kommunens hemsida.

11 remissinstanser, 2 sakägare och en övrig har skickat in 
yttranden under granskningstiden.

Sammanfattning av remissparters yttran-
den

Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal 
punkter. 

 » Förtydliga plankartan genom att omformulera och 
specificera vissa bestämmelser.

 » Förtydliga planbeskrivningen

Sammanfattning yttranden av sakägare & 
övriga
Sammanfattande synpunkter från sakägare och övriga:

 » Boende i området önskar att naturområdet bevaras så 
som det är idag. 

 » Sakägarna uttrycker oro över trafiksituationen. 

 » Inkomna synpunkter motsätter sig byggnadens volym.

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:

 » En specifik bestämmelse för transformatorstation har 
lagts till på plankartan (E2)

 » Bestämmelsen om ÅTERVINNING har ersätts med 
bestämmelsen E1.

 » Bestämmelse n2 har lagts till på plankartan för att 
reglera mer grönska mellan Fjällgatan och kommande 
byggnader. 

 » Bestämmelsen om skyddsvärda träd har tagits bort. 
Dessa träd är per automatik skyddade genom att de 
ligger i området markerat med NATUR.

 » Formuleringen av vissa bestämmelser har justerats 
enligt ny natioenll praxis. Det juridiska innebördet och 
syftet med planbestämmelserna är samma. 

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

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.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 att detalj-
planen godkänns för granskning. Granskningstiden pågick 
från 1 maj - 31 maj 2020

2. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget med vissa förtyd-
liganden. Innan detaljplanen antas ska avtal tecknas kring 
kompensationsåtgärder samt att strandskyddsfrågan ska vara 
säkerställd med Länsstyrelsen.

Kommentar
Planen är en markanvisning och alla kompensationsåtgärder 
skrivs in i köpavtaket som färdigställs efter att planen är 
antagen.  
 

Granskningsutlåtande
Bilaga till detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1, Borås Stad, upprättad 4 november 2020.
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Under granskningstiden har Länsstyrelsen haft möjlighet 
att yttra sig över planen. Enligt deras yttrande nedan har 
de bedömt att planen inte komer att prövas om detaljplanen 
antas.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan 
accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrel-
sen om den antas.

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att:

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt
• Mellankommunal samordning blir olämplig.
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
(MB 7 kap)
• Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och
säkerhet samt risken för olyckor, skred och erosion

Råd enligt PBL och MB

Geoteknik 
Länsstyrelsen har inhämtat synpunkter från SGI efter att 
de i samrådsskedet efterfrågat förtydliganden avseende det 
geotekniska underlaget. SGI noterar att gjord stabilitetsanalys 
redovisar tillfredställande resultat, dock med små marginaler. 
SGI anser att det bör säkerställas att det inom planområdet 
finns tillräckligt utrymme för de utfyllnader som behövs för 
grundläggandet av byggnaderna. Länsstyrelsen instämmer i 
detta. 

Kommentar 
Geoteknik  
Utredningen har uppdaterats.

S3 Tekniska nämnden
Tillstyrkes med beaktande av att Tekniska nämnden vill 
uderstryka vikten av de kompensationsåtgärder i form av 
trädplanteringar på kvartersmarken som beskrevs i samråds-
handlingen blir utförda.  

Kommentar
Kompensationsåtgärderna kommer att regleras i ett framtida 
köpeavtal i och med att planen är en markanvisning. För att 
få in mer grönska på kvartersmarken mellan Fjällgatan och 
de planerade byggnaderna har planbestämmelse n2 införts på 
plankartan. Den anger att plantering av växtlighet ska finnas 
på en yta som motsvarar 40 % av egenskapsområdet.

S4 Miljö- och konsumentnämnden  
Strandskyddet - Det behövs en tydligare beskrivning av vilka 
värden som skadas av ledningsdragningen och vad som görs 
för att minska skadorna. Framför allt bör det beskrivas att de 
två stora asparna som har höga värden inom strandskyddat 
område ska skyddas i planen. Det behöver också förtydligas 
på vilket sätt ledningsdragningen påverkar strandskyddets 
syften och varför strandskyddet behöver upphävas på grund 
av detta. I resonemanget behövs också vad resultatet blir av 
att istället lägga ledningarna i gatan.

Natur - Planbeskrivningen behöver visa i vilket område de 
avser att plantera träd som ska skapa barriär mellan bebyg-
gelse och friluftsområdet. Att plantera träd över ledningarna 
kan vara olämpligt.

I plankartan behöver de tre grova asparna ha en skyddszon 
på 15 meter runt träden. I marklovet ska ingå att varken 
träden eller skyddszonen får påverkas. Skyddszonen är till för 
att rötterna inte ska ta skada.

Stigen behöver vara tydligt markerad från vägen så att den 
signalerar tillgänglighet för allmänheten och att den inte 
upplevs hamna inom det nya bostadsområdet.

Kompensationsåtgärder - Kompensationsåtgärderna behöver 
ytterligare specificeras i planbeskrivningen. Vilka träd som 
ska planteras och i vilket område. Miljöförvaltningen vill ha 
ek och tall i slänten ner mot sjön i det nya gröna stråket som 
är flyttat. Allt för att det ska utgöra den avsedda funktionella 
spridningskorridoren. Det behöver också framgå någonstans 
vem som ska bekosta kompensationen.
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Stadsnät 
Befintliga ledningar med tillhörande brunnar och skåp finns 
inom området. Om flytt krävs behövs kontakt tas i tidigt 
skede för planering.

Kommentar
Plankartan har uppdaterats med en specifikt området för 
transformatorstationen (E2). 

S7 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har följande synpunkter: Enligt 
Boverkets rekommendationer inryms anläggningar för 
återvinning i begreppet ”tekniska anläggningar” och ska på 
plankartan redovisas med ”E”. I aktuell plankarta används 
termen ”Återvinning” för den aktuella kvartersmarken, vilket 
i och för sig medför önskvärd tydlighet. Men då bör den 
beskrivande texten under kapitlet ”Planens genomförande, 
fastighetsrättsliga frågor” justeras så att termen ”E” även där 
ersätts med ”Återvinning”.

Under ”fastighetsrättsligs frågor” redogörs även för konse-
kvensen av markreservat ”u”. Något sådant finns emellertid 
inte redovisat i plankartan.

Kommentar
Plankartan och planbeskrivningen har uppdaterats enligt 
synpunkterna. 

S8 Kulturnämnden 
Kulturförvaltningen tillstyrker förslag på detaljplan för 
Byttorp, Byttorp 3:1 (Fjällgatan), Borås Stad.

S9 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har inga ytterligare synpunkter i ärendet.

S10 Hyresgästföreningen
Efter att ha granskat detaljplanen för Byttorp 3:1 Fjällgatan 
med diarienummer BN2017-634 så är vår förhoppning att det 
kommer att byggas hyresrätter, alternativt både hyresrätter 
och bostadsrätter. I övrigt har vi inget att erinra.

S11 Swedavia Airports 
Swedavia AB, Göteborg Landvetter Airport, har beretts 
möjlighet att lämna yttrande över förslag till rubricerad 
detaljplan. Efter genomgång av samrådsunderlaget kan 
konstateras att området inte är berört av Trafikverkets 
riksintresseprecisering gällande influensområden för 
flyghinder samt flygbuller för Göteborg Landvetter Airport, 
se Trafikverkets ärendenummer TRV 2001/30571-B daterat 
2011-05-05. 

I övrigt har Swedavia inga synpunkter på rubricerat förslag 
till ny detaljplan. Inför kommande framtida bygglov inom 

Kommentar
Planbeskrivningen har uppdaterats för att förtydliga 
ledningsdragningen i naturmarken samt förtydligat vart 
träden ska planteras för att skapa en större barriär mellan 
naturområdet och byggnationen.  

Synpunkten kring skyddsvärda träd tillgodoses ej. 
Träden inom området markerat med NATUR är skyddade 
genom den bestämmelsen (NATUR). Det som kan påverka 
träden är anläggning av nya ledningar men anläggning av 
ledningar görs inte utan samråd med fastighetsägare vilket i 
detta fall är Borås Stad. 

När det kommer till kompensationsåtgärder så kommer 
detaljerna specificeras i framtida köpeavtal. Under punkten 
”planens genomförande” i planbeskrivningen framgår det 
vem det är som ansvarar för kompensationsåtgärderna. 

S5 Borås Energi och Miljö 
Dagvatten - Befintligt tredje stycke tas bort – följande text i 
grönt läggs till:

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fast-
igheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten 
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med 
befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna dagvat-
tenledningar

Dagvattenåtgärderna ska vara dimensionerade för ett 
10-årsregn med tio minuters varaktighet. Dagvattenflödet ska 
beräknas utifrån ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet, 
dels utifrån dagens situation och därefter utifrån framtida 
förhållanden då området exploaterats. Skillnaden i flöde skall 
utjämnas på tomtmark innan det avleds till dagvattenledning

Avfall 
Inga synpunkter då det inte framgår var eller hur avfallet ska 
skötas.

Kommentar 
Planbeskrivningen har uppdaterats enligt synpunkterna. 
Avfallet kommer att skötas på infarten vid bostäderna som är 
utritade på illustrationskartan. 

S6 Borås Elnät 
Elnät  
E-område måste finnas i plankartan dit transformator-
stationen skall flyttas. Flytt av befintliga ledningar och av 
transformatorstationen bekostas av initiativtagaren.
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detaljplanen behöver bygglovansökan innehålla en s k 
flyghinderanalys om byggnadsverket är högre än 20 m över 
befintlig marknivå, se följande länk: 

Vi vill också påminna om att samma höjdrestrktioner gäller 
även för master eller tillfälliga hinder som t ex byggkranar. 

3. Yttranden från sakägare
S12  Sakägare från fastighet Nebulosan 2 
Angående trafikmätningen på Byttorp, Vindelgatan, 
Fjällgatan och Hällegatan anser vi att något inte stämmer. Vi 
bor mellan ICA Byttorp och korsningen som är aktuell för 
ombyggnad. Mätningen som ligger till grund för beräkning-
arna visar inte verkligheten.

Eftersom Fjällgatan från korsningen mot stan är förbjuden 
för trafik över 3,5 ton, kör all den tunga trafiken över Vindel-
gatan. Vindelgatan mellan korsningen och ICA Byttorp är 
tidvis hårt belastad och är inte som i er beräkning den minst 
belastade gatan. Hällegatan som ju är en återvändsgata är 
mycket mindre trafikerad än övriga två gator. Vi är ofta ute 
och går på dessa tre gator och detta är vår upplevelse.

Kommentar 
Utredningen är baserat på trafiksiffror från mätpunkterna 
som Tekniskaförvaltningen har mätt på flera vägar i staden.  
Området i dagsläget bedöms inte ha några problem i trafik-
flöden. Med de tillkommande bostadsbyggnaderna kommer 
biltrafiken att öka men denna ökning bedöms det finnas 
kapacitet för.

S13  Sakägare från fastighet Arkturus 1 
(synpunkten inkom 2020-07-06 )
Jag protesterar mot bostadsbyggande av två höghus vid 
Fjällgatan mellan Byttorp och Tullen, Borås, ärendenummer 
BN2017-634.

Jag bor (och har bott och trivts här under 30 år) på Vinter-
gatan 35, område Arkturus 1, på Tullen - i ett av husen 
närmast den planerade byggnationen och anser att området 
vid och runt Byttorpssjön/Kolbränningen skall förbli orörd 
och få vara den oas och plats för återhämtning som behövs 
för mig och många andra i dagens stressade samhälle. Om 
denna plan blir verklighet kommer sjön att ligga mitt i ett 
bostadsområde med bostäder överallt. Som det nu är, är 
det fortfarande en idyll som är en tillgång för mig som bor 
nära och för andra från flera bostadsområden, bl.a. Byttorp, 
Hestra och Tullen. För att naturen och skogen ska kunna ge 
det lugn och den energi som behövs, så krävs det att naturen 
är så orörd som möjligt och att man slipper se en mängd 
byggnader. Behöver inte vara fel att anordna superpark som 
det står i Borås Tidning idag, det är viktigt med grönområ-

den men då ska man inte förstöra de naturliga grönområden 
som finns som jag tycker är viktigare än konstgjorda parker. 
Jag anser det helt orimligt att bygga och helt förstöra området 
och jag anser att inget alls ska byggas på området och det är 
ännu värre med två höghus på 7 och 9 våningar med garage 
och en mängd bilar. Det kommer helt att förstöra både 
trivsel, utsikt och vägen/stigen ner till sjön för mig och för 
de som nu bor på bostadsområdena Tullen och Byttorp.

Man måste se till helheten. Det finns även en ekonomisk 
vinning av att bevara detta idylliska grönområde så ostört 
som möjligt. Människor behöver återhämtning för att hålla 
sig friska och undvika utbrändhet eller andra sjukdomar. I 
ett samhälle där många är stressade och har svårt att få tiden 
att räcka till blir det allt viktigare att återhämtning kan ske så 
nära det egna boendet som möjligt. Annars är risken stor att 
sjukskrivningarna kommer att öka alltmer.

Vid kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås 
stad får jag vetskap om att information om det planerade 
byggandet, en ”Inbjudan till samråd eller granskning”, skulle 
ha skickats ut till de närmast boende bl.a. till Arkturus 1, 
där jag bor, och att det är fastighetsägaren AB Bostäder som 
skulle skicka ut detta. AB Bostäder uppger, vid kontakt, att 
de inte skickat/skickar ut sådan information. Alltså har jag 
inte fått något meddelande, har inte vetat om dessa möten 
och när tiden för protester bör skrivas och jag har också 
därför ett stort önskemål om att det ännu inte är försent med 
denna protest.

Grundat på vad jag ovan framfört anser jag inte att några 
byggnader skall byggas på det planerade området. Vidare 
anser jag att området ska bevaras i befintligt skick som natur- 
och rekreationsområde. Förstörs området nu så är det mycket 
svårt att återställa! 

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej. 

Samhällsbyggnadsnämnden delar inte uppfattningen att 
området helt förstörs då det är en liten del av grönområdet 
närmast vägen som exploateras. Området är utpekat som klas 
II i Grönområdesplanen och enligt Kommunstyrelsens beslut 
ska kompensationsåtgärder tillämpas för dessa områden. En 
utav kompensationerna som föreslås för att minska upplevel-
sen av husen på frilutsområdet är planering av träd mellan de 
kommande huskropparna 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. 

Läs mer om kompensationsåtgärder på 12 i planbeskriv-
ningen.
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4. Synpunkter från övriga
S14 Övrig från fastighet Jungfrun 1
Jag vidhåller de invändningar jag framförde i samrådet.

Dessutom vill jag påtala vikten av att säkra att den ståtliga 
björken vid Fjällgatans kurva bevaras. Den finns inte på 
planillustrationen och är belägen på gatumark på laga kartan, 
Gränsen mellan gatumark och natur måste ändras och 
björken omfattas av planbestämmelsen träd som ska bevaras.

• Nya höghus enligt planförslaget har ett mycket exponerat
läge och skulle dominera och ta över stadsbilden. Det fram-
går tydligt av planbeskrivningens illustrationer.

• Det finns inga rimliga motiv att tillåta så höga hus som
inte alls inordnar sig i den befintliga bebyggelsestrukturen i
området.

• De två höghusen skulle på ett brutalt sätt avskärma Byttorp
från grönområdet vid Byttorpsjön. Illustrationen sedd från
Vindelgatan, visar hur husen skulle bli som en hög mur som
skymmer kontakten med grönområdet vid sjön.

• Tomten inklämd mellan Fjällgatan och strandskydds-
området är olämplig att bebygga, utan förgårdsmark och
med murar mot sjösidan för att kunna bygga i den branta
terrängen som framgår av illustrationen.

• Det framgår inte hur den nya stigen mot sjön ska ordnas,
sträckningen är inte redovisad.

Motiv till mina allvarliga invändningar mot planförsla-
get: Tidigare framförda synpunkter med kompletteringar och 
ändringar 

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. Samråds-
förslagets nya höga hus skulle på ett drastiskt sätt skilja 
stadsdelarna Tullen och Byttorp åt. Se planbeskrivningens 
illustration från Fjällgatan som visar att de nya husen totalt 
skulle skymma Tullens nuvarande bebyggelse. De föreslagna 
två höghusen skulle på ett brutalt sätt avskärma Byttorp 
från grönområdet vid Byttorpsjön. Illustrationen sedd från 
Vindelgatan visar hur husen skulle bli som en hög mur som 
skymmer kontakten med grönområdet vid sjön. 

Citat ur planhandlingen: 
Under processens gång har platsen analyserats. Slutsatsen har varit att 
två separata huskroppar skulle passa in för att de ger ett bra samman-
hang mellan de nya och de befintliga byggnaderna. Med tanke på 
platsens terräng och områdets karaktär är det reglerat att byggnaderna 
utformas som punkthus. Husens volym är reglerad baserat på volymerna 
av de redan befintliga punkthusen i området.

Hur man kommit fram till den i förhållande till omgivningen 
anmärkningsvärt höga höjden framgår inte av ovanstående 
beskrivning.

Bebyggelsen på Byttorp och Tullen innebär en stadsplanering 
med terränganpassning av gator och hus samt en variation 
med trevånings lamellhus och femvånings punkthus. Det är 
ett genomgående drag i området att husen har förgårdsmark.
Därtill finns ett välplacerat höghus som markerar entrén 
till Tullen. Det bör få behålla sin position och inte sättas i 
skymundan av nya malplacerade höghus i ett exponerat läge 
som skulle ta över och dominera stadsbilden. 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 är drygt 10 meter högre än det svängda tegelhuset längs 
Fjällgatan och lamellhusen vid Vindelgatan. De högre husen 
ner längs Hällegatan är inte jämförbara, då de har ett höjd 
och vegetationsparti bakom sig och inte har ett exponerat 
läge som de föreslagna nya höghusen.

Det finns inga rimliga motiv att tillåta så höga hus som 
inte alls inordnar sig i den befintliga bebyggelsestrukturen i 
området utan tar över och dominerar stadsbilden.

Det är en tomt som är komplicerad att bebygga och därige-
nom kostsam. Jag antar att det är därför planförslaget tillåter 
så höga hus. Tomten är olämplig att bebygga. Den är inklämd 
mellan den kraftigt trafikerade Fjällgatan och strandskydds-
området, utan förgårdsmark och med murar mot sjösidan 
för att kunna bygga i den branta terrängen, som framgår av 
planhandlingens illustrationer.

Det är tyvärr en trend i tiden att det planeras och byggs hus 
som i placering, skala och karaktär inte tar hänsyn till sin 
omgivning utan istället är sig själva nog och dominerar över 
sin omgivning. Den trenden kommer att utvärderas med 
kritiska ögon.

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej. 

Av säkerhetsskäl och tillgänglighet för kollektivtrafik är det 
valt att utforma den nya rondellen enligt illustrationen som 
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visas på sida 9 i planbeskrivningen. Utformningen av den 
rondellen kräver den ytan som är inritad som GATA vilket 
innebär att det inte går att bevara den befintliga björken.

Byggnadernas volym utgår från flera aspekter. En utav dem 
är den karaktäristiska byggnadsstrukturen för området, där 
punkthus är placerade på kuperad terräng. Referenshusen 
som planbeskrivningen hänvisar till ligger längs med Hälle-
gatan samt Fjällgatan där husen är upp till 9 våningar höga 
och har ett mer exponerat läge en de husen som ligger ut med 
Hällegatan.

För att säkerställa grönska mellan huskropparan och Fjällga-
tan har en bestämmelse laggts till på plankartan som reglerar 
att på 40% av egenskapsytan ska finnas växlighet.  

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman      Zilka Cosic      Anton Löberg 
Plan- och bygglovschef      Planarkitekt          Planarkitekt
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