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Miljörapport 2020 för Borås Stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Rapporten läggs till handlingarna.            

Sammanfattning 

 Miljö- och konsumentnämnden har sammanställt Miljörapport 2020 för Borås 

Stad och konstaterar att de gällande miljömålen ser ut att till stor del kunna nås 

under 2021.           

Ärendet i sin helhet 

Miljörapport Borås stad 2020 redovisar sammanställningen av Borås Stads 

förvaltningars, bolags och nämnders rapportering av hur arbetet med stadens 

gemensamma miljömål utvecklas. Förvaltningar rapporterar själva in 

uppföljningen för tertial 2 och tertial 3 i Stratsys. Bolagens uppföljningar 

gällande tertial 2 och tertial 3 rapporteras in i Stratsys av miljöförvaltningen. 

Miljörapport Borås Stad 2020 är tredje uppföljningen av Borås stads miljömål 

2018 till 2021. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av 

rapportering. Gällande miljömål beslutades av Kommunfullmäktige 2018.  

Stadens miljöarbete sker kontinuerligt över åren och 2020 har det gjort 

ytterligare framsteg inom flera områden. Vissa framsteg är mer övergripande 

inom staden.  

Inom etappmålet Hållbar samhällsplanering, där den fysiska planeringen skall 

anpassas till framtida klimat och väderfenomen, ser vi fortsatt positiva trender 

från föregående år. Under året har det arbetats fram en Klimat- och 

energistrategi för stadens gemensamma arbete med de utmaningar som finns 

inom dessa två stora områden. Klimat- och energistrategin antogs i december 

2020. Arbetet med aktiviteten att införa en Grönytefaktor i staden fortlöper 

genom en förvaltningsövergripande process.  

Inom etappmålet om ett Fossilfritt och energieffektivt Borås har stadens 

övergripande klimatkompensationssystem utvärderats under 2020 och rutinen 

för arbetet uppdaterats. Arbetet med etappmålet Borås Stad arbetar för att bli 

fossiloberoende löper vidare genom att ruttplanering används i stor 

utsträckning av förvaltningar. Kartläggning av behovet av laddinfrastruktur 

pågår och det planeras för installationer av laddstationer som kan användas i 
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dagliga driften. Elcyklar testas och utvärderas inom delar av hemtjänsten. 

Indikatorn Andel nybyggnationer och större ombyggnationer där 

energianvändningen är minst 15 % lägre för bostäder och 30 % lägre för lokaler 

än kravet i Boverkets byggregler, BBR, är för 2020 100 % av byggnationer och 

ombyggnationer mot 90 % för 2019. Kraven ställs oftast vid upphandling och 

kontrolleras löpande. Utsläpp av fossila bränslen och koldioxidutsläpp följs upp 

och presenteras i arbetet med energi- och klimatstrategin samt 

koldioxidbudgeten och redovisas ej vidare här.  

Specifika förbättringar har också gjorts inom delmålet Borås Stad bidrar till 

hållbar konsumtion för här har staden standardiserat vissa inköp för att 

förbättra miljöprestanda på vissa varor. Exempelvis har flergångsartiklar ersatt 

tidigare engångsartiklar inom hygien och städartiklar. I livsmedelsavtal har 

metallförpackningar valts bort och Bag-in-box samt Easy-bag förpackningar har 

prioriterats. Ett stadsövergripande kemikaliehanteringssystem har köpts in och 

håller på att implementeras i förvaltningar och bolag.  

I jämförelse med 2019 års uppföljning så ser trenden positiv ut på många 

områden. Det arbetas aktivt med olika miljömål inom staden och vi ser att med 

rätt insatser kan fler mål gå från att nästan nås till att kunna nås till 2021.  

Borås stad som organisation har fortsatt stora möjligheter att påverka, vara 

förebild och agera drivande i miljö- och klimatarbetet, både på lokal nivå och 

också på regional- och nationell nivå. Exempelvis har Borås stad ur ett 

kommunalekonomiskt perspektiv, en exceptionell resurs genom ett stort 

skogsinnehav. Därigenom finns också en fantastisk möjlighet till fortsatt klimat- 

och miljöarbete.   

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport 2020 Borås Stad från Miljö- och konsumentnämnden 

   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. alla nämnder och bolag 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef Strategisk samhällsplanering 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Miljörapport Borås Stad 2020  

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Borås Stad 2020, 
och översänder denna till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden och miljöförvaltningen ansvarar för rapportering och 
uppföljning samt är samordnare av Borås Stads miljömål. I Miljörapport Borås stad 
2020 (Bilaga 1) redovisas alla Borås stads miljömål och aktiviteter samt en samlad 
bedömning av måluppfyllelse inför 2021.  

Ärendebeskrivning  

Den 22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2018- 
2021. Miljömålen är indelade i fyra perspektiv. Under varje perspektiv finns mål, 
etappmål och aktiviteter för att nå målen. För varje aktivitet finns en eller flera 
ansvariga nämnder/bolag. Miljö- och konsumentnämnden och miljöförvaltningen 
ansvarar för rapportering och uppföljning samt är samordnare av Borås Stads 
miljömål. I Miljörapport Borås stad 2020 redovisas alla Borås stads miljömål och 
aktiviteter samt en samlad bedömning av måluppfyllelse inför 2021. Underlag för 
Miljörapport Borås Stad 2020 är årsredovisningen i Stratsys (Bilaga 2). Miljörapport 
Borås stad 2020 följer upp alla de aktiviteter som förvaltningar och bolag rapporterat 
in för tertial 2 och tertial 3 under 2020. 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Mikael Lund 
Ärendehandläggare

Bilagor 
Bilaga 1: Miljörapport Borås stad 2020 
Bilaga 2 Stratsys årsrapport Borås stad 2020 
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Inledning
Borås Stad har en ambition att vara en miljöledande kommun, och arbetar dagligen 
för att boråsarna ska leva i en grön och hållbar stad. Detta ställer krav på lyhördhet 
för omvärldsförändringar och att omsätta kunskap till praktisk handling. Ett  
viktigt hjälpmedel till det praktiska miljöarbetet är Borås Stads miljömål. Borås Stads 
miljömål är till för att bistå förvaltningar och bolag i deras miljöarbete. Genom att 
årligen följa upp miljömålen kan vi överblicka vad som sker, och inte sker, inom 
miljöområdet - och fokusera våra resurser på rätt sätt. 

Borås Stads miljöarbete har, likt mycket 
annat arbete, påverkats av den pågående 
covid-19-pandemin. Under våren 2020 inne-
bar de förändrande samhällsläget bland annat 
att arbetet flyttades, från kontorsbaserat och 
fysiska möten, till hemarbete med webbupp-
koppling och distansmöten. Pandemin har 
tagit tid och resurser från miljöarbetet, trots 
detta har Borås Stad gjort framsteg inom flera 
miljöområden under 2020. 

Under året har det bland annat tagits fram en Klimat- och energistrategi, en 
strategi som nu håller på att implementeras i organisationen. Arbetet med att införa 
en Grönytefaktor i staden har fortlöpt genom en förvaltningsövergripande process 
och klimatkompensationssystemet har utvärderats och uppdaterats under 2020.  
Borås Stad har standardiserat vissa inköp av varor för att förbättra miljöprestandan, 
till exempel har flergångsartiklar ersatt tidigare engångsartiklar inom hygien och 
städartiklar, och i livsmedelsavtal har metallförpackningar valts bort. Ett kemikalie-
hanteringssystem, som ska vara ett hjälpmedel till att fasa ut farliga kemikalier, har 
införskaffats och håller på att implementeras i förvaltningar och bolag.

I jämförelse med 2019 års uppföljning så ser trenden positiv ut på många miljö- 
områden. Det sker ett aktivt miljöarbete i Borås Stad, även om inte alla miljömål 
ser ut att nås, så kan fler mål med rätt insatser komma att klaras av till 2021. Med 
nuvarande insatser bedöms nio mål uppnås till 2021.

= Målet bedöms nås till 2021 med nuvarande insatser

= Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för att nå målet till 2021

= Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2021

Symboler för att bedöma miljöarbetet på redovisade etappmål i rapporten 
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Miljörapport 2020 är en sammanställning av hur 
arbetet med Borås Stads miljömål utvecklats under 
det gångna året inom kommunkoncernen.  
Gällande miljömål beslutades av Kommun- 
fullmäktige 2018 och dessa gäller till och med år 
2021. Det är Miljö- och konsumentnämnden  
som ansvarar för uppföljningen av Borås Stads 
miljömål.



Hållbara perspektiv
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och 
delaktighet ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett 
strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 
    kompetens inom miljöområdet

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än  
      tio anställda ska ha ett miljöledningssystem 

Aktivitet: Införa eller upprätthålla ett miljöledningssystem. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. Bolag med färre än tio anställda ska ha en miljökoordinator.

Kommentar: Följande förvaltningar har certifiering genom Svensk miljöbas: Revisorskollegiet,  
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Fritids- 
och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Förskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt 
Vård- och äldrenämnden. Lokalförsörjningsnämnden samt Servicenämnden är certifierade enligt ISO 14001 
och ISO 9001.

Bolag som har certifiering genom Svensk miljöbas: Borås djurpark, Borås kommuns parkering AB och Borås 
Borås AB (TME).

Bolag som har certifiering genom ISO 14001: Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö samt  
Viskaforshem/Stubo/Fribo.

Förvaltningar som har ett eget miljöledningssystem: Individ och familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden 
och Sociala omsorgsnämnden.  

Bolag som har ett eget miljöledningssystem: IBAB

Bolag som saknar ett miljöledningssystem: AB Bostäder

Bolag som har färre än 10 anställda och saknar ett miljöledningssystem: Toarpshus/Sandhultsbostäder,  
Inkubator och Akademiplatsen i Borås AB. 

Bedömning av miljömål 1 a: De flesta av Borås Stads förvaltningar och kommunala bolag har ett miljö- 
ledningssystem, varav de flesta är certifierade. Det är endast AB Bostäder, med fler än 10 anställda, som saknar 
miljöledningssystem. 

1 b. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
        system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg

Aktivitet: Införa eller upprätthålla system för hållbarhetsarbete i samtliga skolor, exempelvis Grön Flagg

Ansvar: Förskolenämnden, grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kommentar. Merparten, eller 86 procent, av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har ett miljölednings-
system. 

Miljöarbetet tas omhand i förskolornas systematiska kvalitetsarbete och kommer från 2019 att redovisas i  
kvalitetsrapporten Naturvetenskap och Teknik. 4 av 73 förskolor arbetar med Grön flagg. Förskolorna ska  
arbeta med miljöfrågor enligt statliga styrdokument. I läroplanen finns uppdraget att arbeta med hållbar ut-
veckling, och det ekologiska perspektivet finns representerat i förskolornas undervisning. Trots att färre  
förskolor har Grön Flagg än tidigare år så är miljöfrågorna ett centralt tema i undervisningen.

Grundskolenämnden: 25 av 42 skolor arbetar med Grön Flagg.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Samtliga gymnasieskolor och Vuxenutbildningen är Miljö- 
diplomerade enligt Svensk miljöbas.

Bedömning av miljömål 1 b: Alla utbildningsnämnder har ett certifierat miljöledningssystem, men bedöms 
gul på grund av att inte alla skolor arbetar med grön flagg. 

1 c. Borås Stads kök ska uppnå Kravcertifieringen enligt 
       nivå 2 eller liknande

Aktivitet: Införa kravcertifiering enligt nivå 2 (minst 50 procent av maten som serveras ska vara ekologisk), 
eller motsvarande i kommunens restauranger. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Grundskolenämnden, Förskolenämnden, Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämnden, Vård- och äldreomsorgsnämnden samt Servicenämnden.

Kommentar: Kommunstyrelsen anger att noll av köken inom Borås stad har kravcertifiering enligt nivå 2.       

Bedömning av miljömål 1 c: Inga kök inom Borås Stad har kravcertifiering enligt nivå 2, det beror sannolikt 
på fortsatt på osäkerhet kring införandet av en distributionscentral på central nivå.

1 d. Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad 
       ska vara miljöutbildade

Aktivitet: Alla anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. Miljö- och konsumentnämnden ska tillhandahålla en miljöutbildning till alla 
anställda som motsvarar kravet.

Kommentar: Sammanlagt 60 procent av alla anställda och förtroendevalda inom bolag, förvaltningar och 
nämnder har genomgått en miljöutbildning, detta kan jämföras med 55 procent för år 2019. Under hösten 
2020 bedrevs miljöutbildningen huvudsakligen av Navet Science Center, detta kunde finansieras med hjälp av 
klimatkompensationspengar. Pandemin som fick fart våren och hösten 2020 gjorde att många miljö- 
utbildningar ställdes in, vilket gjorde att utbildningstakten saktade ner ordentligt sett över året.

Bedömning av miljömål 1 d: Trots pandemi och medföljande omorganisering har vi sett en ökning från 55 
procent till 60 procent miljöutbildade i Borås Stad. Dock långt kvar till angivet mål.
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KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning 
för mat och dryck uppbyggd på ekologisk 
grund, med särskilt höga krav på djuromsorg, 
hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. En 
restaurang kan vara certifierad enligt nivå 1, 2 
eller 3 vilket innebär att 25, 50 respektive 90 
procent ekologiska livsmedel används.



Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion

2 a. Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning

Aktivitet: Standardisera inköpen för att förbättra miljöprestanda på varor. Exempelvis arbetskläder, möbler och 
engångsartiklar.

Ansvar: Kommunstyrelsen i samarbete med berörda nämnder.

Kommentar Kommunstyrelsen: I hygien och städupphandlingen har engångsartiklar bytts ut till flergångs- 
artiklar och engångsartiklar med miljömässigt bättre material. I livsmedelsavtalet har konserver i metallburkar 
valts bort och konserver i Bag-in-Box förpackningar samt Easy-bag förpackningar har prioriterats. 

Aktivitet: Ta fram ett gemensamt system för avfall som uppkommer i kommunal regi som kan erbjudas  
förvaltningar och kommunala bolag. 

Ansvar: Borås Energi och Miljö AB i samarbete med Lokalförsörjningsnämnden och Servicenämnden.

Kommentar Av kommentarerna att döma så har inte alla bolag vetskap om att det tagits fram ett centralt 
system för avfall.

Borås djurpark: Ja. Merparten av de fraktioner av avfall vi genererar hämtas av Borås Energi & Miljö och 
Lövdalens åkeri. Sandhults bostäder och Toarpshus: Nej, våra entreprenörer har det. Borås parkerings AB: 
Ja, vi har en sorteringsanläggning i anslutning till kontoret.

Inkubator: Nej, vi jobbar löpande med återbruk på olika sätt. Exempel: Återanvända köksstommar vid köks-
renovering. Återmontera hela och fungerande WC-stolar och handfat i samband med badrumsrenovering. 
Använda tapeter som möjliggör att byta enstaka tapetvåder istället för omtapetsering av hela rummet. Byte 
av  bara spishäll istället för hela spisen. Tvättmaskiner av hög kvalité som har utbytbara delar som möjliggör 
hållbara reparationer. Parkett som går att slipa många gånger.  Fristadbostäder: Nej. Borås elnät: Nej.  
Borås Borås AB TME: Ja. Borås TME har kärl för återvinning i bolagets lokaler, dessa töms av Borås Energi- 
& Miljö. Akademiplatsen: Nej. Bolaget generar inget avfall mer än kontorsavfall. Detta sorteras enligt Borås 
Stads anvisningar.

Aktivitet: Arbeta med funktionsupphandling som innebär att produkter hyrs istället för att köpas. 

Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder.

Kommentar Detta sker, exempel på produkter som hyrs in är datorer, mobiltelefoner, maskiner, liftar och 
ställningar samt bilar.

Aktivitet: Upprätta ett system för återbrukande av kommunens inventarier.

Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med Arbetslivsnämnden

Kommentar: Arbete pågår. 

Bedömning av miljömålet 2 a: Ett centralt system för avfall har tagits fram och det har skett en funktions-
upphandling som innebär att produkter hyrs istället för att köpas. Arbete pågår för att upprätta ett system för 
återbrukande av kommunens inventarier. I hygien och städupphandlingen har engångsartiklar bytts ut till 
flergångsartiklar och engångsartiklar med miljömässigt bättre material. I livsmedelsavtalet har konserver i  
metallburkar valts bort och konserver i Bag-in-Box förpackningar samt Easy-bag förpackningar har prioriterats.

2 b. Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö

Aktivitet: Köpa in ett övergripande kemikaliehanteringssystem, där listor över ämnen som är upptagna på 
ChemSec:s Sin-lista ingår. Bolagen ska ha möjlighet att använda systemet.

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden. Alla nämnder och bolag har 
ansvar för att använda systemet.

Kommentar: Upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. Servicekontoret förvaltar  
kemikaliehanteringssystemet. 
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Aktivitet: Minska exponeringen för farliga kemikalier i förskolor. 

Ansvar: Förskolenämnden i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: Förskolorna i Borås Stad har kontinuerligt bytt befintligt material för att minska exponering 
av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna valt produkter som är giftfria. Alla madrasser är utbytta. 
Förskoleförvaltningen upplever att det är enkelt att välja rätt nu då många företag redovisar att produkterna är 
giftfria. Några förskolor har under 2019 gjort giftinventering och verksamheten ser inte att fler åtgärder behövs 
i dagsläget I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befintligt material ut kontinuerligt för att minska 
exponering av farliga kemikalier. Vid inköp väljs produkter som är giftfria. Under 2018 har de madrasser som 
inte varit bra bytts ut. Nu är alla madrasser bytta. Några förskolor kommer under 2019 att boka giftinvente-
ring, men verksamheten ser inte att fler åtgärder behövs i dagsläget.

Aktivitet: Fasa ut livsmedelsförpackningar med det hormonstörande ämnet bisfenol A och ersättas med andra 
förpackningsalternativ. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildnings- 
nämnden.

Kommentar Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i vissa 
fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler.

Bedömning av miljömålet 2 b: Ett övergripande kemikaliehanteringssystem, som innehåller listor över ämnen 
som är upptagna på ChemSec:s Sin-lista, har köpts in. I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befint-
ligt material ut kontinuerligt för att minska exponering av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna 
valt produkter som är giftfria. Livsmedelsförpackningar med det hormonstörande ämnet bisfenol A har fasats 
ut eller minskats till i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler.

2 c. Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
       varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria 

Aktivitet: Fasa ut varor på livsmedelsavtal som innehåller palmolja. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder och bolag.

Kommentar Nej, arbete pågår. Utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021. 

Bedömning av miljömål 2 c: Arbete pågår och utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021.

2 d. Borås Stads inköp av ekologiska och eller närproducerade 
        livsmedel uppgår till minst 50 procent

Aktivitet: Öka inköpen av ekologiska livsmedel i Borås Stads förvaltningar och bolag. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag.

Kommentar Kommunstyrelsen: Andelen ekologiska livsmedel inköpta på storhushållsavtalen i Borås Stads för-
valtningar och bolag: 43 procent varav 26 procent KRAV-märkt. Skillnaden är stor mellan olika förvaltningar 
och bolag. Exempelvis så har AB boståder i Borås 100 procent ekologiska inköp och Fristadbostäder AB 90 
procent ekologisk inköp. Detta kan jämföras med andelen inköpta i storhusavtalen för hela staden som är 43 
procent ekologiska livsmedel.

Aktivitet: Öka Borås Stads inköp av närproducerade livsmedel. 

Ansvar: Kommunstyrelsen.

Kommentar: Antal producenter inom 15 mils radie: 27. På grund av ej satt utgångsvärde blir detta mål röd-
markerat i Stratsys (inrapporteringssystemet). 2019 utgjorde lokalproducerat 24 procent av vikten - och 21 
procent av värdet i kronor av inköpta produkter.

Bedömning miljömål 2 d: Ekologisk mat minskade något, från 44 procent till 43 procent, mellan 2019 och 
2020. Troligtvis en effekt av andra prioriteringar och kostnader i samband med pandemin.
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Hållbar samhällsplanering 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska 
ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första 
hand genom förtätning i tätorter och nära kollektivtrafik. En hållbar stad är en 
tät och blandat stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. 

Hållbar förtätning innebär att människor kan transportera sig på ett hållbart 
sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta för 
invånarna.

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar 
    förutsättningar för en hälsosam livsmiljö 

3 a. Byggnationer och markentreprenader ska vara 
       miljö- och hälsomässigt hållbara

Aktivitet: I markentreprenader och byggnationer ska använda material vara inom kategori A eller B, endast i 
undantagsfall C, inom Sunda Hus databasen eller motsvarande.    

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden, Servicenämnden, Fritid- och folkhälsonämnden och de kommunala 
bolagen.

Kommentar: Lokalförsörjningförvaltningen har rutinmässig användning av Sunda Hus miljödata. Om  
byggentreprenörer behöver hjälp med utbildning i användning av databasen, så ordnar LFF detta, antingen 
genom att anlita Sunda Hus eller intern utbildning genom LFF. De flesta byggmaterial kan idag fås enligt krav 
men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittas lösningar tillsammans med byggentreprenörerna 
och på så sätt är LFF med och driver på en utveckling inom branschen.  
Borås djurpark: Vid större projekt, en del i upphandlingen. Mindre projekt i egen regi, ansvarig byggledare/
miljösamordnare i bolaget. Sandhults bostäder: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar.  
Toarpshus: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. Borås kommuns parkering AB: All upphandling 
av markentreprenader och byggnationer sker genom Koncerninköp i Borås Stad. Fristads bostäder: Vi har 
en egen upphandlingsrutin kring detta. Borås elnät AB: Vi använder oss inte av krav enligt Sunda hus i våra 
transformatorstationer. Vår markentreprenör är certifierad enligt ISO 14001. 

Aktivitet: Kvalitetssäkra nya byggnader med särskild fokus på fukt, ljud och innemiljö. Exempelvis med 
P-märkning eller Miljöbyggnad nivå silver/guld. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden.

Kommentar: Under 2020 har nybyggnation av Vildmarkens förskola slutförts, man har kvalitetssäkrat arbetet 
genom att arbeta med P-märkning i byggprojektet.

Bedömning av miljömål 3 a: Har varit klar sedan 2018. Borås Stad kvalitetssäkrar nya byggnader med  
särskild fokus på fukt, ljud och innemiljö.
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3 b. Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 
       översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner

Aktivitet: Utveckla verktyg för hur grön och blå infrastruktur kan beaktas i detaljplaner. 

Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden i samverkan med Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden.

Kommentar: Arbetet med dessa frågor pågår löpande i alla detaljplaner men det finns inga specifika verktyg 
framtagna. Tillsammans med andra förvaltningar arbetar Samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt med förslaget 
för parkstråket, ”Staden vid parken”. Detta är dock inget verktyg, men kommer ligga till grund för framtagan-
de av framtida detaljplaner längs med stråket.

Aktivitet: Grönytefaktorn ska användas som verktyg i fysisk planering.

Ansvar: Miljö- konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.

Kommentar: Miljö- och konsumentnämnden: En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att 
komma fram till en praktisk handledning i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera  
verktyg inom fysisk planering. Sedan tidigare finns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk  
kompensation och ekosystemtjänster. I ett pågående Lona-projekt håller en utredning på att upphandlas.  
Fokus i analysen kommer vara att utvärdera de ekologiska kvaliteterna i stadens gröna infrastruktur och  
resultatet kommer att ligga till grund för kommande uppdatering av stadens grönområdesplan.

Bedömning av miljömål 3 b: Arbetet med hur grön och blå infrastruktur ska beaktas i detaljplaner fortgår 
löpande. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att komma fram till en praktisk handledning 
i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera verktyg inom fysisk planering.

3 c. Den fysiska planeringen ska anpassas till 
       framtidens klimat- och väderfenomen

Aktivitet: Kartlägga framtida klimateffekter som beskriver risker inom dricksvattenförsörjning, hälsorisker, ras, 
skred och översvämningar. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med berörda nämnder och bolag. 

Kommentar: Sedan tidigare finns karteringar av exempelvis, buller, skyddsavstånd till farligt gods, översväm-
ningar med mera. Övergripande kartläggningar kring skred och risker för ras finns tillgängligt från till exempel 
SGU och Trafikverket. 

Aktivitet: Etablera klimatanpassningsarbetet i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, miljötillsyn, 
bygglov och skötselplaner. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med berörda nämnder och bolag.

Kommentar:  Miljö- och konsumentnämnden: Arbetet kring dessa frågor bevakas regelbundet i alla fysisk 
planering genom förvaltningsövergripande arbete. En klimatstrategi för staden kommer att gå ut på remiss i 
dagarna.

Bedömning miljömål 3 c: Det saknas för närvarande detaljerad kartläggning i stadens regi kring vissa frågor. 
Men dessa frågor bevakas regelbundet i alla fysisk planering genom förvaltningsövergripande arbete. Stadens 
Energi och Klimatstrategi antogs december 2020.
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Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till 
transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlös-
ningar och inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället.

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4 a. Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen 
       ska minska med 60 procent från 2015

Aktivitet: Effektivisera transporterna genom ruttplanering, exempelvis ruttplanering som också tar hänsyn till 
bra cykelrundor. 

Ansvar: Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Tekniska nämnden, Service-
nämnden, Borås elnät AB och Borås energi och Miljö AB. 

Kommentar: Berörda förvaltningar som svarat använder sig av ruttplanering, samåkning och vid upphandling 
ställs krav på effektiv planering. Även el-cykel används exempelvis av hemtjänsten. Flera olika planeringsverk-
tyg används inom de olika förvaltningarna som hjälpmedel. Borås stads styrdokument Riktlinjer för resor 
används i förvaltningarnas planering. Det efterfrågas bättre infrastruktur kring fler tank/laddstationer för gas 
och el utefter de mest frekventerade rutterna för att slippa behöva köra omvägar för att nå lämplig station. 
Symptomatiskt för pandemiåret 2020 så har organisationen i större utsträckning använt sig av digitala möten 
vilket minskar resandet. Användningen av fossilbränsle för Borås Stads lätta och tunga fordon har från 2015 
till 2020 minskat med 51 procent.

Bedömning miljömål 4 a: Pandemin har resulterat i att de flesta möten flyttats online. Vidare används  
ruttoptimering och samåkning oftare, men mer behöver göras.

4 b. I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara   
        minst 15 procent lägre för bostäder och 30 procent lägre för lokaler än 
        kravet i Boverkets byggregler, BBR

Aktivitet: Ställ krav på energianvändning vid upphandling av byggnation. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bostadsbolagen.

Kommentar: Lokalförsörjningsnämnden jobbar efter ställda krav i alla produktioner när beslut för etappmålet 
togs 2018. AB Bostäder i Borås ställer krav på 25 procent bättre energiprestanda för bostadshus jämfört med 
nybyggnadskraven i BBR. IBAB beställer uppdrag i enlighet med Borås Stads kvalitets- och miljömål. Fristad-
bostäder AB bygger inte passivhus men tittar på driftkostnader utifrån livscykelanalys i ett 100-års-perspektiv 
vilket innebär att det lönar sig att ställa mycket hårda krav.

Aktivitet: Utvärdera om vite kopplat till energianvändning i upphandling är ett bra verktyg som kan användas 
av fler. 

Ansvar: Fristadbostäder i samverkan med Kommunstyrelsen.

Kommentar: De flesta bolag och förvaltningar använder sig ej vite kopplat till energianvändning. En del bolag 
anser att det skulle var svårt på grund av ansvarsfrågor, mätmöjligheter med mera. Fristadbostäder AB  
använder sig av Svebys Energiavtal 12 i nybyggnationer med vite om avtalet inte hålls.

Bedömning miljömål 4 b: De flesta förvaltningar och bolag upphandlar via Borås Stads upphandlings- 
avdelning eller själva och ställer krav på att miljömålet ska efterlevas.
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4 c. Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig 
       utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016

Aktivitet: Energieffektivisera befintliga byggnader i samband med renoveringar. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder.

Kommentar: I samband med renoveringar så går Lokalförsörjningsförvaltningen in och tittar djupare på  
energiförbrukning och gör en analys för att ta fram ett förslag på effektivisering. Borås kommuns Parkerings 
AB har under de sista 5 åren bytt all belysning i sina inomhusanläggningar till ledbelysning. I P-huset Vulka-
nus installerades solceller när det byggdes år 2019. AB Bostäder i Borås saknar idag en långsiktig energiplan för 
sina fastigheter men vid varje större ombyggnation ser de över vilka delar som ingår och hur dessa kan bli mer 
energieffektiva.

Aktivitet: Öka arbetet med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder.

Kommentar: Kontroller görs över fastigheters status för att hitta förslag på förbättringar. Exempelvis LED- 
belysning, behovsstyrd värme och ventilation, installation av solceller med mera. 

Aktivitet: Öka arbetet med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen. 

Ansvar: Tekniska nämnden, Fritid- och folkhälsonämnden och Lokalförsörjningsnämnden.

Bedömning: Det pågår ständigt arbete med att förbättra statusen på utomhusbelysning och byta till mer  
energieffektiv LED-belysning. 

Bedömning miljömål 4 c: Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig utomhusbelysning har,  
jämfört med 2016, minskat med 12 procent. Berörda förvaltningar och bolag arbetar aktivt med energi- 
kartläggning och effektivisering av energianvändningen för att minska energianvändningen i kommunens 
byggnader, lokaler, bostäder och utomhusbelysning.

4 d. Andelen resor inom Borås Stads geografiska område 
       som sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka

Aktivitet: Ta fram en plan för arbetet med mobility management i Borås Stad. 

Ansvar: Tekniska nämnden i samverkan Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: En övergripande mobility management-plan finns inte framtagen i Borås.

Aktivitet: Genomföra en resvaneundersökning som kan användas som underlag i arbetet med hållbara resor. 

Ansvar: Kommunstyrelsen.

Kommentar: Flera resvaneundersökningar har genomförts tidigare år, dock inte under 2020. En resvane- 
undersökning skulle vara till liten nytta i det långsiktiga arbetet på grund av kraftigt förändrade resvanor som 
är en följd av coronapandemin. Året har inneburit mer digitala möten, och mindre fysiskt resande. Resandet 
med kollektivtrafiken i Västra Götaland har minskat med 30 procent under corona-året 2020.

Bedömning miljömål 4 d: En övergripande mobility management-plan finns inte, men uppdraget kommer 
sannolikt behandlas i kommande trafikplan. Någon resvaneundersökning har inte gjorts, då förhållandena  
under pandemin inte är representativ, en undersökning skulle med andra ord inte hjälpa i den långsiktiga  
planeringen. Kollektivtrafiken i Västra Götaland har tappat 30 procent av resandet under 2020, men webb- 
möten inom Borås Stad ökade från cirka 125 i januari till över 7 500 teamsmöten per månad efter sommaren.

11



12

Hållbar Landsbygd Sjuhärad 
- ett samarbetsprojekt som fört landsbygd och stad närmare varandra

Projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad drevs 2017 till 2020 av Miljöförvaltningen och finansierades av Borås-
regionens tillväxtmedel miljö. Syftet med projektet var att bredda bilden av hållbara livsstilar även utanför 
staden. Det gjordes genom att kartlägga och synliggöra vad som redan händer inom hållbara livsstilar och 
verksamheter på Sjuhärads landsbygd och få fler saker att hända.

Under fokusområde delningsekonomi skapades Smarta Kartan Sjuhärad 
tillsammans med ideella krafter över hela Sjuhärad. Den digitala kartan 
samlar initiativ där du kan byta, låna, ge, få och hyra i regionen. 
Spana in smartakartan7H.se på webben eller på plats på Navet 
Science Center. 

Sjuhärads första REKO-ring startade 2017 och är ett koncept för att köpa och sälja lokalproducerade livsmedel 
utan mellanhänder. Ingen äger konceptet REKO-ring som drivs av lokalt förankrade ideella krafter. Projektet 
har utvärderat REKO-ringen för att analysera om det lever upp till begreppet relationsmat och kan vara ett  
positivt exempel på hållbar landsbygdsutveckling. Det är ett genomgående positivt koncept med fördelar ur 
alla hållbarhetsdimensioner. Exempelvis skapar det nya affärsidéer och ökad sysselsättning för lokala  
producenter, maten får ett ansikte vilket gör att kunderna värderar maten högre och det slängs mindre mängd 
mat, och producenterna slänger också mindre mat då allt är förbeställt. REKO-ring konceptet kräver få  
resurser att driva men ger många ringar på vattnet och det finns många möjligheter för vidareutveckling till fler 
områden och fortsatta analyser. 

I kampanjen #mitt7H lyftes Sjuhäradsbornas favoritplatser. Syftet var att lyfta det lokala, av det lokala och för 
det lokala. Om Sjuhäradsborna får upp ögonen mer för sitt närområde är möjligheten större att fler får det, 
vilket kan ge ringar på vattnet för besöksnäringen. Nu lever hashtaggen #mitt7H sitt eget liv i sociala medier, 
följ/använd den för ta del av och dela härliga bilder på favoritplatser i Sjuhärad. Kampanjen bidrog även till en 
permanent hemester-utställning på Navet Science Center. 

Hållbar Landsbygd Sjuhärad har även genomfört flera analyser på projektet. Intressant är exempelvis att två 
analyser kommit fram till att projektet mest arbetat i den sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet, 
inte den miljömässiga. Även begreppen hållbarhet och landsbygd har analyserats. 

På länken https://tinyurl.com/HLSdelar finns material samlat från projektet som skulle kunna vara till nytta 
för andra, som exempelvis projektidébank, utvärderingar, projektrapporter och grafisk material. Kanske finns 
det något att bygga vidare på och dra lärdom av till framtida projekt. Allt är fritt att använda!
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Om klimatanpassning och energi- och klimatstrategin
Med David von Sydow, klimatanpassningssamordnare, Miljöförvaltningen.

Vad innebär klimatanpassning? 
Klimatanpassning definieras som förändringar i 
ekologiska, sociala eller ekonomiska system till följd
av verkliga eller förväntade klimatförändringar. 
Klimatanpassning är till exempel förändringar i
processer, metoder och strukturer, antingen i syfte att 
mildra negativa förväntade effekter eller i syfte
att utnyttja nya möjligheter som uppstår till följd av 
klimatförändringarna. 

Varför är det nödvändigt med klimatanpassning? 
Det är nödvändigt att anpassa för att minska 
sårbarheten i samhällen och verksamheter för 
förändringar och ökad variabilitet i klimatet. 

Hur arbetar Borås Stad med klimatanpassning? 
Borås Stad har antagit en energi- och klimatstrategi som 
ligger till grund för att hela kommunkoncernen ska 
arbeta med att anpassa sin verksamhet till ett klimat i 
förändring. Hur specifika åtgärder kommer att se ut och 
utformas får framtida utredningar och analyser visa. 

Kan du berätta lite om framtagandet av energi-  
och klimatstrategin?
Energi- och klimatstrategin togs fram som en revidering av den tidigare energi- och klimatstrategin och vi 
valde att ta med klimatanpassning i den nya revideringen. Arbetet med att ta fram den nya energi- och klimat- 
strategin påbörjades under 2019, gick ut på en bred remissomgång både internt i Borås Stad men även externt 
till allmänhet, intresseorganisationer och myndigheter.

Hur kommer strategin att gynna Borås Stads miljöarbete? 
Det är givetvis svårt att förutsäga resultat innan målgång, men min förhoppning är att den ska knyta an till det 
miljöarbete som Borås Stad redan gör och bidra till att utveckla det arbetet ännu mer. Det finns ett nödvändigt 
tänk inom klimatanpassning kring tvärtstrukturellt och integrerat arbete som jag hoppas kommer kunna så 
frön i Borås Stads hela organisation.

David von Sydow, klimatanpassningssamordnare



Hållbar natur
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga 
platser för såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. 

En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystem som bland annat 
renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort värde för vår 
fysiska och psykiskahälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande.

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur

5 a. Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen 
       och värna viktiga korridorer

Aktivitet: Kartlägg kommunens blå och gröna infrastruktur. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: Tidigare genomförda utredningar ska kompletteras, utvärderas samt utökas med ny kunskap genom  
pågående upphandling av analys av grönstråk.

Aktivitet: Genomföra strategiska markköp eller skapa avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen. 
Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningar samråder kontinuerligt kring förändringar i 
markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. Miljöförvaltningen och naturvårds-
gruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö- och konsumentnämnden har initierat skriftliga 
förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som Stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och 
förslag har även initierats tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Mark- och 
exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med tjänstepersoner på natur-
vårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt.

Bedömning miljömål 5 a: Kartläggning av kommunens blå och gröna infrastruktur ska kompletteras, utvärderas samt 
utökas med ny kunskap genom pågående upphandling av analys av grönstråk. Strategiska markköp eller avtal för särskilt 
viktiga områden i den gröna och blå strukturen säkerställs via en naturvårdsgrupp med representanter från olika  
förvaltningskompetenser. Dessa samråder kontinuerligt kring förändringar i markanvändning och bland annat kring  
upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
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5 b. Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet

Aktivitet: Kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med Tekniska nämnden.

Kommentar: Tekniska förvaltningen förvaltar kommunens skogar och är certifierade (FSC och PEFC).  
Skötselplanerna för Lindåsabäckens- och Älmås naturreservat reviderades 2019 och de har antagits av  
Kommunstyrelsen 2020. Miljöförvaltningen är ansvarig för detta uppdrag i samarbete med Tekniska  
förvaltningen. I naturvårdsprojektet om större vattensalamander jobbar vi med inventering, skapa nya dammar 
samt restaurera befintliga dammar och närmiljöer.

Aktivitet: Skapa säkra passager och förbättra spridningsmöjligheter för djur och växter. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samarbete med Tekniska nämnden.

Kommentar: Naturvårdsfonden och LONA-projekt har gett bidrag till dammar som har grävts för att öka 
spridningsmöjligheter och skapa nya livsmiljöer för större vattensalamander och andra grod- och kräldjur.  
Naturvårdsfonden har även bidragit till flera projekt med bete och slåtter där möjligheten för hävdgynnade 
arter att sprida sig till nya lokaler förbättrats.

Aktivitet: Öka andelen ädellövskog genom gallring, röjning och plantering. 

Ansvar: Tekniska nämnden.

Kommentar. 0,5 hektar har hägnats och planterats med ek på Hofsnäs. 2 hektar har gallrats i Bredared för att 
ta fram ekbeståndet. 1,5 hektar ekhage har röjts i Bosnäs. 

Aktivitet: Öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos organisationer och markägare för att inspirera 
till ökade naturvårdsåtgärder. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: Information om Borås Stads Naturvårdsfond har skickats ut till byalag och hembygdsföreningar. 
Under 2019 hölls en guidad tur till två nyanlagda dammar där deltagare informerades om större vatten- 
salamander och kommunens pågående naturvårdsprojekt. Information om arten samt antal noterade större 
vattensalamandrar har skickats ut till de fastighetsägare som äger dammar där större vattensalamander  
noterades under vårens inventering. Vandring i på kommunens nyinköpta fastighet Gåshult genomfördes den 
22 maj i samarbetet med naturskyddsföreningen. På fastigheten finns en stor mångfald av arter och området 
planeras bli naturreservat.

Bedömning miljömål 5 b: Generella trenden för biologisk mångfald är negativ men det görs olika projekt 
inom staden för att stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. Utöver redan nämnda aktiviteter 
pågår också projekt i samarbete med Länsstyrelsen vid området kring Bråt för att förbättra spridnings- 
möjligheter och livsmiljöer för vildbin inom ramen för Åtgärdsprogram för hotade vildbin. 
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Inledning 

Miljörapport Borås stad 2020 redovisar sammanställningen av Borås Stads förvaltningars, bolags och 
nämnders rapportering av hur arbetet med stadens gemensamma miljömål utvecklas. Förvaltningar 
rapporterar själva in uppföljningen för tertial 2 och tertial 3 i Stratsys. Bolagens uppföljningar gällande 
tertial 2 och tertial 3 rapporteras in i Stratsys av miljöförvaltningen. Miljörapport Borås Stad 2020 är 
tredje uppföljningen av Borås stads miljömål 2018 till 2021. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar 
för samordningen av rapportering. Gällande miljömål beslutades av Kommunfullmäktige 2018. 

Stadens miljöarbete sker kontinuerligt över åren och 2020 har det gjort ytterligare framsteg inom flera 
områden. Vissa framsteg är mer övergripande inom staden. 

Inom etappmålet Hållbar samhällsplanering, där den fysiska planeringen skall anpassas till framtida klimat 
och väderfenomen, ser vi fortsatt positiva trender från föregående år. Under året har det arbetats fram 
en Klimat- och energistrategi för stadens gemensamma arbete med de utmaningar som finns inom 
dessa två stora områden. Klimat- och energistrategin antogs i december 2020. Arbetet med aktiviteten 
att införa en Grönytefaktor i staden fortlöper genom en förvaltningsövergripande process. 

Etappmålet om ett Fossilfritt och energieffektivt Borås har stadens övergripande klimatkompensationssystem 
utvärderats under 2020 och rutinen för arbetet uppdaterats för 

Arbetet med etappmålet Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende löper vidare genom att ruttplanering 
används i stor utsträckning av förvaltningar. Kartläggning av behovet av laddinfrastruktur pågår och det 
planeras för installationer av laddstationer som kan användas i dagliga driften. Elcyklar testas och 
utvärderas inom delar av hemtjänsten. Indikatorn Andel nybyggnationer och större ombyggnationer där 
energianvändningen är minst 15 % lägre för bostäder och 30 % lägre för lokaler än kravet i Boverkets byggregler, BBR 
är för 2020 100 % av byggnationer och ombyggnationer mot 90 % för 2019. Kraven ställs oftast vid 
upphandling och kontrolleras löpande. Utsläpp av fossila bränslen och koldioxidutsläpp följs upp och 
presenteras i arbetet med energi- och klimatstrategin samt koldioxidbudgeten och redovisas ej vidare 
här. 

Specifika förbättringar har också gjorts inom delmålet Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion har staden 
standardiserat vissa inköp för att förbättra miljöprestanda på vissa varor. Exempelvis har 
flergångsartiklar ersatt tidigare engångsartiklar inom hygien och städartiklar. I livsmedelsavtal har 
metallförpackningar valts bort och Bag-in-box samt Easy-bag förpackningar har prioriterats. Ett 
stadsövergripande kemikaliehanteringssystem har köpts in och håller på att implementeras i 
förvaltningar och bolag. 

I jämförelse med 2019 års uppföljning så ser trenden positiv ut på många områden. Det arbetas aktivt 
med olika miljömål inom staden och vi ser att med rätt insatser kan fler mål kan gå från att nästan nås 
till att kunna nås till 2021. 

Borås stad som organisation har fortsatt stora möjligheter att påverka, vara förebild och agera drivande 
i miljö- och klimatarbetet, både på lokal nivå och också på regional- och nationell nivå. 

Exempelvis har Borås stad ur ett nationalkommunalt perspektiv sett, en exceptionell resurs genom ett 
stort skogsinnehav. Därigenom också en fantastisk möjlighet till klimat- och miljöarbete. 
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Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 

ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Gällande förvaltningar så har följande förvaltningar certifiering genom Svensk miljöbas: 
Revisorskollegiet, Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Förskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Vård- och äldrenämnden. 
 
Följande förvaltningar är certifierade genom ISO 14001 och ISO 9001: Lokalförsörjningsnämnden samt 
Servicenämnden. 
 
Gällande bolag så har följande bolag certifiering genom Svensk miljöbas: Borås djurpark, Borås 
kommuns parkering AB och Borås Borås AB (TME) 
 
Följande bolag har certifiering genom ISO 14001: Borås elnät AB, Borås energi och Miljö samt 
Viskaforshem/Stubo/Fribo är certifierade enligt ISO14001. 
 
 
 
 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Följande förvaltningar har ett eget miljöledningssystem: Individ och 
familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och sociala omsorgsnämnden.   
 
Följande bolag har ett eget miljöledningssystem: IBAB 
 
Följande förvaltningar saknar ett miljöledningssystem: Alla förvaltningar har ett miljöledningssystem. 
 
Följande bolag saknar ett miljöledningssystem: Ab Bostäder 
 
Följande bolag har färre än 10 anställda och saknar ett 
miljöledningssystem. Toarpshus/Sandhultsbostäder, Inkubator och Akademiplatsen i Borås AB.  
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1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 

system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har ett 
miljöledningssystem. 

84,6 83,6 86 

Kommentar Samtliga följande nämnder är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Förskolenämnden: 
Miljöarbetet tas omhand i förskolornas systematiska kvalitetsarbete och kommer från och med 2019 att 
redovisas i kvalitetsrapporten Naturvetenskap och Teknik. 4 av 73 förskolor arbetar med grön flagg. Att 
arbeta med miljöfrågor åligger förskolorna enligt statliga styrdokument. I Läroplanen finns uppdraget att 
arbeta med hållbar utveckling ur alla tre perspektiven, och det ekologiska perspektivet finns 
välrepresenterat i förskolornas undervisning mot hållbar utveckling. Minskningen innebär alltså inte att 
förskolorna inte har ett system för arbete med miljöfrågor. 
Grundskolenämnden: Det är ca 60 procent av skolorna som arbetar med Grön Flagg. Det är 25 av 42 
skolor som arbetar med grön flagg. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Samtliga gymnasieskolor  och Vuxenutbildningen är 
Miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas. 
 
Gul trots att alla utbildningsnämnder har ett certifierat miljöledningssystem. Det är på grund av att alla 
skolor ej arbetar med grön flagg.  

1c) Borås Stads kök ska uppnå Krav-certifieringen enligt nivå 2 

eller liknande. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel av köken som har 
kravcertifiering enligt nivå 2 

 0  

Kommentar Kommunstyrelsen anger att noll av köken inom Borås stad har kravcertifiering enligt nivå 2. 
Troligen beror det fortsatt på osäkerheter kring införandet av en distributionscentral på central nivå som 
angetts i 2019 år uppföljning.  

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

54% 55% 60% 

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

  60% 
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och 

materialåtervinning. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har inköpen standardiserats för att 
förbättra miljöprestanda på varor? Om 
ja, ange vilka varor. 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen: I hygien och städupphandlingen har engångsartiklar bytts ut till 
flergångsartiklar och engångsartiklar med miljömässigt bättre material. I livsmedelsavtalet har konserver i 
metallburkar valts bort och konserver i Bag-in-Box förpackningar samt Easy-bag förpackningar har 
prioriterats. 

Har ett gemensamt system för avfall 
som uppkommer i kommunal regi 
tagits fram? 

 Nej  Nej  Ja 

Kommentar Av kommentarerna att döma så har inte alla bolag vetskap om att det tagits fram ett centralt 
system för avfall. 
Borås djurpark: Ja. Merparten av de fraktioner av avfall vi genererar hämtas av Borås Energi & Miljö och 
Lövdalens åkeri. Sandhults bostäder och Toarpshus: Nej. Våra entreprenörer har det. Borås 
parkerings AB: Ja. Vi har en sorteringsanläggning i anslutning till kontoret. 
Inkubator: Nej. Vi jobbar löpande med återbruk på olika sätt. Exempel: Återanvända köksstommar vid 
köksrenovering. Återmontera hela och fungerande WC-stolar och handfat i samband med 
badrumsrenovering. Använda tapeter som möjliggör att byta enstaka tapetvåder istället för omtapetsering 
av hela rummet. Byta bara spishäll istället för hela spisen. Tvättmaskiner av hög kvalité som har utbytbara 
delar som möjliggör hållbara reparationer. Parkett som går att slipa många gånger.  Fristads bostäder: 
Nej. Borås elnät: Nej. Borås Borås AB TME: Ja. Borås TME har kärl för återvinning i bolagets lokaler, 
dessa töms av Borås Energi- & Miljö. Akademiplatsen: Nej. Bolaget generar inget avfall mer än 
kontorsavfall. Detta sorteras enligt Borås Stads anvisningar. 
 

Har arbete med funktionsupphandling 
som innebär att produkter hyrs istället 
för att köpas skett? Om ja, ge 
exempel. 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen: Ja, exempel datorer, mobiltelefoner, maskiner, liftar och ställningar samt 
bilar. 

Har ett system för återbrukande av 
kommunens inventarier upprättats? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Kommunstyrelsen: Arbete pågår. 

2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa 

och miljö. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har ett övergripande 
kemikaliehanteringssystem, som 
innehåller listor över ämnen som är 
upptagna på ChemSec:s Sin-lista, 
köpts in? 

 Nej  Nej  Ja 
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Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Kommentar Kommunstyrelsen: Upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. 
Servicekontoret förvaltar systemet. 

Har livsmedelsförpackningar med det 
hormonstörande ämnet bisfenol A 
fasats ut? 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Ja, Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i 
vissa fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv åtgärder som vidtagits sedan 2019 för att minska exponering av farliga kemikalier i 
förskolor. 

Kommentar Förskolenämnden: I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befintligt material ut 
kontinuerligt för att minska exponering av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna valt produkter 
som är giftfria. Alla madrasser är utbytta. Förvaltningen upplever att det är enkelt att välja rätt nu då 
många företag redovisar att produkterna är giftfria. Några förskolor har under 2019 gjort giftinventering och 
verksamheten ser inte att fler åtgärder behövs i dagsläget. 

2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 

varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Är alla varor på livsmedelsavtal 
palmoljefria? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Nej, arbete pågår. Utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021. 

2d) Borås Stad inköp av ekologiska och eller närproducerade 

livsmedel uppgår till minst 50 procent. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel ekologiska livsmedel i Borås 
Stads förvaltningar och bolag. 

  42,7 

Kommentar Kommunstyrelsen: Andelen ekologiska livsmedel inköpta på storhushållsavtalen i Borås 
Stads förvaltningar och bolag: 42,7% varav 25,5% KRAV-märkt. Källa: Compare. Tidsperiod för mätning: 
2020-01-01—11-30. 
Koncerninköp genomför inga inköp och har inte heller mandat att besluta kring de inköpsval som görs i 
förvaltningarna inom ramen för avtalssortimentet på de olika ramavtalen. Respektive förvaltning ansvarar 
för sina ekologiska inköp. 
Skillnaden är stor mellan olika förvaltningar och olika bolag. Exempelvis så har AB boståder i Borås 100% 
ekologiska inköp och Fristadsbostäder AB 90% ekologisk inköp. Detta kan jämföras med andelen inköpta i 
storhusavtalen för hela staden som är 42,7% ekologiska livsmedel.   

Antal producenter inom 15 mils radie.   27 
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Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Kommentar Kommunstyrelsen: Antal producenter inom 15 mils radie: 27. Källa: Compare. Tidsperiod för 
mätning: 2020-01-01—11-30. 
Koncerninköp genomför inga inköp och har inte heller mandat att besluta kring de inköpsval som görs i 
förvaltningarna inom ramen för avtalssortimentet på de olika ramavtalen. Respektive förvaltning ansvarar 
för sina ekologiska inköp. 
 
På grund av ej satt utgångsvärde blir detta mål rödmarkerat. 2019 utgjorde lokalproducerat 24% av vikten 
- och 21% av värdet i kronor av inköpta produkter. 
 

Hållbar samhällsplanering 

Beskrivning 

Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så 
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor 
kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta 
för invånarna. 

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 

för en hälsosam livsmiljö 

3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och 

hälsomässigt hållbara. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel kvalitetssäkrade nybyggda 
byggnader med särskild fokus på fukt, 
ljud och innemiljö. 

100% 100% 100% 

Kommentar Under 2020 har nybyggnad av Vildmarkens förskola slutförts, man har kvalitetssäkrat arbetet 
genom att arbeta med P-märkning i byggprojektet. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställer ni att material är inom kategori A och B (i undantagsfall C) inom Sunda Hus 
databasen (eller motsvarande) i markentreprenader och byggnationer? 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden: LFF har rutinmässig användning av Sunda Hus miljödata. Om 
byggentreprenörer behöver hjälp med utbildning i användning av databasen, så ordnar vi detta, antingen 
genom att anlita Sunda Hus eller intern utbildning genom LFF. 
De flesta byggmaterial kan vi idag få enligt krav men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittar 
vi lösningar tillsammans med byggentreprenörerna och på så sätt är vi med och driver på en utveckling 
inom branschen. Borås djurpark: Vid större projekt, en del i upphandlingen. Mindre projekt i egen regi, 
ansvarig byggledare/miljösamordnare i bolaget. Sandhults bostäder: Genom att ställa dessa krav i 
upphandlingar. Toarpshus: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. Borås kommuns parkering 
AB: All upphandling av markentreprenader och byggnationer sker genom Koncerninköp i Borås Stad. 
Fristads bostäder: Vi har en egen upphandlingsrutin kring detta. Borås elnät AB: Vi använder oss inte 
av krav enligt Sunda hus i våra transformatorstationer. Vår markentreprenör är certifierad enligt ISO 
14001.  

3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 

översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har verktyg för hur grön och blå 
infrastruktur kan beaktas i detaljplaner 
utvecklats? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Samhällsbyggnadsnämnden: Arbetet med dessa frågor pågår löpande i alla detaljplaner 
men det finns inga specifika verktyg framtagna. Tillsammans med andra förvaltningar arbetar 
samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt med förslaget för parkstråket, "Staden vid parken". Detta är dock 
inget verktyg, men kommer ligga till grund för framtagande av framtida detaljplaner längs med stråket. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur grönytefaktorn används i fysisk planering. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att 
komma fram till en praktisk handledning i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera 
verktyg inom fysisk planering. Sedan tidigare finns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk 
kompensation och ekosystemtjänster. I ett pågående Lona-projekt håller en utredning på att upphandlas. 
Fokus i analysen kommer vara att utvärdera de ekologiska kvaliteterna i stadens gröna infrastruktur och 
resultatet kommer att ligga till grund för kommande uppdatering av stadens grönområdesplan. 

3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat 

och väderfenomen. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har framtida klimateffekter som 
beskriver risker inom 
dricksvattenförsörjning, hälsorisker, 
ras, skred och översvämningar 
kartlagts? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Sedan tidigare finns karteringar av exempelvis, buller, 
skyddsavstånd till farligt gods, översvämningar mm. Övergripande kartläggningar kring skred och risker för 
ras finns tillgängliga från SGU, Vägverket mm. Vi saknar detaljerad kartläggning i stadens regi kring vissa 
frågor därav rött. 
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  Lägesbeskrivning 

 Hur har klimatanpassningsarbetet etablerats i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, 
miljötillsyn, bygglov och skötselplaner? 

Kommentar  Miljö- och konsumentnämnden: Arbetet kring dessa frågor bevakas regelbundet i alla fysisk 
planering genom förvaltningsövergripande arbete. En klimatstrategi för staden kommer att gå ut på remiss 
i dagarna. 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 

ska minska med 60 % från 2015. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering. 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Tekniska nämnden: Inom särskoleskjutsen som vi har i egen regi med 13 fordon arbetar vi 
dagligen med planering och ruttoptimering för att få så effektiv körning som möjligt med de 135 elever vi 
har. Inom den vanliga skolskjutsen så har vi samarbete med de bussbolag som har trafiken för att det ska 
bli en effektiv rutt med fordonen. Även gällande de barn som åker taxi har vi ett samarbete med berörda 
bolag och då läggs eleverna in i en körslinga för att minimera antalet fordon. Det är över 4000 elever som 
åker skolskjuts i någon form, antingen linjetrafik, upphandlad busstrafik eller taxi. Inom färdtjänsten så gör 
planeringsprogrammet ständigt nya planeringar för att det ska bli så effektiva körningar som möjligt med 
samåkningar där det är möjligt, samt att vi har en trafikledning som ser över detta dagligen. Sociala 
omsorgsnämnden: Viss ruttplanering sker sedan tidigare i syfte att exempelvis minska kringtid i 
verksamheternas transporter, något som får anses vara positivt även ur miljösynpunkt. Avsikten är framåt 
att i mer strukturerad form utreda hur förvaltningen kan arbeta med en mer effektiv ruttplanering. 
Förutsättningarna i förvaltningens verksamheter är dock sådana att vissa transporter är svåra att 
effektivisera ytterligare. Förvaltningen efterlyser därför en helhetssyn på övergripande nivå i Borås Stad, 
där man skulle kunna utreda möjligheterna till samordning av transporter i stadens olika verksamheter, för 
att effektivisera dem ytterligare. Arbetslivsnämnden: Återbruks verksamhet Fixartjänst är fortsatt 
Arbetslivsförvaltningens enda verksamhet där vi kan planera arbetet efter ruttplanering. I möjligaste mån 
planeras rutterna utifrån område där tjänsterna ska utföras. Vård- och äldrenämnden: Vård- och 
äldreförvaltningen planerar alla resor till brukare och patienter i IT-systemet TES, där effektiva och 
smartast körsträckor eftersträvas. Samåkning tillämpas i den grad det är möjligt. Det som kan skapa 
omvägar är att det idag inte finns tankstationer för miljöbränsle inom den naturliga rutten för många av de 
bilburna verksamheterna. Verksamheterna har under hösten 2020 inplanerade möten med 
Lokalförsörjningsförvaltningen samt Borås Miljö och Energi, som rör installation av laddningsstationer för 
el-bilar. Målsättningen är att några enheter inom hemtjänsten, larm- och nattorganisationen samt 
hemsjukvården har laddningsstationer före årsskiftet 2020/2021.  Inför sommaren 2020 planerades 
cykelscheman så långt det var möjligt i hemtjänsten för att undvika bilkörning. Ett hemtjänstområde har 
köpt in en el-bike för att prova ett alternativ till fossila bränslen. Om el-bikes fungerar i verksamheten 
kommer sannolikt fler köpas in. De flesta vårdplaneringar sker via Skype, istället för resor till Södra 
Älvsborgs sjukhus. Överlag sker fler möten via Skype/Teams vilket har lett till färre resor. Teknisk 
utrustning har köpts in till verksamheterna för att underlätta genomförandet av digitala möten. Borås 
djurpark: Samtliga fordon inom företaget kör numera på miljödiesel (ecopar) eller miljöbensin (Aspen). 
Borås djurpark och camping AB har även bytt ut flera fossildrivna fordon till eldrivna som laddas med Bra 
miljöval-EL. Djurparkens traktor har i sin nya funktion minskat sin bränsleförbrukning med 21 % jämfört 
med tidigare. Detta i god marginal mot vårt mål att minska det med 15 %. Bränsleförbrukningen minskade 
i helhet med ca 13 % 2019 jämfört med 2018. Sandhult bostäder: Genom samåkning samt att undvika 
onödiga resor. Toarpshus: Genom samåkning samt att undvika onödiga resor. Borås kommuns 
parkerings AB: Varje morgon planeras parkeringsvärdarnas rutter, vi kan också följa dessa. Vi använder 
cykel i möjligaste mån för övervakningen inom citykärnan. Fristads bostäder:  Förbrända liter bensin och 
diesel för FRIBO:s bilar så låg siffran på 1641 liter år 2015. Motsvarande siffra 2019 låg på 830 liter vilket 
ger en minskning på i stort sett 50%. Borås elnät AB: Vi har ingen ruttplanering i vår verksamhet. Borås 
Borås AB TME: Har väldigt få transporter. Material som ska levereras till centrala Infopoints sker med 
bolagets lastcykel eller till fots. I vissa fall behövs transport ske med bil och då används Borås Stads 
bilpool. Transport till Infopoints sker i en förväg utsedd rutt för att minimera körsträckan. 

4b) I nyproduktion och större ombyggnationer ska 

energianvändningen vara minst 15 % lägre för bostäder och 

30 % lägre för lokaler än kravet i Boverkets byggregler, BBR. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel nybyggnationer och större 
ombyggnationer där 
energianvändningen är minst 15 % 
lägre för bostäder och 30 % lägre för 
lokaler än kravet i Boverkets 
byggregler, BBR. 

 90% 100% 
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  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka krav som ställs på energianvändning vid upphandling av byggnation och hur 
uppföljning sker. 

Kommentar De flesta förvaltningar och bolag upphandlar via Borås Stads upphandlingsavdelning eller 
själva och ställer krav på att miljömålet ska efterlevas. 
 
Lokalförsörjningsnämnden: Efter beslut som togs för etappmål 4b 2018-02-22, i alla nya byggprojekt 
jobbas det efter de nya kraven. 
 
Borås Energi och Miljö AB: Kravspecifikationen är olika utformad beroende på vad det är för byggnation 
som ska uppföras. Vi eftersträvar alltid en låg energianvändning i samtliga byggnader. Ställer alltid ISO 
14001, ISO 9001 och ISO 45001 krav vid upphandling. 
 
Borås kommuns Parkerings AB: All upphandling sker genom Borås Stads upphandlingsavdelning för att 
säkerhetsställa dessa krav. 
 
Industribyggnader i Borås AB: Vi beställer uppdragen i enlighet med Borås Stads kvalitets- och miljömål. 
Vårt senaste byggprojekt Borås Event är upphandlat och slutfört med krav på certifiering enligt Green 
Building, vilket innebär att byggnaden ska använda 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med 
nybyggnadskraven i BBR. Detta säkerställer att miljömål för att; Andel nybyggnationer och större 
ombyggnationer där energianvändningen är minst 15 % lägre för bostäder och 30 % lägre för lokaler än 
kravet i Boverkets byggregler, BBR, uppfylls och överträffas. Krav har vid upphandling av Borås Event 
även ställts på att byggvaror som används ska uppfylla kriterier motsvarande Sunda Hus Miljödatabas 
klassificering A och B. Entreprenörer har lagt in byggvaror i Sunda Hus miljödatabas, uppföljning har skett 
vid miljöronder och vid slutbesiktning. 
 
AB Bostäder i Borås: Vi ställer kravet att energianvändningen per år ska uppgå till maximalt 75% av 
kraven enligt BBR 22. 
Energikravet ska verifieras genom en uppdaterad energiberäkning med verkliga värden av energi för 
uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel. Stäms av med beställaren inför 
garantibesiktning. 
 
Fristadbostäder AB: Vi bygger inte passivhus men vi tittar på driftkostnaderna i ett 100års-perspektiv i vår 
LCA vilket innebär att det lönar sig att ställa mycket hårda krav. 
 
AB Toarpshus: Kraven är uppställda i förfrågningsunderlaget och varierar i funktion av produkt. 

 Beskriv om vite kopplat till energianvändning i upphandling är ett bra verktyg. 

Kommentar De flesta bolag och förvaltningar använder sig ej vite kopplat till energianvändning, därav gul 
bedömning. 
 
Borås Energi och Miljö AB: Vi använder sig inte utav vite. 
 
Industribyggnader i Borås AB: I dagsläget finns inget vite kopplat till upphandling. Faktorer för mätning 
påverkas inte endast av byggnationen utan är också kopplat till verksamhetsförbrukning i 
förvaltningsskedet. 
 
AB Bostäder i Borås: Vi föredrar kontroller i byggnadsskedet framför viten. Detta är inte alltid möjligt och 
då kan vite vara ett verktyg. Vitet är tänkt att i efterhand täcka de kostnader som uppstår för att åtgärda 
bristerna. Tyvärr är bristerna ofta svåra att åtgärda i efterhand och därmed är det bara en ekonomisk 
kompensation. Byggnaden uppfyller därmed inte ställda krav. 
 
Fristadbostäder AB. Vi använder Svebys Energiavtal 12 i nybyggnationer med vite om avtalet inte hålls. 
 
Borås kommuns Parkerings AB: All upphandling sker genom Borås Stads upphandlingsavdelning för att 
säkerhetsställa dessa krav. 
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4c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig 

utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har utredning gjorts över vilka behov 
av personella resurser och 
investeringar som behövs för att nå 
målet om energieffektivisering i 
lokaler? 

 Delvis  Ja  Ja 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur arbetet går med energieffektivisering av befintliga byggnader i samband med 
renovering. Ge även exempel på åtgärder genomförts. 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden: I samband med renoveringar så går vi in och tittar djupare på 
energiförbrukning m.m. och gör en analys för att ta fram ett förslag på effektivisering. Detta kan vara inom 
ventilation, värmesystem, styr. I samband med renovering 2020 av Björkgården har installerats ny 
bergvärme pump och byte till EC-fläktar (energisnåla fläktar). 
 
Borås Energi och Miljö AB: Internt jobbar vi bland annat med energikartläggning av företagets verksamhet 
enligt lag om energikartläggning i stora företag (EKL). Kartläggningen delas upp med lika delar (25%) 
under en fyraårsperiod där hela verksamheten kartläggs under denna period. Kartläggningen fokuserar 
både på byggnad, verksamhet, och transporter. Energiförbättrande åtgärdsförslag tas fram inom detta 
program och lämnas till berörda affärsområden och stödjande funktioner. För genomförande av åtgärder 
ansvarar respektive affärsområde. 
Kartläggning har så här långt gjorts på: Sjöbo vattenverk, Yttre anläggningar inom dricksvattenproduktion, 
Ryaverket, samt Sobacken (äldre del). Under detta kvartal pågår EKL för KVV och Reningsverket på 
EMC. Kommande utredning kommer på avloppssidan med yttre anläggningar under våren/hösten. 
Transporter kommer därefter att belysas. Därefter startar kartläggningen om på nytt. Vi genomför också 
Energideklaration (byggnadsenergi) på de fastigheter som omfattas av detta krav t ex på Elektra. 
 
Borås kommuns Parkerings AB. Vi har under de sista 5 åren bytt all belysning i våra inomhusanläggningar 
till ledbelysning. I P-huset Vulkanus installerades solceller när det byggdes år 2019. 
Industribyggnader i Borås AB: En driftoptimering/injustering av värmeanläggning pågår i fastigheten 
Vulkanus för att få en stabilare driftsgång över tid. 
 
AB Bostäder i Borås: Vi saknar idag en långsiktig energiplan för våra fastigheter. Ny Teknisk chef, ny 
Fastighetsutvecklings chef och mammaledig energicontroller har gjort att arbetet stagnerat en aning. 
Däremot ser vi vid varje större ombyggnation över vilka delar som ingår och hur dessa kan bli mer 
energieffektiva. 
 
Fristadbostäder AB: Vi har anslutit oss till Allmännyttans Klimatinitiativ där vi utgår från 2007 och ska 
minska energianvändningen med 30% till 2030. Vi ligger just nu på 15% men har nybyggnation i pipen 
som kommer ge oss ett bra lyft. 
 

 Beskriv hur arbetet går med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder. Ge även 
exempel på åtgärder som genomförts. 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden: Gör kontroller över fastigheters driftstatus och tar fram förslag på 
exempelvis byte av belysning till LED, behovsstyrd värme och ventilation, förslag på installation av 
solceller m.m 2020, monterat solceller på Sandaredshallen (badet). 
 
Borås Energi och Miljö AB: Exempel byggnadsenergi Ryaverket: Utfall av effektivisering egenanvänd 
fjärrvärme mot basår 2016 är ca -35% på årsbasis. Årlig besparing vid energipris 0,5 kr/kWh, 362 tkr. 
 
Borås kommuns Parkerings AB: Vi har under de sista 5 åren bytt all belysning i våra inomhusanläggningar 
till ledbelysning. I P-huset Vulkanus installerades solceller när det byggdes år 2019. 
 
Industribyggnader i Borås AB: Långsiktig fastighetsplanering görs för att över tid energieffektivisera våra 
byggnader och sker även i samband med att komponenter byts ut och i dialog med våra hyresgäster. 
Flera av våra byggnader är totalrenoverade och har hög nivå på energistandard. 
 
AB Bostäder i Borås: I de fall då vi genomför renoveringar av befintliga byggnader så blir våra fastigheter 
mer energieffektiva än vad de var innan renoveringen. Vid varje större ombyggnation ser vi över hur vi kan 
minska fastighetens energianvändning. 
Exempel på energieffektiviserande åtgärder som gjort under året är fönsterbyten till bättre isolerande 
fönster, byte av värmepumpar, byte till mer energieffektiva ventilationsaggregat och byte till LED-belysning 
i utomhusmiljöer och allmänna utrymmen. 
 
Fristadbostäder AB: En av de stora åtgärderna senaste året är satsningen på fler mätare för att kunna 
styra fastigheterna mot ännu mer detaljerad fakta. 
 
AB Toarpshus: Arbete med utbyte av belysning stolpar samt invändig belysning till led pågår. 

 Beskriv hur arbetet går med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen. Ge även exempel 
på åtgärder som genomförts. 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden: Kollar över status på utomhusbelysning och gör byte till 
energieffektiv LED belysning. 
Under 2020 har byte av belysning till LED-belysning utförts för utomhuskök och fasadytor på Saltemads 
camping. 
 
Tekniska nämnden: Energieffektivisering av gatubelysningen följer investeringsplanen. För 2020 utfördes 
åtgärder för ca 4,6 mnkr: 1600 armaturer byttes i Sjömarken, Målsryd Gånghester och Dalsjöfors. 
Energiförbrukningen förväntas minskas från 520.000 kWh till 150.000 eller en minskad energiförbrukning 
med 370 000 kWh. dvs en besparing på 370.000 kWh per år. Då dessa armaturer dessutom dimras 
nattetid förväntas energiförbrukningen minska med ca 70%. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden: Fritids och folkhälsoförvaltningen har ett pågående arbete med att 
effektivisera och löpande byta ut utomhusbelysningen till mer energibesparande armaturer, bland annat 
kring våra stråk och leder. 

4d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som 

sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har en plan för arbetet med mobility 
management i Borås Stad tagits fram? 

Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord  Nej 
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Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Kommentar Tekniska nämnden: En övergripande MM-plan finns inte framtagen i Borås. Det 
förvaltningsövergripande MM-uppdraget ligger som vi ser det på KS och kommer sannolikt att behandlas i 
kommande Trafikplan som är under utarbetande. 
Tekniska förvaltningen tar fram årsplaner för beteendepåverkan inom cykel inom vårt 
verksamhetsområde. Målet är att få fler att använda cykel som transportmedel. 
 
Miljö- och konsumentnämnden: Vi har inte tagit fram någon sådan på grund av att det kom ett 
budgetuppdrag att KS skulle utreda hållbar mobilitet och tolkningen blev att detta budgetuppdrag gick 
”över” miljömålet. 
 
 

Har en resvaneundersökning, som kan 
användas som underlag i arbetet med 
hållbara resor, genomförts? 

 Ja  Ja  Nej 

Kommentar Kommunstyrelsen: Inte under 2020. Under coronaepidemin så skulle inte en sådan 
underökning kunna användas i det långsiktiga arbetet. Tidigare har resvaneundersökningar genomförts i 
samarbete med externa aktörer som tex Västtrafik. 

Året har inneburit mer digitalt än fysiskt resande. Kollektivtrafiken i Västra Götaland har tappat 30 % av 
resandet under corona-året 2020. Kommuntotalt ökade webmöten från ca 125 i januari till 7000 i maj. Efter 
sommaren har det varit 7500 teamsmöten per månad (exklusive hur många som deltog per möte). Chat-
möten med konversationer i teams har i kommuntotalen varit ungefär 85 000 per månad. 

Fler samhällsplaneringsprocesser har startat och pågår för miljövinster på lång sikt och bidra till en mer 
gång och cykelvänlig stad, till exempel planering för ett grönt stråk genom staden, tätare 
bebyggelsestruktur i serviceorter och Borås centrum, stråkutbyggnad av bebyggelseutvecklingen i tätort 
Borås, ny järnväg Göteborg-Borås och vidare mot Jönköping, detaljplanering av rening av Viskan, samt 
samverkan med Västtrafik om bättre kollektivtrafik som lett till att 10 elbussar kör på linje 2 (sedan 
sommaren 2019). 

Hållbar natur 

Beskrivning 

Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort 
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i 

kommunen och värna viktiga korridorer. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har kartläggning av kommunens blå 
och gröna infrastruktur gjorts? 

Bedömning ej gjord  Ja  Ja 

Kommentar Miljö och konsumentnämnden: Tidigare genomförda utredningar skall kompletteras, 
utvärderas samt utökas med ny kunskap genom pågående upphandling av analys av grönstråk. 
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  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställs strategiska markköp eller avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen? 

Kommentar Kommunstyrelsen: Borås Stad har genom KF (2016) antagit ”Riktlinjer för förvärv och 
försäljning av mark”. I riktlinjerna anges olika syften med kommunalt markägande, ex naturvård, 
rekreation/friluftsliv. 
En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningskompetenser samråder kontinuerligt kring 
förändringar i markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
Miljöförvaltningen och naturvårdsgruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö- 
och konsumentnämnden har initierat skriftliga förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som 
stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och förslag har även initierats 
tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Det finns ett mycket 
bra samarbete och kontakter mellan olika förvaltningar, främst Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliets Mark och exploateringsavdelning i dessa frågor.  Mark- och 
exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med 
tjänstepersoner på naturvårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt. 
 
Mark- och exploateringsavdelningen är också representerad i kommunens förvaltningsövergripande 
vattengrupp, som samråder om olika vattenfrågor. 

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att skapa säkra passager och bättre spridningsmöjligheter, 
samt ange för vilka arter. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Samarbete pågår i projekt med Länsstyrelsen för bättre 
spridningsmöjligheter för hotade vildbin vid Bråt. Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om större 
vattensalamander har vi tillsammans med privata markägare anlagt nya salamanderdammar. Med fler 
dammar minskar avståndet mellan lämpliga lekdammar och artens spridningsmöjlighet förbättras. 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka andelen ädellövskog. 

Kommentar Tekniska nämnden: ½ ha har hägnats och planterats med ek på Hofsnäs. 2 ha har gallrats i 
Bredared för att ta fram ekbeståndet. 1½ ha ekhage har röjts i Bosnäs.  

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos 
organisationer och markägare. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Information om Borås Stads Naturvårdsfond har skickats 
ut till byalag och hembygdsföreningar. Under 2019 hölls en guidad tur till två nyanlagda dammar där 
deltagare informerades om större vattensalamander och kommunens pågående naturvårdsprojekt. 
Information om arten samt antal noterade större vattensalamandrar har skickats ut till de fastighetsägare 
som äger dammar där större vattensalamander noterades under vårens inventering. Vandring i på 
kommunens nyinköpta fastighet Gåshult genomfördes den 22 maj i samarbetet med 
naturskyddsföreningen. På fastigheten finns en stor mångfald av arter och området planeras bli 
naturreservat. 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 

Kommentar Tekniska nämnden: Tekniska förvaltningen förvaltar kommunens skogar och är certifierade 
(FSC och PEFC). Skötselplanerna för Lindåsabäckens- och Älmås naturreservat reviderades 2019  och 
de har antagits av Kommunstyrelsen 2020. Miljöförvaltningen är ansvarig för detta uppdrag i samarbete 
med Tekniska förvaltningen.  Miljö- och konsumentnämnden: I naturvårdsprojektet om större 
vattensalamander jobbar vi med inventering, skapa nya dammar samt restaurera befintliga dammar och 
närmiljöer. 
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2021-05-17 
Instans 
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Borås Stads yttrande över remiss: Regional avfallsplan 

2021-2030 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslag till Regionalavfallsplan 2021-2030 med 

kommentarer.        

Sammanfattning  

Kommunerna i Boråsregionen; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 

Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda har tagit fram ett gemensamt förslag till 

avfallsplan.  

Förslaget har varit på remiss hos alla förvaltningar och bolag. Avfallsplanen har 

även varit utställt och medborgare i Borås har haft möjlighet att lämna 

synpunkter. Avfallsplanen har samtidigt varit på remiss i de andra kommunerna 

och Boråsregionen har skickat avfallsplanen på remiss till ett antal föreningar, 

myndigheter med mera.  

Alla Förvaltningar och bolag som har svarat på remissen tillstyrker remissen, en 

del dock med synpunkter. 

Många av synpunkterna handlar om hur vi i Borås Stad ska följa upp och 

genomföra arbetet. Ett antal nämnder ser att sakkunnigt stöd och 

projektledning behövs för att säkerställa att åtgärder som genomförs innebär 

minskad miljöpåverkan. Inför antagande av avfallsplanen kommer ett tillägg tas 

fram som beskriver hur Kommunkoncernen Borås Stad ska arbeta tillsammans 

med åtgärder knutna till avfallsplanen. 

Ansvarsfördelning för de olika delmålen finns i det bifogade dokumentet om 

ansvarsfördelning. I en del fall så är det den nämnd som följer upp målet och 

som kan initiera projekt som är ansvariga även om åtgärderna behöver göra 

inom en mängd olika verksamheter.  

Borås Stad anser att avfallsplanen är väl genomarbetat, förankrat och 

överblickbar. Arbetet med att ta fram avfallsplanen har fungerat utmärkt och 

har i hög grad underlättat processen jämfört med om kommunen hade tagit 

fram en egen avfallsplan. Om genomförandet av den regionala avfallsplanen ska 

fungera lika bra är det viktigt med regional samordning och gemensamma 

regionala projekt som syftar till att nå målen. 
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Ärendet i sin helhet 

Kommunerna i Boråsregionen; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 

Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samverkar kring att ta fram en gemensam 

avfallsplan. Regional avfallsplan ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för 

perioden 2021-2030 har arbetats fram under framförallt 2020 med hjälp av en 

projektgrupp bestående av en projektledare och en representant från varje 

kommun eller kommunalt avfalls- och energibolag. Till projektgruppens hjälp 

bildades fokusgrupper bemannade med tjänstepersoner från alla åtta kommuner 

samt ett antal externa aktörer för att ge inspel på målen i avfallsplanen. Under 

framtagandet har målförslagen kontinuerligt förankrats i kommunerna. 

Förslaget till avfallsplan har nu varit på remiss hos alla förvaltningar och bolag. 

Avfallsplanen har även varit utställt och medborgare i Borås har haft möjlighet 

att lämna synpunkter. Avfallsplanen har samtidigt varit på remiss i de andra 

kommunerna och Boråsregionen har skickat avfallsplanen på remiss till ett antal 

föreningar, myndigheter med mera.  

Fördelen med att ha en gemensam avfallsplan i Borås regionen är att vi kan 

arbeta tillsamman mot gemensamma mål. Vi har mycket att lära av varandra 

och det finns många samordningsfördelar bland annat i det utåtriktade arbetet 

mot invånare.  

Det har kommit in två synpunkter från medborgare på avfallsplanen. Både 

synpunkter handlar om organisering och bemanning på återvinningsstationer 

och är tyvärr inte relevanta för avfallsplanen.  

Alla Förvaltningar och bolag som har svarat på remissen tillstyrker remissen, en 

del dock med synpunkter. 

Många av synpunkterna handlar om hur vi i Borås Stad ska följa upp och 

genomföra arbetet. Ett antal nämnder ser att sakkunnigt stöd och 

projektledning behövs för att säkerställa att åtgärder som genomförs innebär 

minskad miljöpåverkan. Förvaltningar och nämnder efterlyser att arbetet och 

uppföljningen samordnas med annat miljöarbete för att förhindra att samma 

frågor följs upp flera gånger. Borås Energi och Miljö efterlyser ett forum inom 

kommunkoncernen för att samordna avfallsfrågor. Frågan om samordning av 

avfallsfrågor tas med i tillägget som görs inför antagande. Inför antagande av 

avfallsplanen kommer ett tillägg tas fram som beskriver hur 

Kommunkoncernen Borås Stad ska arbeta tillsammans med åtgärder knutna till 

avfallsplanen. 

För att nå målen i avfallsplanen krävs att det finns uttalade ansvariga för att 

samordna och driva arbetet med målen. Målen är komplexa och det är därför 

sällsynt att en nämnd eller styrelse ensamt kan göra åtgärder som når målet. 

Ansvarsfördelning för de olika delmålen finns i den bifogade tabellen. I en del 

fall så är det den nämnd som följer upp målet och som kan initiera projekt som 

är ansvarig även om åtgärderna behöver göra inom en mängd olika 

verksamheter. Om vi ska nå målen så behöver många verksamheter delta i 

arbetet med att genomföra åtgärder. En del förvaltningar har skrivit i 
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remissvaret att de gärna deltar i arbetet och ser att de har en viktig roll i 

åtgärdsarbetet.  På sidan 14 i avfallsplanen finns en guide till vilka verksamheter 

som berörs av de olika målen. 

Tekniska nämnden efterlyser en skrivning om avfall som innehåller invasiva 

arter. Frågan har diskuterat under arbetet med avfallsplanen, men det finns för 

många oklarheter i dagsläget för att kunna sätta ett mål eller beskriva hur 

avfallet ska hanteras.  

Synpunkter på avfallsplanen till Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund  

Borås Stad anser att avfallsplanen är väl genomarbetat, förankrat och 

överblickbar. Arbetet med att ta fram avfallsplanen har fungerat utmärkt och 

har i hög grad underlättat processen jämfört med om kommunen hade tagit 

fram en egen avfallsplan. Om genomförandet av den regionala avfallsplanen ska 

fungera lika bra är det viktigt med regional samordning och gemensamma 

regionala projekt som syftar till att nå målen. 

Många har påpekat att det är otydligt vilket basår som gäller för målen och har 

svårt att förstå mål som minska eller öka. Avfallsplanen behöver därför 

förtydliga hur målen ska uppfattas.  

Vi ser svårigheter med att använda ett specifikt år som jämförelse år för bygg 

och rivningsavfall, eftersom just det året kan ha mycket eller lite bygg och 

rivningsavfall. Det samma gäller vid inköp av elektronik som också kan variera 

mellan åren. 

En stärkare koppling till näringsliv, akademi och innovation i avfallsplanen är 

önskvärd.  

Borås Stad föreslår en mindre textändring för målområde 5 för att förtydliga 

betydelsen av engagemang från alla som bor och verkar i regionen för att 

minska nedskräpning.  

Nuvarande text: 

En tydlig ansvarsfördelning och budget för städning är en förutsättning för att 

minska nedskräpning så att våra bebyggda områden och naturområden är 

attraktiva miljöer utan skräp. Att arbeta förebyggande med nedskräpning är 

viktigt och kräver ett engagemang från alla som bor och verkar i regionen.  

Ändras till: 

Att arbeta förebyggande med nedskräpning är viktigt och kräver ett 

engagemang från alla som bor och verkar i regionen. En tydlig 

ansvarsfördelning och budget för städning är en förutsättning för att minska 

nedskräpning så att våra bebyggda områden och naturområden är attraktiva 

miljöer utan skräp. 

Inom målområde 5 anser Borås Stad att fler och tydligare papperskorgar inte 

nödvändigt vis är en del av lösningen mot nedskräpning. I centrala Borås har 

påverkansåtgärder och riktade åtgärder minskat nedskräpningen samtidigt som 



Borås Stad 
  Sida 

4(4) 

 

 

antalet papperskorgar har minskat. Framgångsfaktorn har varit ”rätt 

papperskorg på rätt plats” snarare än att utöka antalet papperskorgar. 

De indikatorer och åtgärder som formulerats för målområde 6 stämmer väl 

med hur Borås Stad arbetar med frågan idag. Punkten om samverkan kan 

förtydligas med FTI:s roll och att de är en viktig part i samverkan om placering 

av återvinningsstationer. 

Beslutsunderlag 

1. Remissammanställning, 20210422 

2. Avfallsplan_Boråsregionen_ remissförslag, 20210122 

3. Ansvarsfördelning av mål inom Kommunkoncernen, 20210422 

4. Missiv: regional avfallsplan 2021-2030, 20210127 

  

Beslutet expedieras till 

1. Boråsregionen, info@borasregionen.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Remiss Regional avfallsplan 2021-2030 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Tillstyrker utan synpunkter gör Arbetslivsnämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, Fristadbostäder och Industribyggnader i Borås AB. 

Borås Elnät AB och BoråsBorås TME AB avstår från att yttra sig. Borås TME 

arbetar nära Borås Näringsliv och förutsätter att remissen även skickas till 

företag i kommunerna. 

 

Övriga som svarat tillstyrker förslaget med synpunkter som redovisas nedan i 

sammanfattning. Inkomna yttranden finns med i sin helhet som bilagor. 

- Planen är väl genomarbetad men något omfattande och att den skulle 

må bra av att renodlas så att den bli mer lättläst. 

- Det är oklart vad som är Borås Stads ansvar och att dessa frågor lyfts 

för sent i dokumentet.  

- Ansvarsfördelningen mellan nämnderna inom Borås Stad är oklar.  

- Flera nämnder att de inte har ett uttalat ansvar att förverkliga målet men 

vill vara delaktiga i att uppfylla de uttalade målen. 

- Implementering och uppföljning av avfallsplanen bör samordnas med 

andra uppföljningar för att förhindra att samma frågor följs upp 

parallellt.  

- Många har synpunkter på specifika mål. Dessa sammanfattas under 

varje remissvar nedan. För en fullständig redovisning hänvisas till deras 

yttranden som bifogas ärendet. 

 

Två privatpersoner har synpunkter på återvinningsstationer och 

återvinningscentraler. De efterlyser mer personal och smidigare system när man 

ska lämna avfall. 
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Nämnder 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

- Mål 5 Här anser nämnden att Borås Stad eller de nämnder som är involverade 

i Borås rent och snyggt bör stå som ansvariga. Nämnden kan fortsätta att samordna 

arbetet inom Borås rent och snyggt. 

 

Förskolenämnden 

Förskolenämnden tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

- Nämnden tycker att planen är väl genomarbetad men något omfattande 

och att den skulle må bra av att renodlas så att den bli mer lättläst. 

- Nämnden tycker att implementering och uppföljning av avfallsplanen 

bör samordnas med andra uppföljningar för att förhindra att samma 

frågor följs upp parallellt.  

- Nämnden anser att de inte har de uttalat ansvar att förverkliga målet 

men ska däremot vara delaktiga i att uppfylla de uttalade målen.  

- Nämnden har synpunkter på specifika mål där de påtalar att de inte har 

så stort inflytande men ändå vill medverka till måluppfyllelse. Inom mål 

1.1 om matsvinn och mål 2.1 konsumtion av engångsartiklar. Inom mål 

2.2 då förskolenämndens personal som arbetar på förskolor i Borås 

Stad har arbetskläder.  

- Förskolenämnden vill lyfta fram ett annat område där återanvändning 

har ett stort fokus och det är kurslitteratur som används inom 

förvaltningen.  

- Förskolenämnden bidrar till genomförandet även inom andra 

målområden som lyfts i planen. Nämnden har en viktig pedagogisk roll 

att undervisa om hållbar utveckling i förskolan och genom för fler 

aktiviteter med fokus på återvinning, källsortering och skräpplockning. 

 

Grundskolenämnden 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

- Nämnden tycker att planen är väl genomarbetad men något omfattande 

och att den skulle må bra av att renodlas så att den bli mer lättläst. 

- Nämnden tycker att det är oklart vad som är Borås Stads ansvar och att 

dessa frågor lyfts för sent i dokumentet.  

- Nämnden tycker att ansvarsfördelningen mellan nämnderna inom Borås 

Stad är oklar.  

- Nämnden tycker att implementering och uppföljning av avfallsplanen 

bör samordnas med andra uppföljningar för att förhindra att samma 

frågor följs upp parallellt.  
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- Grundskoleförvaltningen har tagit fram en rutin för avfallshantering 

som utgår från gällande lagstiftning samt stadens styrdokument som 

berör miljömål och avfallshantering. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker förslaget med följande 

synpunkter: 

- Nämnden anser att de inte har ett uttalat ansvar att förverkliga målet 

men ska däremot vara delaktiga i att uppfylla de uttalade målen. 

Nämnden anser att det är bra uttalade mål och att ansvarsfördelningen 

är rätt gjord.  

- Nämnden arbetar med att sortera avfall i sina lokaler. 

- Nämnden strävar efter att återanvända möbler, inredning och annan 

utrustning innan nyinköp övervägs.  

- I avfallsplanen anges inga tidsatta åtgärder vilket gör det möjligt för 

kommunens olika verksamheter och nämnder att välja vilka åtgärder 

man arbetar med under planens giltighetstid. Detta anser nämnden ge 

frihet att planera åtgärder som är avpassade för nämnden och samtidigt 

bidrar till att uppfylla planen 

Kulturnämnden 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

- De estetiska värdena är viktiga att beakta när avfallsstationer utformas i 

bostadsområden samt att informationsinsatser görs så att alla boende 

har god kunskap om hur avfall ska hanteras i syfte att skapa en god 

miljö för alla boende i ett område. 

Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

- De mål som faller inom Lokalförsörjningsnämndens ansvarsområde 

Mål 3.2  och Mål 4.1 är rimligt satta, och att vi har en påverkansgrad. 

- Det framgår inte i tabell att Lokalförsörjningsnämnden har ett ansvar 

för Mål 4.1 

- Att målsättningarna förutsätter att man är insatt i vilka basår som gäller.  

- Nämnden kommer arbeta vidare och inser att nämnden kommer 

behöva höja sina krav framöver.  

- Genomförande av avfallsplanen kommer även att få bidrag med 

synergi-effekter från arbetet med Miljömål och Energi-och 

Klimatstrategi. 

Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

- De nämnder som har störst rådighet över att föreslagna mål uppfylls 

ska stå som ansvariga istället för Miljö- och konsumentnämnden. Detta 

hindrar inte eventuell samverkan och erfarenhetsutbyte.  
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- Nämnden anser att texten om genomförande behöver förtydligas och 

ett omfattande förslag på ändringar och tillägg bifogas. Förslaget 

omfattar samordning, ansvarsfördelning, uppföljning, budget, 

kommunikation, indikatorer etc.  

- Nämnden anser att ansvarsfördelningen behöver förtydligas, extra 

viktigt när fler nämnder delar på ett mål. Miljötillsynsavdelningens roll 

och uppdrag behöver särskilt specificeras. 

- Nämnden anser att de inte har ett uttalat ansvar att förverkliga målet 

men ska däremot vara delaktiga i att uppfylla de uttalade målen. 

Nämnden har en lista med förslag på andra nämnder som bör vara 

ansvariga för de 4 mål som nämnden inte anser sig kunna vara ansvarig 

för.  

- Nämnden har också synpunkter och förslag på formuleringar och 

åtgärder på en del mål och indikatorer varav en del är av redaktionell 

art. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

- Målområde 6: Planera in plats för avfallet som berör 

Samhällsbyggnadsnämndens arbete med detaljplaner och bygglov.  

De indikatorer och åtgärder som formulerats för målområdet stämmer 

väl med hur nämnden arbetar med frågan idag. Punkten om samverkan 

kan förtydligas med FTI:s roll och att de är en viktig part i samverkan 

om placering av återvinningsstationer.  

- Nämnden är positiv till indikatorn om att kommunen ska peka ut 

strategiska lägen för anläggningar för återanvändning och återvinning.  

- Nämnden kan bidra med att bevaka miljöhus och andra anläggningar 

för återvinning med mera.  

- Avfallsplanen tar upp relevanta målområden, är tydlig och har ett bra 

upplägg. Samhällsbyggnadsnämnden ser fram emot implementeringen 

av avfallsplanen. 

Servicenämnden 

Servicenämnden tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

- Nämnden är beroende av omvärldsfaktorer som står utanför deras 

påverkansmöjlighet för att uppnå mål 3.2 och 3.3.  

- Nämnden ser svårigheter med att använda ett specifikt år som 

jämförelse år eftersom just det året skal ha mycket eller lite bygg och 

rivningsavfall. Det samma gäller vid inköp av elektronik som också kan 

variera mellan åren.  

Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

- Nämnden har begränsade möjligheter att nå målområde 2, men i den 

mån det är möjligt vill nämnden vara med och ställa krav i enlighet med 

de mål avfallsplanen uttrycker. 
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- Nämnden framhåller vikten av övergripande strategier och centralt stöd  

för att underlätta arbetet med dessa frågor i enskilda förvaltningar och 

verksamheter. 

Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

- I början av dokumentet beskrivs avfallet som en resurs men senare som 

ett miljöproblem och en ekonomisk förlust. Detta behöver förtydligas. 

- Det kan vara svårt att förstå vilken effekt en viss åtgärd har utifrån 

helheten. Mycket kraft och pengar riskerar läggas läggs på en åtgärd 

som ger liten total effekt. 

- Mål 2.2 Hur ställs krav på livslängd i upphandling? Det kan vara svårt 

att laga arbetskläder med bibehållen säkerhet. Fördelen med att hyra 

arbetskläder behöver förtydligas. 

- I mål 4 saknas skrivelse om avfall som innehåller invasiva arter.  

- Inom Målområde 5: Att fler och tydligare papperskorgar skulle vara en 

del av lösningen mot nedskräpning är inte nämndens erfarenhet. I 

centrala Borås har påverkansåtgärder och riktade åtgärder minskat 

nedskräpningen samtidigt som antalet papperskorgar har minskat. 

Framgångsfaktorn har varit ”rätt papperskorg på rätt plats” snarare än 

att utöka antalet papperskorgar. 

- Under målet 5.2 nämns inget om samverkan med privata markägare 

vilket är en brist. På många platser i tätorten delas den upplevda 

offentliga miljön av flera fastighetsägare och en dialog är nödvändig, 

inte minst i Borås där Servicekontoret nyligen sa upp sina skötselavtal 

med ca 150 privata fastighetsägare. 

- Konkreta åtgärdsförslag och en tabell med berörda verksamheter 

underlättar arbetet med planen med avseende på genomförandet. 

Åtgärderna kan med fördel lyftas in i verksamheternas 

planeringsdokument om de inte redan ingår där. På så sätt kan 

avfallsplanen få ett genomslag i verksamheten och gå från dokument till 

praktisk handling som gör skillnad. 

 

Vård- och äldrenämnden 

Vård- och äldrenämnden tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

- Målformuleringarna saknar en definition om hur indikatorerna ska 

mätas.  

- Borås Stads olika styrdokument som rör miljö, behöver ses över och 

samordnas. Mål som anges i de olika dokumenten behöver stämma 

överens.  

- Nämnden ser att Sociala omsorgsnämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden och Förskolenämnden behöver involveras i 

ansvarsfördelningen av Mål 1.1 om minskat matsvinn.  

- Mål 2.1 om engångsartiklar anger inte hur målet ska mätas och inköpta 

engångsartiklar definieras.  
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- Nämnden ser att sakkunnigt stöd och projektledning behövs för att 

säkerställa att åtgärderna innebär minskad miljöpåverkan.  

- Stadsledningskansliets upphandlingsenhet bör, tillsammans med 

berörda nämnder, vara ansvarig för Mål 2.1.  

- I mål 2.2 om arbetskläder är det otydliga indikatorer kring vad som 

menas med mängd inköpta arbetskläder.  

- Genomförandet underlättas om arbetet med avfallsplanen synkroniseras 

och införlivas i Borås Stads miljömål. På detta sätt förenklas 

rapportering och uppföljning. 

Bolag och Råd 

Borås Energi och Miljö AB 

Borås Energi och Miljö tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

- För att kunna nå de uppsatta målen bör samverkan vara tvingande för 

berörda kommuner i regionen.  

- Det saknas kopplingar till näringslivet, akademi och innovation.  

- Kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge 

kommuner och regioner goda förutsättningar att möta dagens och 

framtida utmaningar. Bolaget vill öka samverkan inom 

utbildningsinsatser för personal, återvinningscentraler, 

informationsmaterial, digitala verktygupphandlingar, utveckling av 

tjänster och anläggningar, gemensamma system för inpassering och 

nyttjande av de tretton återvinningscentraler som finns i regionen. 

- Målområde 1: bolaget anser att den nu använda avfallstrappan inte är 

anpassad för re-design och återanvändning av mat.  

- Insamlingen och återvinningen av hushållsavfall behöver utvecklas för 

att klara framtida utmaningar.  

- Bolaget anser att ett forum för samordning inom avfallsfrågor inom 

Borås stad måste införas för att en bra samordning  

- Små och stora anordningar för återbruk, återvinning och 

avfallshantering ska lokaliseras i strategiska lägen. 

- Bolaget är positiv till att anlägga en eller flera Kretsloppsparker i 

regionen. 

- Behov finns för att öka servicegraden för boende som saknar möjlighet 

att själva transportera sitt grovavfall till återvinning.  

- Bemannade Återvinningscentraler i miniformat, så kallade mini-ÅVC 

skapas där boende ska kunna lämna sitt avfall bör finnas. En småskalig 

mobil lösning för detta finns idag inom BEM och kan erbjudas eller 

utvecklas till andra kommuner.  

- Det bör utredas om det är möjligt att koppla en tjänst som hjälp (ex 

RUT) för de som har svårt att själva transportera sitt avfall. 

- Robotsortering är en möjlighet men är en dyr investering och kräver ett 

jämt och högt inflöde av material.  

Borås Kommuns Parkerings AB 
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Bolaget anser att i de mobilitets hus som byggs för parkering av bilar även 

tänker in fler trafikslag så som avfallsbilar och placerar sortering av sopor samt 

hämtning i våra garage i marknivå. Ovan på kan vi sen bygga parkeringsplatser 

för bilar, cykelgarage, cykelverkstäder och plats för elbilar.  

 

För att minska Co2 och partiklar utsläpp i staden och samtidigt nå målen i 

Agenda 2030 är bolaget gärna med i arbetet med nya bostadsområden, 

detaljplaner för att styra all trafik till ett ställe och därmed lämna mer yta för 

gång och cykelvägar inom ny bebyggelse.  

 

Extern remissinstans  

 

Borås Rent och snyggt 

Borås rent och snyggt har följande synpunkter på innehåll i den regionala 
avfallsplanen:  

- Organisationen arbetar redan med de mål och åtgärder som redovisas 
för inom målområde 5. Arbetet bygger på samverkan och 
samfinansiering mellan deltagande förvaltningar och bolag. Fritids- och 
folkhälsonämnden ansvarar för samordning av arbetet. Vikten av 
samverkan mellan förvaltningar och bolag betonas för framgångsrikt 
arbete inom målområde 5.  

- Organisationen har ett förslag på textändring för att förtydliga 
betydelsen av engagemang för att minska nedskräpning. 

- Behovet av ökat antal papperskorgar är motsägelsefullt gällande arbete 
med beteendeförändring och attityder  

- Åtgärdsförslag inom målområde 5.1 och målområde 5.2 som Borås rent 
och snyggt kan ansvara för är: 

• Säkerställa rutiner vid nedskräpning både inrapportering av 
nedskräpning och städning  

• Involvera skolor, förskolor och föreningar vid Skräpplockardagarna 

• Arbeta med förebyggande insatser inklusive kommunikation  

• Ökad samverkan mellan förvaltningar och bolag inom kommunen 
och mellan kommunerna i regionen 

- Förslag till ytterligare åtgärd för målområde 5.1 och 5.2 är: Engagera 
näringsliv och den kommunala organisationen, såsom exempelvis 
mötesplatser och boenden vid Skräpplockardagarna. 

 

Privatperson A  

Ha folk som vet vad de gör på återvinningscentralerna och inte bara fikar. Utan 

styr itsället hur folk parkerar bilarna för att optimera och gör det effektivt när 

man skall slänga skräp där. Ha en egen återvinning för trädgårdsris buskar m.m 

istället för att allt skall vara på samma ställe! 

Privatperson B 

Givetvis börjar allt med att konsumera rätt; köp bara det som behövs och 

förbruka istället för att slänga. Man kan skriva mycket om olika förslag i de 

olika processtegen men viktigast är att återvinningsstationerna och 

återvinningscentralerna känns väldigt outvecklade och eftersatta vad gäller 

processflödet. De som ska använda anläggningarna blir irriterade på varandra. 
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Antingen har någon gjort helt fel och ställt en soffa vid batterihinken eller så 

kan de inte backa med släp och proppar igen hela genomfarten. Olika 

kommuner har olika lösningar för återvinningscentraler. Den bästa jag sett var 

styrd med bom som hindrade besökare att komma in med bil och släp innan en 

annan lämnat området. Efter att ha passerat grinden valde man fil efter vad som 

ska slängas. Varje fil gick upp för en backe så alla containrar (tror jag) var i 

knähöjd. Sedan fick 2 fordon plats i bredd och man följde med i kön. När man 

slängt allt som gick slänga i den filen körde man tillbaka och valde att lämna 

anläggningen eller få förtur in i en annan fil för att slänga resten. Jag tror detta 

var Helsingborg eller Marks kommun. Nåt liknande borde gå lösa även i Borås 

och för både återvinningscentral och lokal återvinningsstation. 
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Avfall i nytt fokus
Till avfall räknas alla föremål, material eller ämnen som innehavaren vill göra sig av 
med eller är skyldig att göra sig av med� Avfall är något som vi alla kan relatera till och 
som berör oss på olika sätt� Avfall uppkommer exempelvis hemma i köket, i garaget, 
i äldreomsorgen, i förskolan och skolan, på våra kontor, i matsalar, vid byggnationer, 
i våra parker och på våra gator� Vi ger alla upphov till avfall och behöver därmed 
alla ta ett ansvar tillsammans� De kommande åren behöver vi därför sätta avfall 
i ett nytt fokus� Avfall är inte något vi gör oss av med, avfall är en värdefull resurs 
vilket möjliggör ett hållbart kretslopp, en hållbar materialanvändning och en hållbar 
produktion och konsumtion�

Avfallstrappan och cirkularitet
Sedan flera decennier tillbaka arbetar 
avfallsbranschen enligt den så kallade 
avfallstrappan� Avfallstrappan bygger på 
EU:s avfallshierarki som är en del av EU:s 

avfallsdirektiv och är även införd i miljöbalken� 
Avfallstrappan är betydelsefull då den tydligt 
visar hur viktigt det är att tänka till redan i ett 
tidigt skede för att förebygga avfall� Den visar 
prioriteringen, det vill säga att det till exempel är 

Avfall är inte något vi gör oss av med, avfall är 
en värdefull resurs vilket möjliggör ett hållbart 
kretslopp, en hållbar materialanvändning och 
en hållbar produktion och konsumtion.

6

Avfallsplan 2021–2030

REM
ISS

REM
ISS



viktigare att fokusera på förebyggande 
av avfall än på att materialåtervinna� 
Eller att det är bättre att 
materialåtervinna än att elda upp 
resurserna� Men hur gör vi då med det 
avfall som ändå uppstår? Vi behöver 
tänka mer cirkulärt och hållbart� 
Uttaget av jungfruligt material måste 
minska och vi måste istället bli bättre 
på att nyttja det material som redan 
finns i kretsloppet. Detta leder också 
till att minimera det avfall som uppstår 
eftersom produkter eller material kan 
användas på nytt� 

Förändrat synsätt
Avfall är inte bara ett miljöproblem 
utan även en ekonomisk förlust� En 
genomsnittlig svensk producerar 467 
kilo kommunalt avfall per år� En allt 
större del av detta återvinns och allt 
mindre avfall deponeras� Men hur 
kan vi ändra vårt sätt att producera 
och konsumera så att vi ger upphov 
till mindre mängd avfall? Vi som 
konsumenter har makt att ställa krav 
på producenterna� Det ska vara ett 
försäljningsargument att designa en 

Figur 1. Avfallstrappan inklusive nedskräpning som ett sista trappsteg. Avfallstrappan anger 
vad som ska prioiteras. Att minimera och förebygga uppkomsten av avfall är det viktigaste 
följt av att återanvända, materialåtervinna, energiåtervinna och deponera. 

Visste du att:

• Tillverkningen av en mobiltelefon genererar 86 kg 
avfall (Källa: IVL)�

• I Sverige genererar vi 95 kilo matavfall per person och 
år (Källa: Naturvårdsverket)�

• Det slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i 
Sverige varje år (Källa: HSR)�

• En privatperson genererar nästan 470 kg avfall per år, 
detta är mer än en fördubbling sedan 70-talet (Källa: 
Avfall Sverige)�  

• Sverige rankas som nummer 14 av 28 länder i Europa 
i en undersökning av hur cirkulära våra ekonomier är, 
det vill säga hur väl vi återanvänder, återvinner och 
drar ner på avfallet� Vi i Sverige är bra på kommunal 
återvinning, men vi har en stor mängd avfall, och 
det drar ner oss i jämförelse med andra europeiska 
länder (Källa: POLITICO circular economy index)�    

• Världen är 9 % cirkulär� Det betyder att 9 % av de 
råvaror så som mineraler, metaller och biomassa 
som används inom världsekonomin återvinns varje år 
(Källa: Circularity Gap Report)�
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Figur 2. Cirkulärt system 
för hållbar material- och 
resursanvändning där material 
och produkter återanvänds och 
återvinns vilket minimerar uttaget 
av nytt material samt minimerar 
avfallet. Detta innefattar också en 
genomtänkt design och produktion 
som tillåter återanvändning och 
återvinning.

hållbar produkt� På sikt ska det bli 
så självklart att vi inte ens behöver 
fundera över det� Utmaningen är att 
vi inte börjar ursäkta våra nyinköp 
med att produkten i ett senare skede 
kan återvinnas� Det är fortfarande 
avfallstrappans prioriteringar som 
gäller – det viktigaste är att förebygga 
att avfall uppstår� Förebyggande 
av avfall behöver inte betyda att 
konsumtionen ska minska, men den 
behöver förändras och bli mer hållbar� 
Produkter ska få vara produkter så 
länge som möjligt där laga, byta, låna 
och hyra är förstahandsval istället för 
att göra sig av med och köpa nytt� 

Vår gemensamma avfallsplan och 
de sex målområden den består 
av, sätter avfall i ett nytt fokus och 
främjar cirkulära system� Det är din 
och min gemensamma avfallsplan – 
tillsammans tar vi ansvar! 

Långsiktiga effekter av avfallsplanen enligt 
hållbarhetens tre dimensioner: 

• Miljömässiga aspekter� 

 - minskade utsläpp�  

 - minskad miljöpåverkan�  

 - bättre hushållning med resurser� 

• Sociala aspekter�  

 - mindre nedskräpning bidrar till ett tryggare 
samhälle� 

 - en region som är hållbar och som invånarna 
kan vara stolta över�  

 - mer kunskap och ökat engagemang bland 
invånarna� 

• Ekonomiska aspekter� 

 - förändrad konsumtion som leder till besparingar�

 - mindre slit och släng�  

 - ökad återanvändning�  

 - minskat matsvinn och minskat slöseri på resurser� 
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En gemensam avfallsplan för en 
hållbar Boråsregion
Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över kommungränserna verka 
för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö- 
och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region�

Bakgrund
Boråsregionen består av de åtta kommunerna 
Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda med ungefär 
226 000 invånare (år 2019)� Denna avfallsplan 
beskriver hur kommunerna planerar att 
arbeta med strategiska avfallsfrågor fram till 
2030 med ett fokus på en cirkulär och hållbar 
resursanvändning� 

Det finns en nuvarande regional avfallsplan för 
Boråsregionen som sträcker sig från 2012 fram 
till 2020� Det beslutades under 2019 att en ny 
gemensam regional avfallsplan skulle tas fram� 
Genom att ta fram en gemensam avfallsplan 
kan kommunerna dra nytta av varandras 
erfarenheter och kompetens och tillsammans 
ta nästa steg i den omställning som krävs för 
ett cirkulärt hållbart samhälle� Avfallsplanens 
mål har tagits fram med hjälp av sex olika 
fokusgrupper som har fokuserat på varsitt 
målområde� Fokusgrupperna bemannades 
med tjänstepersoner från våra åtta kommuner 
samt ett antal externa representanter� 
Representationen i fokusgrupperna var bred; 
bland annat deltog personer från följande 
enheter i kommunerna: avfall, miljö, kost, 
samhällsplanering, förskola, skola, äldreomsorg, 
fastighet, kommunala bostadsbolag, gata och 
park� Fokusgrupperna har belyst utmaningarna 
och behoven inom respektive målområde och 
har till slut landat i ett antal mål som utgör 
huvuddelen av Boråsregionens avfallsplan�  

Genom att ta fram en gemensam avfallsplan 
kan kommunerna dra nytta av varandras 
erfarenheter och kompetens. 

Figur 3. Karta över Boråsregionen.
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Styrning av avfallsplanen
Enligt Naturvårdsverket föreskrifter om kommunala 
avfallsplaner om förebyggande och hantering av 
avfall (NFS 2020:6) ska varje kommun ha en 
avfallsplan� Tillsammans med avfallsföreskrifter 
utgör detta kommunens renhållningsordning� En 
avfallsplan är ett strategiskt styrdokument och 
ett viktigt instrument för kommunen att driva på 
utvecklingen mot att minska avfallsmängderna, 
hushålla med resurser och minska negativ 
miljöpåverkan� I avfallsplanen fastställs mål 
och åtgärder för att förebygga och hantera 
avfall, förebygga och begränsa nedskräpning 
samt tydliggöra avfallets roll i fysisk planering� 
Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för 
det avfall som kommunen ansvarar för, det vill 
säga både det avfall som uppkommer i hushållen 
samt avfall som uppkommer i kommunens egna 
verksamheter� 

Tidigare har enheter inom kommunen som 
arbetar med avfall och återvinning huvudsakligen 
arbetat med att uppfylla mål i avfallsplanen och 
detta har framförallt finansierats via avfallstaxan. 
De nuvarande föreskrifterna (NFS 2020:6) 
ställer dock krav på en ökad samverkan inom 
och mellan kommunens olika förvaltningar och 
bolag vilket anses nödvändigt för att nå mål kring 
avfallsförebyggande, ökad återanvändning, ökad 
återvinning, minskad nedskräpning och att få in 
avfall som en naturlig del i samhällsplaneringen� 

Det innebär att de åtgärder som genomförs 
för att uppfylla mål i avfallsplanen kan behöva 
finansieras av skattemedel och externt 
finansierade projekt.

Regleringar inom avfallsområdet 
Avfallsområdet regleras både av nationell 
och EU-lagstiftning� Inom EU gäller 
avfallsdirektivet (2008/98/EG) som ställer krav 
på medlemsstaterna att minska mängden 
avfall samt främja återanvändning och 
materialåtervinning� EU-kommissionen har även 
tagit fram ett paket för cirkulär ekonomi som 
innehåller en plan för att sluta kretsloppet och 
hantera alla faser av en produkts livscykel: från 
konsumtion och produktion till avfallshantering 
och marknaden för returråvaror� Nationellt är det 
miljöbalken (1998:808)  samt avfallsförordningen 
(2020:614) som styr arbetet kring avfall�

Tidsram för Boråsregionens avfallsplan
För samtliga mål i Boråsregionens avfallsplan 
gäller att målen ska nås till år 2030� Däremot skiljer 
sig basåret mellan målen� I de fall där det redan 
idag finns ett uppföljningsmått eller en indikator 
som kommunerna använder sig av är basåret 
2021� I de fall där målen och det arbete som 
kommer krävas för att nå målen är relativt nya för 
kommunerna, behöver ett mätbart utgångsläge 
tas fram och därför är basåret för dessa mål 
istället 2022� 
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Implementering och genomförande
För att avfallsplanens mål ska nås krävs ett strukturerat, effektivt och uthålligt 
arbete. Målen är långsiktiga och för att nå resultat krävs därmed ett långsiktigt 
strategiskt arbetssätt.

Genomförande av avfallsplanen
För att nå målen i avfallsplanen kommer 
handlingsplaner eller motsvarande arbetas 
fram kommunvis. Kommunerna kommer 
behöva prioritera bland målen för att fram 
till 2030 arbeta med samtliga. Avfallsplanen 
innehåller inga tidsatta åtgärder vilket 
ytterligare gör det möjligt för kommunens 
olika verksamheter att välja vilka åtgärder 
man arbetar med under planens giltighetstid. 
Flera av målen är långsiktiga och det krävs 
en ödmjukhet inför takten åtgärderna kan 
genomföras i respektive kommun. Det handlar 
om en balansgång i resurser och tid, men ett 
fortsatt samarbete mellan kommunerna i 
Boråsregionen kommer vara av stor vikt för 
att realisera målen. En viktig faktor för att 
få ett lyckat genomförande av planen är en 
samordnande funktion som kan vara ett stöd 
ut mot alla kommuner. En annan viktig faktor är 
kontinuerlig uppföljning av avfallsplanens mål, 
där både kommunens förvaltningar, bolag och 
politiker tar ansvar för resultaten.

Regionalt avfallsnätverk
I Boråsregionen finns ett avfallsnätverk med 
representanter från alla åtta kommuner. Denna 
gruppering är en viktig del i avfallsplanens 
genomförande genom att de agerar som 
samordnare för avfallsplanen gentemot sin 

kommun. Det bör förtydligas att ansvaret för 
genomförande av avfallsplanen inte ligger 
på denna gruppering. Det är av stor vikt att 
övriga delar av kommunen som träffas av 
avfallsplanens mål och åtgärder tar ansvar och 
är delaktiga i uppfyllande av planen, se bilaga 2.

Fokusgrupper
Under framtagande av Boråsregionens 
avfallsplan bildades ett antal fokusgrupper 
med ansvar för varsitt målområde. Detta 
arbetssätt och dessa funktioner kommer 
fortsatt vara värdefull kompetens under 
genomförandet av avfallsplanen.

Övriga regionala nätverk
I Boråsregionen drivs ett antal nätverk som 
kan agera som viktiga forum för uppfyllande 
av avfallsplanens mål. Det miljöstrategiska 
nätverket är av stor vikt för arbetet med målen 
och åtgärderna i avfallsplanen. Ett flertal av 
målen har direkt koppling till det miljöstrategiska 
arbetet som bedrivs i kommunerna. Dessutom 
är nätverket för samhällsbyggnadschefer, 
kulturnätverket, nätverk för äldreomsorg, 
funktionshinder och skola samt Business 
Region Borås med näringslivschefer eller 
näringslivsansvariga viktiga.

Målen i avfallsplanen är långsiktiga och 
för att nå resultat krävs ett långsiktigt 
strategiskt arbetssätt.
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Kostnader under planens 
genomförande
En del av åtgärderna i avfallsplanen kan 
genomföras inom ramen för befintlig budget 
och personal� Andra åtgärder kan komma att 
kräva mer personalresurser eller en drifts- eller 
investeringskostnad� Flertalet av målen kan initialt 
innebära en kostnad, men en besparing och 
sjunkande kostnader på sikt eftersom de bidrar 
till minskade avfallsmängder, färre nyinköp, ökat 
återbruk, ökad materialåtervinning och minskad 
nedskräpning� Finansiering av åtgärderna 

kan ske via avfallstaxan eller via skattemedel� 
Externt finansierade projekt kan också bidra 
till att nå målen i Boråsregionens avfallsplan� 
Det sistnämnda är en viktig faktor för de mål 
i avfallsplanen som med fördel samordnas 
regionvis. Det finns flera exempel på detta, 
exempelvis mål 3�1 avseende ett ökat återbruk 
av möbler och textil i kommunens verksamheter 
samt mål 3�2 avseende ökat återbruk och 
återvinning av bygg- och rivningsmaterial�
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Målstruktur och läsanvisningar
Avfallsplanens målområden och mål berör flera olika delar av kommunens 
verksamheter, vårt näringsliv samt våra kommuninvånare. Nedan ges en översikt över 
målstrukturen samt läsanvisningar som pekar på vilka områden som berör just dig 
och din organisation lite extra. 

Målstruktur
Målområdena beskriver avgränsningen 
för målen som innefattas i området. 
Boråsregionens avfallsplan omfattas av sex 
målområden.

Målen är gemensamma för Boråsregionens 
kommuner och tillsammans når vi målen och 
utvärderar planen. En del av målen är siffersatta 
medan andra mål anger öka eller minska. Detta 
beror på att för vissa mål har kommunerna 
kommit en bit på vägen i arbetet, nuläget är känt 

eller det finns ett tydligt globalt eller nationellt 
mål som pekar på en siffra och därmed har ett 
siffersatt mål formulerats. För de mål där det 
krävs ett större arbete initialt för att komma 
igång eller där ett mätbart nuläge behöver tas 
fram har öka eller minska angivits istället för en 
siffra. För en del av målen har våra kommuner 
kommit olika långt i arbetet och konsensus kring 
ett siffersatt mål har nåtts alternativt så anges 
öka eller minska. Totalt har 17 mål formulerats i 
Boråsregionens avfallsplan.

Målen är gemensamma för Boråsregionens 
kommuner och tillsammans når vi målen och 
utvärderar planen. 

Figur 4. Avfallsplanens målstruktur innefattar sex olika målområden, totalt 17 mål samt en 
åtgärdsbank med aktiviteter för att uppnå målen.
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Tabell 1. Olika aktörer inom och utanför kommunen som berörs och träffas av målen.

Åtgärder presenteras i form av en åtgärdsbank 
där kommunerna kan genomföra de åtgärder 
som är lämpliga i respektive kommun. 
Åtgärderna är det konkreta arbete som 
kommunerna och de kommunala bolagen 
kommer arbeta med för att uppfylla målen. En 
del av åtgärderna kan genomföras i samarbete 
kommunerna emellan medan en del åtgärder 
med fördel genomförs kommunvis.

Indikatorer är framtagna för respektive mål som 
ett sätt att mäta måluppfyllnad.

Läsanvisningar
Avfallsplanens mål träffar många olika delar av 
kommunens verksamhet samt också vårt näringsliv 
och våra kommuninvånare. Alla mål är viktiga men 
Tabell 1 ger en vägledning kring vilka mål som är 
extra viktiga för just dig och din organisation.

Aktör Målområde Mål

Avfall och miljö (strategiskt arbete)

Byggnation, rivning och fastighet

Gata, park, vatten och avlopp

Kommunikation

Kommuninvånare
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Kost

Kultur, fritid och folkhälsa

Näringsliv

Samhällsplanering

Skola, vård och omsorg

Tillsyn

Upphandling
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Beräkningar tyder på att så mycket som var femte kasse med livsmedel vi köper 
slängs! Detta bland annat för att vi köper för mycket, inte tar tillvara på rester, 
inte förvarar maten rätt och stirrar oss blinda på datummärkningen� Matsvinnet 
beräknas stå för 8 % av världens växthusgasutsläpp och det är hushållen som 
står för 70 % av matsvinnet� 

Matsvinn är onödigt matavfall som hade 
kunnat ätas om det hanterats annorlunda� 
För varje minskad mängd matsvinn så 
har energianvändning, råvaruförbrukning 
och utsläpp vid produktion, transport och 
hantering av livsmedel minskat� Även om det 
är hushållen som står för den största delen 
av matsvinnet så är även kommunens egna 
verksamheter en viktig del i detta arbete� 
Matsvinn inom kommunens verksamheter 
uppkommer både i köket vid lagring och 
tillagning, vid servering samt ute i matsalen� 

Förutom att jobba med rutiner rörande 
själva köket så har även andra saker, som 
schemaläggning av lunchtider inom skola 
eller portionsstorlekar inom äldreomsorgen, 
stor betydelse för mängden matsvinn� 

Matavfall däremot, det vill säga oätliga delar 
av mat såsom skal och kärnor, ska vi samla 
in separat och nyttiggöra som en resurs 
till växtnäring och energiproduktion, till 
exempel biogas�

  

Målområde 1:  
Hushåll med maten
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Mål 1.1. Matsvinnet ska minska till 35 g/portion i kommunens verksamheter. 

INDIKATOR 

• Matsvinn1 g/portion�

Nuläge: Matsvinnet i våra kommuner 
varierar mellan 20–70 g/portion det vill 
säga spannet är mycket stort beroende på 
verksamhet. Nationell mätning från 2019 
visar att förskolor och skolor ligger i snitt på 
60–70 g/portion för det totala svinnet men 
även här är spannet stort. 

ÅTGÄRDSBANK

• Skapa rutiner för att mäta matsvinn kontinuerligt� 
• Optimera schemaläggning av luncher� 
• Genom riktade kommunikationsinsatser skapa medvetenhet 

kring matsvinnet� 
• Meny som är förankrad i vad gästerna äter�

Mål 1.2. Matsvinnet ska minska med 50 % per invånare jämfört med år 2021. 

INDIKATOR 

• Andel matsvinn i avfallspåsen� 
Genomförs via plockanalyser�

ÅTGÄRDSBANK 

• Genom riktade kommunikationsinsatser skapa medvetenhet 
kring matsvinnsproblematiken och beteendeförändringar� 

• Samverka med externa aktörer såsom bostadsbolag, 
bostadsrättsföreningar, restauranger, studieförbund och 
andra ideella föreningar�

Mål 1.3. Minst 60 % av uppkommet matavfall ska gå till näringsåtervinning och 
biogasproduktion eller annat miljömässigt motsvarande ändamål.

INDIKATOR 

• Kg insamlat matavfall/potentialen för 
matavfallsmängd2�

Nuläge: 2019 ligger siffran på 32 % 
(indikator i Avfall Web).

ÅTGÄRDSBANK 

• Kommunikation och kampanjer för insamling av matavfall 
gärna i samverkan mellan kommunerna i Boråsregionen, 
både mot hushållen men även kommunens egna 
verksamheter: förskola, skola, äldreomsorg� 

• Verka för en beteendeförändring för att få rätt utsortering 
och rätt handhavande med utrustning� 

• Sträva mot att minska matavfall i rejektet� 
• Se över val av insamlingspåse för matavfallsfraktionen�

1 Enligt livsmedelsverkets modell livsmedelsverket�se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/matsvinn-i-
storkok/matsvinnmatning-i-storkok?AspxAutoDetectCookieSupport=1� 

2 Beräknas genom att dividera antal kg matavfall som sorteras ut och behandlas biologiskt genom rötning med totalt antal kg 
uppkommet matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker� Rejekt är borträknat�  
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För att förebygga avfall måste en förändring ske långt innan avfallet är i närheten 
av att uppstå� Det handlar främst om ett förändrat konsumtionsmönster� Om vi 
hela tiden fortsätter att köpa nytt kommer avfallsmängderna att öka även om det 
går att materialåtervinna en hel del�   

En hållbar konsumtion innefattar de val som 
görs när det finns behov av att införskaffa 
sig en produkt� Det handlar inte bara om 
att införskaffandet av en produkt gör att en 
annan eventuellt måste avyttras, utan även 
att själva produktionen av varje produkt 
i sig leder till att nytt avfall uppstår, så 
kallat osynligt avfall� För att inte äventyra 
kommande generationers behov måste 
vi se över vårt konsumtionsmönster� Allra 
störst effekt har undvikande av nyinköp. Om 
nyinköp ändå måste göras ska man sträva 
efter att köpa något återbrukat eller något där 
materialet kommer från ett cirkulärt flöde. 
Livslängd och hållbarhet på det som ska 
köpas in måste vara en tungt vägande faktor� 

I kommunens verksamheter finns till exempel 
stor potential att se över behovet och minska 

konsumtionen av engångsartiklar� I de fall där 
det är möjligt kan engångsartiklar ersättas 
med flergångsartiklar.

Arbetskläder behövs i många av kommunens 
verksamheter� Genom att i första hand laga 
och reparera arbetskläder som fortfarande 
är i funktionsdugligt skick kan plaggets 
livslängd öka�  

Både textil och elektronik är utpekat i den 
nationella avfallsplanen som avfallsströmmar 
viktiga att minimera� Gentemot våra 
invånare kan vi verka för ett förändrat 
konsumtionsmönster och samverka med 
lokala aktörer och näringslivet för att 
stimulera nya affärsmodeller där hyra, byta, 
låna och uppdatera produkter är i fokus�

Målområde 2:  
Konsumera hållbart
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Mål 2.1. Konsumtionen av engångsartiklar i kommunens verksamheter ska minska 
jämfört med år 2022. 

INDIKATOR 

• Antal inköpta engångsartiklar1 per år i 
kommunens verksamheter�

ÅTGÄRDSBANK

• Anta rutiner för att säkerställa att engångsartiklar förebyggs i 
de egna verksamheterna� 

• Minimera engångsartiklar i kommunens serveringar� 
• Upprätta en plan för att äldreboenden, förskolor och skolor 

ska genomgå avfallsförebyggande projekt� 
• Certifiera eller klimatkompensera evenemang i kommunal regi. 
• Arbeta med gemensam metod för avfallsförebyggande vid 

inköp och upphandling i regionen� 

Mål 2.2. Livslängden på arbetskläder i kommunens verksamheter ska öka jämfört 
med år 2022. 

INDIKATORER 

• Rutiner för att ställa rätt krav vid 
upphandling finns. 

• Möjlighet till lagning av arbetskläder 
finns.

• Mängd inköpta arbetskläder (per 
förvaltning/enhet) kopplat till antal 
anställda� 

ÅTGÄRDSBANK 

• Standardisera sortiment� 
• Laga och reparera kläder� 
• Ställa rätt krav på kvalitet vid upphandling� 
• Verka för beteendeförändring och statushöjning när det 

kommer till återanvändning och lagning av funktionsdugliga 
arbetskläder� 

• Undersöka möjligheten att hyra arbetskläder�

Mål 2.3. Invånarnas förståelse om kopplingen mellan konsumtionsbeteende, 
avfallsmängder och miljöpåverkan ska öka.

INDIKATORER 

• Enkät som efterfrågar konsumtion av 
nyproducerade kläder, nyproducerad 
elektronik2, engångsartiklar3 samt 
second hand och kunskap om och 
möjlighet till att byta/laga/låna/
uppdatera produkter� 

• Mängd insamlat elavfall kg/invånare 
via El-kretsen från kommunernas 
återvinningscentraler�

• Insamlad mängd textil till 
återanvändning på kommunernas 
återvinningscentraler samt mängd textil 
i restavfallet via plockanalys�

ÅTGÄRDSBANK 

• Riktade kommunikationsinsatser avseende kläder, elektronik, 
engångsartiklar för att skapa medvetenhet kring dess 
påverkan på jordens resurser� 

• Samarbeta med organisationer som verkar för ett förändrat 
konsumtionsmönster� 

• Stimulera lokala aktörer som främjar förebyggande genom 
att laga, hyra, dela och uppdatera produkter� 

• Möjliggöra textilinsamling på ÅVC�

1 Produkter som är avsedda att användas vid ett tillfälle för att sedan kasseras, exempelvis engångshandskar, förkläden, 
pappershanddukar och engångsmuggar�

2 Exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer och tv-apparater.

3 Produkter som är avsedda att användas vid ett tillfälle för att sedan kasseras, exempelvis engångsmuggar, -bestick, -tallrikar 
och påsar�
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Varor och tjänster påverkar vår miljö under hela livscykeln, vid tillverkning, 
användning, underhåll, återbruk, återvinning, avfallshantering och transporter i 
alla led� Pressen är stor på våra gemensamma resurser då världens befolkning 
och konsumtion ständigt ökar� Därför behöver vi bli bättre på att använda de 
resurser vi redan har�

Det krävs tålig kvalitet, återvinningsbara 
material och produkter som kan under-
hållas och repareras och som inte är 
trendkänsliga – en hållbar design, utförliga 
innehållsbeskrivningar, smarta förpackningar 
samt att reservdelar finns tillgängligt. Vi 
behöver ändra vårt beteende� För det krävs 
ökad kunskap och möjligheter i samhället 
att återbruka� Förändring krävs även i till 
exempel planerings- och inköpsprocesser� 
Vi behöver bli bättre på att vårda och laga 
istället för ett slit och släng beteende� 

Genom att uppdatera och återanvända 
möbler och inventarier i kommunala 
verksamheter, som i annat fall samlas i 
förråd eller kasseras, uppnår man både 
en ekonomisk besparing och en minskad 

miljöpåverkan� Bygg- och rivnings-
verksamheter ger upphov till stora mängder 
avfall som kan minskas genom en ökad 
återanvändning och återvinning�

Det måste finnas tillgängliga lösningar och 
system för våra invånare för att det ska 
vara en låg tröskel och en självklarhet att 
återbruka� Framför oss ser vi verkstäder 
och marknader för återbruk och 
delningsekonomier, kreativa lösningar där 
gammalt möter nytt, tekniska innovationer 
där nya produkter enbart tillverkas av 
återanvänt och återvunnet material� 
Nollavfallsidén för ett hushåll finns inom 
räckhåll och etik och hållbarhet genomsyrar 
alla delar i vårt samhälle�

Målområde 3:  
Använd de resurser vi har
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Mål 3.1. Andel möbel- och textilinköp i kommunens verksamheter som är återbrukat 
ska öka jämfört med år 2022. 

INDIKATORER 

• System finns i kommunen för återbruk 
av möbler och textil�   

• Andel möbel- och textilinköp per år som 
är återbrukat�

ÅTGÄRDSBANK

• Alla kommuner ska ha fungerande rutiner, metoder och 
arbetssätt kring återbruk av möbler och textil� 

• Arbeta strategiskt med upphandling och inköp där återbruk 
är ett viktigt kriterium� Inköp och beställande enhet ställer 
krav på demonterbarhet och tillgång till reservdelar i avtal� 

• Utbildning och kompetenshöjning av berörd personal� 
Arbeta med att förändra synsätt och beteende kring 
återbrukade produkter� 

• Utreda hur ett byte av möbler inom och mellan kommunerna 
i Boråsregionen kan se ut� 

Mål 3.2. Återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsmaterial inklusive 
massor från kommunala bygg-, mark- och anläggningsprojekt ska öka jämfört med 
år 2022. 

INDIKATORER 

• Avfallsfrågor inklusive återanvändning 
och återvinning finns med i checklistor 
vid ny- och ombyggnationer� 

• Det finns faktiska krav i 
entreprenadupphandling samt i 
konkreta projekt� 

ÅTGÄRDSBANK 

• Skapa rutiner och checklistor för att säkerställa att 
återvinning och återanvändning ingår i alla ny- och 
ombyggnationer samt rivningar i kommunala byggprojekt� 

• Öka samverkan mellan kommunens enheter och genomföra 
utbildningar för att säkerställa att man redan vid byggnation 
tar återanvändning och återvinning i beaktande� 

• Ställa krav i upphandlingsskedet på återvunnet material eller 
återbrukade produkter om möjligt� 

• Kartlägga flöden av massor inom regionen. 
• Undersöka möjlighet för regionalt samarbete för att 

samordna arbetet kring hantering av massor�

Mål 3.3. Livslängden på elektronik i kommunens verksamheter ska öka jämfört 
med år 2022.

INDIKATOR 

• Mätning av livslängd på datorer, 
mobiltelefoner och surfplattor�

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 

• Vid upphandling av elektronik ska krav ställas på ökad livslängd�
• Förändra i leasingavtal genom förlängning�
• Ställa krav på reparerbarhet�
• Uttjänt elektronik samlas in och återbrukas�
• Undersöka möjligheten att införa system där IT-utrustning 

inom kommunen kan spåras�

Mål 3.4. Invånarna ska ha möjlighet till enkel och tillgänglig återanvändning av produkter. 

INDIKATORER 

• Enkät till invånare som mäter beteende 
och kunskap kring återanvändning� 

• Möjlighet till återanvändning finns på 
återvinningscentral� 

• Mängd grovavfall per invånare som går till 
återanvändning (indikator i Avfall Web)�

ÅTGÄRDSBANK 

• På alla ÅVC:er ska det finnas möjligheter för invånare och 
företag att lämna produkter för återanvändning�

• Stimulera lokala aktörer som möjliggör för medborgarna att 
återanvända produkter samt låna, hyra, dela och uppdatera 
produkter istället för att köpa nya�

• Informationsinsatser riktat mot förskola, skola och invånare�
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Materialåtervinning ska vara en naturlig del av invånarnas vardag och 
kommunernas verksamheter� Med återvinning säkerställs ett cirkulärt 
materialflöde för avfall som inte kunnat förebyggas eller återbrukats, 
samtidigt som skadliga ämnen lyfts ur cirkeln� Centralt i återvinning, det 
cirkulära materialflödet, är att det sker genom effektiva insamlings- och 
återvinningsmetoder�  

Genom att återvinna produkter och göra 
nya råvaror av dem så ersätts jungfruliga 
råvaror� Det innebär minskade utsläpp av 
fossil koldioxid och minskar även behovet 
av gruvor eller andra anläggningar för att 
utvinna råvaror vilka ofta i sig har en negativ 
miljöpåverkan på sin omgivning�

Idag förbränns nästan 65 % av det uppkomna 
kommunala avfallet i Boråsregionen� Kraven 
i EU:s avfallsdirektiv är att 60 % av det 
kommunala avfallet ska materialåtervinnas 
2030� Det innebär att vi nästan behöver 
fördubbla materialåtervinning och 
återbruk under de kommande tio åren� Det 
kommer ställa krav på ökad tillgänglighet, 
att det ska vara lätt att göra rätt, att 
det är lättare att sortera än att lämna 
avfallet som restavfall� Det kommer även 

kräva att återvinningstekniker utvecklas 
vidare men vi måste även ställa krav på 
produkters utformning innan de kommer 
ut i handeln� När avfallet når kommunerna 
som avfallshanterare är det oftast redan 
försent för att påverka produkternas 
återvinningsbarhet� En produkt som är 
gjord av många olika material är svår att 
materialåtervinna med dagens teknik till en 
rimlig kostnad� Möjligheten kommunerna 
har är att som inköpare ställa krav på 
att produkten ska ha en viss livslängd, 
reparerbarhet och även gå att återvinna när 
produkten tjänat ut�

Vi kommer framöver att se tjänster som är 
alltmer digitala� Ruttoptimering, och smarta 
behållare kommer göra att miljöpåverkan från 
insamlingen och transporterna blir allt mindre�

Målområde 4:  
Sortera mera
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Mål 4.1. Alla kommunala verksamheter ska ha möjlighet att enkelt och nära sortera 
ut sitt avfall. 

INDIKATOR 

• Möjlighet till utsortering finns i 
kommunens verksamheter�

ÅTGÄRDSBANK

• Klarlägga ansvar och kostnader�
• Införskaffa sorteringslösningar för full utsortering i 

gemensamma utrymmen�
• Utbildning av personal�

Mål 4.2. Andelen felsorterat i restavfallet ska minska med 50 % jämfört med år 2021. 

INDIKATOR 

• Plockanalyser�

Nuläge: 38 % är rätt sorterat, i övrigt 
består restavfallet av matavfall 30 %, 
förpackningar 26 %, textil 4,3 % och farligt 
avfall <1 %  (genomsnitt för Boråsregionen, 
siffror från senaste plockanalysen 2017).

ÅTGÄRDSBANK 

• Kommunikationsinsatser med fokus på farligt avfall, 
förpackningar, textil och matavfall�

• Bättre sorteringsmöjligheter med mer tillgänglig sortering, 
det vill säga bostadsnära insamling av förpackningar och 
tidningar i samarbete med producentansvariga�

• Bevaka och samarbeta kring kommande producentansvar 
för textil�

Mål 4.3. Mängd avfall från ÅVC som behandlas med förbränning och deponering ska 
minska jämfört med år 2021.

INDIKATOR 

• Mängd avfall som går till förbränning 
respektive deponering i kg/invånare�

Nuläge: År 2019 behandlades 68 160 
ton avfall från återvinningscentralerna 
i Boråsregionen med förbränning eller 
deponering där merparten behandlades 
med förbränning.

ÅTGÄRDSBANK 

• Kommunikationsinsatser gentemot hushållen och 
uppmuntring av sortering vid källan där avfall uppstår�

• Bättre sorteringsmöjligheter med fler fraktioner och 
optimerad layout på ÅVC�

• Utbildning av personal på ÅVC�
• Undersök möjlighet till inpasseringssystem på ÅVC för ökad 

tillgänglighet i regionen�

Mål 4.4. Andel hållbara och effektiva avfallstransporter i kommunens regi ska öka 
jämfört med år 2021.

INDIKATOR 

• Indikatorer i Avfall Web (I52, I27-29, I40-
41, I48-50, Å14-15)�

ÅTGÄRDSBANK 

• Utreda förutsättningar för fossilfria alternativ vid 
upphandling�

• Krav på ruttoptimering vid upphandling�
• Satsning på smarta och effektiva lösningar med minskade 

onödiga tömningar�
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Nedskräpning innebär att föremål slängs eller lämnas på platser, såväl offentliga 
platser i centralorter som dumpningar i skog och mark� Nedskräpning skadar 
miljön, djur och människor, det kostar samhället mycket pengar helt i onödan och 
skapar otrygghet. De negativa effekterna av nedskräpning påverkar alltså alla 
aspekter av hållbarhet – miljömässig, social och ekonomisk�  

En tydlig ansvarsfördelning och budget 
för städning är en förutsättning för att 
minska nedskräpning så att våra bebyggda 
områden och naturområden är attraktiva 
miljöer utan skräp� Att arbeta förebyggande 
med nedskräpning är viktigt och kräver ett 
engagemang från alla som bor och verkar 
i regionen� Fokusområdet Fimpa skräpet 
har också tydliga kopplingar till våra andra 
fokusområden� Genom att minska vår 
förbrukning av engångsartiklar, återanvända 
allt som går att återanvända och återvinna 
resten kan vi också minska nedskräpningen� 

Det finns en skillnad mellan människors 
attityd – det är fel att skräpa ner, och faktiskt 

beteende – vi skräpar ner ändå� Detta beror 
på sociala normer, bekvämlighet och otydligt 
ansvar� För att minska nedskräpning är 
det därför viktigt att arbeta med lösningar 
som fokuserar på att stärka sociala normer, 
tydliggöra möjligheterna att göra sig av 
med skräp och betona det personliga 
ansvaret� Detta kan åstadkommas genom 
exempelvis information, engagera röster och 
kanaler riktade mot specifika målgrupper, 
fler och tydligare papperskorgar, fler 
återvinningsmöjligheter på offentliga platser 
så som torg, parker och badplatser, extra 
åtgärder vid kultur- och sportevenemang 
samt samverkan kommuner emellan� 

Målområde 5:  
Fimpa skräpet
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Mål 5.1. Nedskräpning ska minska med 50 % jämfört med år 2022. 

INDIKATOR 

• Skräpmätning (enligt Håll Sverige Rents 
metod eller annan likvärdig metod)�

ÅTGÄRDSBANK

• Tydliggöra ansvarsfördelning och budget för 
nedskräpningsfrågan�

• Säkerställa rutiner vid nedskräpning både inrapportering av 
nedskräpning och städning�

• Involvera förskolor, skolor och föreningar i skräpplockardagar�
• Arbeta med förebyggande insatser inklusive kommunikation�
• Ökad samverkan mellan förvaltningar och bolag inom 

kommunen och mellan kommunerna i regionen� 

Mål 5.2. Upplevd nedskräpning i offentlig miljö ska förbättras jämfört med år 2022. 

INDIKATOR 

• Medborgarenkät såsom Kritik på 
teknik, trygghetsmätningar, SCBs 
medborgarundersökning�

ÅTGÄRDSBANK 

• Arbeta med förebyggande insatser inklusive kommunikation�
• Involvera förskolor, skolor och föreningar i 

skräpplockardagar�
• Ökad samverkan mellan förvaltningar och bolag inom 

kommunen och mellan kommunerna i regionen�
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Samhällsplaneringen ska tillgodose en markanvändning som stödjer en 
långsiktigt hållbar avfallshantering� Detta avser alltifrån större anläggningar 
för exempelvis materialåtervinning till mindre kvartersnära utrymmen för 
återvinning, återbruk och delning�

I kommunernas översiktsplaner ska 
behovet av mark för infrastruktur kopplat 
till avfallsfrågor på lång sikt beaktas� Det 
behöver därför finnas en långsiktig planering 
om större avfallsanläggningar behövs på 
grund av ökad kapacitet eller nya krav inom 
avfallsområdet� 

Materialanvändningen kommer vara 
mer cirkulär framöver och vi får ändrade 
materialströmmar� Därför behöver vi i 
samhällsplaneringen reservera plats för 
avfallets infrastruktur från bostad till 
mottagningsanläggning� 

Det behöver finnas plats för återbruk av 
material och prylar, dels små utrymmen 
nära invånarna och dels större anläggningar 
på strategiska platser� Hushållen kommer 
även sortera i flera fraktioner nära hemmet 
och utrymmet för detta behöver öka� 
Bostadsnära insamling av flera fraktioner 
är en utmaning när avfallet ska hämtas, och 
det är därför viktigt att frågor om avfallets 
infrastruktur ingår i planarbetet från 
detaljplan till bygglov� 

Målområde 6:  
Planera in plats för avfallet
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Mål 6.1. Små och stora anordningar1 för återbruk, återvinnings- och avfallshantering 
ska lokaliseras i strategiska lägen så de är enkla att använda både ur brukar- och 
insamlingssynpunkt. 

INDIKATORER 

• Avfallsfrågor finns med i de checklistor 
och rutiner som plan och bygg arbetar 
efter� 

• Översiktsplaner stödjer en långsiktig 
hållbar avfallshantering�

• Kommunen har pekat ut strategiska 
lägen för anläggningar för att 
hantera återvinningsbara och 
återanvändningsbara resurser�

• En aktiv samverkan bedrivs mellan de 
som arbetar med avfallsfrågor och de 
som arbetar med de olika delarna i 
samhällsbyggnadsprocessen�

ÅTGÄRDSBANK

• Vid översikts- och detaljplanering beakta behovet av mark för 
infrastruktur kopplat till avfallsfrågor på lång sikt� 

• Införa rutiner för planering av gemensamma återvinnings- 
och avfallslösningar i bostadsområden� 

• Ta fram handledningar och införa rutiner för att säkerställa 
att avfallsfrågor beaktas i detaljplane- och bygglovsskedet 
både ur avfallsinsamlingssynpunkt och arbetsmiljösynpunkt 
och för att skapa utrymme för cirkulära flöden, exempelvis 
återanvändning� 

• Öka samverkan mellan berörda förvaltningar och bolag/
organisationer genom hela planeringsprocessen� 

1 Detta avser alltifrån större anläggningar för materialåtervinning till mindre utrymmen för återvinning, återbruk och delning.
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Styrmedel och verktyg för att 
nå målen
För att nå målen i avfallsplanen krävs olika typer av styrmedel och verktyg� Det kan 
vara ekonomiska styrmedel som avfallstaxan eller styrmedel av mer administrativ 
karaktär som upphandling, tillsyn och information� Även andra typer av verktyg för 
att åstadkomma en förändring är viktiga, teknikutveckling och digitalisering är två 
exempel� Av stor betydelse är också delaktighet, engagemang och samverkan mellan 
och inom olika delar av kommunens verksamheter�

Information, kommunikation, 
kunskap och rådgivning
För att nå merparten av avfallsplanens 
mål krävs kommunikativa insatser för att 
påverka invånare eller verksamhetsutövare 
att förebygga avfall och hantera avfall på ett 
miljöriktigt sätt� Kommunikationsinsatser kan 
hjälpa invånare, tjänstepersoner och politiker 
att arbeta för en hållbar utveckling� Det kan 
handla om enkla råd till invånarna för att 
minska sitt avfall eller att utbilda personal 
inom kommunens egna verksamheter i 
hur avfall kan förebyggas och produkter 
återanvändas. Kunskap finns både inom den 
egna organisationen och utanför och det är 
lätt att inhämta kunskap tack vare vårt allt mer 
digitala samhälle� 

Ett sätt att underlätta för kommuninvånarna 
och verksamhetsutövarna att göra rätt är 
att använda sig av samma begrepp och 
symboler i regionen� Till exempel så kan den 
nyligen framtagna Nordiska standarden för 
symboler för avfallsfraktioner användas på 
återvinningscentraler, i miljörum, på avfallskärl 
samt vid olika event i regionen�

Nudging
Nudging innebär en ”knuff i rätt riktning” och är 
ett sätt att åstadkomma beteendeförändring� 
Nudging handlar om att få människor att bete 
sig på ett önskat sätt genom att förändra deras 
valsituation, det vill säga det blir enklare att göra 
vissa val� Till exempel kan det handla om att 
använda mindre tallrikar för att minska matsvinn 
eller måla fotspår på en trottoar som visar vägen 
till en papperskorg för att minska nedskräpning�

Samverkan
Samverkan är en av grundpelarna för att nå 
målen i avfallsplanen� Flera olika delar av 
kommunens verksamheter och bolag behöver 
ha en öppenhet sinsemellan och sträva mot 
samma mål� Detta förutsätter en förståelse för 
målen och en vilja och möjlighet att samverka 
inom och mellan kommunerna� För att lyckas 
behöver kunskap delas mellan olika delar av 
kommunen� Nyckeln till att nå målen är arbete 
över gränserna och samverkan�

För att nå avfallsplanens målsättningar 
som helhet är det också av vikt med en 
samordnande funktion som agerar som en 
spindel i nätet för att samverkan mellan 
kommunerna ska fungera friktionsfritt�

Samverkan är en av grundpelarna för att nå målen 
i avfallsplanen. Flera olika delar av kommunens 
verksamheter och bolag behöver tillsammans arbeta 
för att åstadkomma de ambitiösa målsättningarna. 
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Avfallstaxa/Renhållningstaxa
I alla Sveriges kommuner är avfallshanteringen 
avgiftsfinansierad. Det är bara avfall som ingår 
i det kommunala ansvaret enligt 15 kap 20 § 
miljöbalken som ska finansieras via avfallstaxor 
(framgår av miljöbalken 27 kap 4 §)�  

Däremot ger en nyligen antagen lagändring 
möjlighet för kommunerna att använda 
avfallstaxan för åtgärder som vidtas för att 
förebygga avfall och som kan användas i arbetet 
med att uppnå en del av målen i avfallsplanen� 
Detta inkluderar dock inte förebyggande insatser 
gällande kommunens egna verksamhetsavfall�

Avfallsföreskrifter
Avfallsföreskrifterna innehåller lokala 
bestämmelser för hanteringen av avfall under 
kommunalt ansvar� I föreskrifterna beskrivs bland 
annat vilka skyldigheter fastighetsinnehavare har 
för det avfall de genererar samt hur avfall ska 
sorteras och lämnas�

Upphandling
Upphandling är ett kraftfullt verktyg där 
kommunerna har stor möjlighet att påverka� 
Genom att anta rutiner för avfallsförebyggande 
arbete i samband med upphandling och 
ställa miljökrav kan kommunerna bidra till 
avfallsminimering och en hållbar utveckling�

Tillsyn
De kommunala tillsynsmyndigheterna (miljö- 
och hälsoskyddskontor) utövar tillsyn över 
verksamheter och företag� Miljötillsyn kan ge 
råd, men även förelägga verksamhetsutövare att 
förbättra sin avfallshantering om det finns skäl 
för det� Under framtagandet av avfallsplanen 
har det uppkommit önskemål om att samverka 
och utbyta erfarenheter mellan kommunernas 
miljötillsynsavdelningar som ett led i att nå de 
mål som fastställs i avfallsplanen�

Teknikutveckling och digitala 
hjälpmedel
Digitalisering och ny teknik kommer få en stor 
betydelse för avfallshanteringen framöver� 
Möjlighet att utforma, optimera och utvärdera 
verksamheter och agerande på nya sätt 
baserat på tillgång till relevant data och nya 
mjukvaror kommer förändra många branscher, 
inkluderat avfallsbranschen� Flertalet av målen 
i avfallsplanen kommer uppfyllas delvis med 
hjälp av nya digitala och tekniska lösningar där 
appar, on-demand tjänster och sensorer på 
avfallsbehållare är några exempel�
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Ordlista
Agenda 2030
17 globala mål för hållbar utveckling syftar till 
att utrota fattigdom och hunger, förverkliga 
de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå 
jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och 
flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för 
planeten och dess naturresurser� Globala målen 
är integrerade och odelbara och balanserar de 
tre dimensionerna av hållbar utveckling: den 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga�

Avfall
Alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra 
sig av med eller är skyldig att göra sig av med�

Avfallsföreskrifter
Kommunala bestämmelser för avfalls-
hantering� Föreskrifterna fastställer bland 
annat vilka skyldigheter kommunen och 
fastighetsinnehavare/verksamhetsutövare har 
samt när, var och hur avfall ska hämtas�

Avfallstaxa
Renhållningstaxa eller återvinningstaxa kan 
används synonymt� Avgift som kommunen tar 
ut för att finansiera de tjänster som ingår i det 
kommunala avfallsansvaret�

Avfallstrappan/avfallshierarkin
Anger en hierarki för i vilken ordning olika metoder 
för att behandla avfall bör användas� Den grundar 
sig på EU-direktiv och principen är också införd i 
svensk lagstiftning� Det högst prioriterade steget 
är förebyggande av avfall följt av återanvändning, 
materialåtervinning, energiåtervinning och 
deponering� Ibland läggs nedskräpning till som det 
allra nedersta steget i trappan�

Avfall web
Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem för 
hantering av avfallsstatistik�

Biogas och biogödsel
Biogas- och biogödselproduktion hänger 
ihop� I en biogasanläggning produceras 
dessa två produkter samtidigt genom att till 
exempel gödsel, matavfall, restprodukter från 
livsmedelsindustrin bryts ner under anaeroba 

(syrefria) förhållanden� Biogasen, som i huvudsak 
består av metan och koldioxid, kan användas 
till att tillverka el- och/eller värme eller som 
drivmedel� Biogödseln kan med fördel användas 
som ett näringsrikt gödselmedel�

Bostadsnära insamling/ 
Fastighetsnära insamling
Insamling av avfall i direkt anslutning till 
bostadsfastigheten�

Cirkulär ekonomi
I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i 
samhällets kretslopp istället för att bli avfall� 
Genom att återanvända och återvinna produkter, 
material och resurser kan vi behålla deras 
ekonomiska värde� Samtidigt kan vi minska 
uttaget av ny råvara och uppkomsten av avfall 
och restprodukter� För att lyckas med det måste 
vi ha en smartare produktion och produktdesign 
och mer hållbara konsumtionsmönster� Vi måste 
gå från en linjär till en cirkulär ekonomi�

Deponi
Upplagsplats för avfall på eller i jorden� 
Deponering är att bortskaffa avfall genom 
slutförvaring� Lagring av avfall får aldrig 
ske längre än tre år innan det räknas som 
deponering�

Energiåtervinning
Tillvaratagande av el/värme som alstras i en 
anläggning för avfallsförbränning eller av 
gas från organiska ämnen, till exempel i en 
rötningsanläggning eller på en deponi�

Farligt avfall
Ett ämne eller ett föremål som är avfall 
och som är markerat med en * i bilaga 3 till 
avfallsförordningen� Det gäller exempelvis 
ämnen som kan vara hälsoskadliga, smittförande, 
miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva�

Förberedelse för återanvändning
En avfallshantering som genom kontroll, 
rengöring eller reparation gör att produkter eller 
komponenter som blivit avfall kan återanvändas�
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Förebyggande av avfall
Åtgärder som vidtas för att förebygga att det 
över huvud taget uppkommer avfall exempelvis 
genom minskad konsumtion eller delat ägande�

Förpackningar
Förpackning eller emballage är en produkt 
tillverkad för att skydda, hantera, leverera 
och presentera en vara� Som privatperson 
ska du lämna dina förpackningar på en 
återvinningsstation� 

Grovavfall
Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande 
eller har andra egenskaper som gör att det inte är 
lämpligt att samla in i säck eller kärl� Exempelvis 
trasiga möbler eller metallskrot såsom stekpannor�

Hushållsavfall
Från och med den 1 augusti 2020 ersattes 
begreppet hushållsavfall med termen kommunalt 
avfall� Se kommunalt avfall�  

Kommunalt avfall (och ansvar)
I begreppet kommunalt avfall innefattas avfall 
från hushåll och sådant avfall från andra källor 
som till sin art och sammansättning liknar avfall 
från hushåll� Alltså är det bara det som liknar 
avfallet från hushåll som räknas som kommunalt 
avfall och därmed ingår i ansvaret enligt 15 kap 
20 § miljöbalken� 

Det avfall som kommunen ansvarar för är 
förutom kommunalt avfall även avloppsfraktioner 
från enskilda avlopp, latrin samt bygg- och 
rivningsavfall som inte producerats i en 
yrkesmässig verksamhet� Det är bara avfall som 
ingår i det kommunala ansvaret enligt 15 kap 20 
§ miljöbalken som ska finansieras via avfallstaxor 
(framgår av miljöbalken 27 kap 4 §)� 

Definitionen kommunalt avfall har utformats 
för att vara i linje med den som används för 
statistiska ändamål av Eurostat och OECD� Den 
nya definitionen är genomförd i svensk rätt 
genom ändringen i 15 kap 3 § miljöbalken (prop� 
2019/20:156)� 

Kretsloppspark
Med kretsloppspark avses en anläggning där 
återanvändning, återvinning och avfallssortering 
samlas� Besökarna uppmuntras på anläggningen 
att skänka saker till återanvändning genom 
personlig mottagning� Anläggningarna 
samarbetar med en eller flera organisationer 
som bedriver sortering, försäljning av produkter 
för återanvändning och oftast reparation 
(förberedelse för återanvändning) på samma 
område� Anläggningen fungerar därutöver som 
en återvinningscentral�

Källsortering
Sortering eller separering av avfall på samma plats 
där avfallet uppkommit, till exempel i hushållet� 

Klimat 2030
Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionens kraftsamling för 
västsvenska aktörer som arbetar för en 
attraktiv och hållbar framtid�  

Matavfall
Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan 
(hushåll, restauranger, storkök, butiker och 
livsmedelsindustrin)� Omfattar såväl ätbar mat 
(se matsvinn) samt det som inte brukar ätas, 
exempelvis ben, kärnor och skal�

Materialåtervinning
Avfallshantering som innebär tillvaratagande av 
material från avfall�

Matsvinn
Onödigt matavfall, det vill säga sådan mat som 
hade kunnat ätas upp om den hanterats på rätt 
sätt och ätits upp i tid, även avskrap från tallrikar 
och rester i förpackningar�

Miljöhus
Också kallat återvinningshus eller kretsloppshus� 
Ett avfallsutrymme uppfört som ett fristående 
hus med kärl för olika avfallsfraktioner� 
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Plockanalys
Plockanalys innebär att en i förväg bestämd 
mängd avfall plockas ut och sorteras� Resultat 
redovisas och sammanställs i en rapport� Syftet 
med en plockanalys är att få en bild av vad och 
hur mycket aktuell verksamhet (exempelvis 
hushållen) slänger i sina avfallskärl�

Producent
Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till 
Sverige eller säljer en vara eller en förpackning 
eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet 
frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder 
av renhållnings- eller miljöskäl�

Producentansvar
Skyldighet för producenter att se till att avfall 
samlas in, transporteras bort, återvinns, 
återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan 
krävas för en miljö- och hälsomässigt godtagbar 
avfallshantering�

Rejekt
Det material som i förbehandlingen av 
matavfallet sorteras bort och ofta går till 
förbränning� Rejekt kan även uppkomma i 
andra återvinnings- och behandlingsprocesser� 
Exempelvis uppkommer rejekt i samband med att 
insamlade förpackningar skall förberedas inför 
att bli nytt material�

Renhållningsordning
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en 
renhållningsordning� Renhållningsordningen 
består av avfallsplan och föreskrifter 
för avfallshantering (ibland kallade 
renhållningsföreskrifter)�

Restavfall
Restavfall är det avfall som blir kvar efter du har 
sorterat ut förpackningar, returpapper, matavfall, 
grovavfall, elavfall och farligt avfall� 

Återanvändning
En åtgärd som innebär att en produkt eller 
komponent som inte är avfall används igen för att 
fylla samma funktion som den ursprungligen var 
avsedd för�

Återvinning
En avfallshantering som innebär att avfallet 
kommer till nytta som ersättning för annat 
material, antingen genom energiåtervinning 
eller materialåtervinning� Materialåtervinning är 
hållbarhetsmässigt bättre än energiåtervinning� 
Begreppet innefattar även förberedelse för 
materialåtervinning eller förberedelse för 
återanvändning�

Återvinningscentral (ÅVC)
Större anläggning för insamling av till exempel 
grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall� 
Ibland även med verksamhet för återanvändning� 
Finansieras av avfallstaxan� 

Återvinningsstation (ÅVS)
Obemannad mindre anläggning för mottagning 
av förpackningar och returpapper� Drivs ej av 
kommunen utan på uppdrag av producenterna�
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Framtagandet av avfallsplanen har präglats av ett stort engagemang 
ute i kommunerna. Planen har arbetats fram med hjälp av 
tjänstepersoner från alla åtta kommuner med en projektgrupp som 
bas. Under framtagandet av avfallsplanen har kontinuerlig förankring 
genomförts både politiskt, på chefsnivå samt i olika konstellationer 
av tjänstepersoner.  

Projektorganisation
Under andra halvan av 2018 kom ett önskemål från Boråsregionens 
medlemskommuner om att samverka kring att ta fram en gemensam avfallsplan. 
En projektgrupp bestående av en till två representanter från varje kommun 
eller kommunalt energi- och avfallsbolag bildades initialt i projektet under 2019. 
Under hösten 2019 tillsattes en projektledare på Boråsregionen för att samordna 
arbetet med framtagandet av ny regional avfallsplan. Projektgruppen har träffats 
regelbundet under hela projektperioden. Projektgruppen bestod av tio personer 
med följande roller: projektledare, avfalls- eller renhållningschefer, avfallsingenjör, 
samhällsplanerare och verksamhetsansvarig avfall från hushåll. Ett antal personer 
från projektgruppen blev utsedda att vara delprojektledare för de fokusgrupper 
som sedan bildades i projektet. 

Fokusgrupper
Sex olika målområden identifierades som viktiga för Boråsregionen:

• Hushåll med maten.

• Konsumera hållbart.

• Använd de resurser vi har.

• Sortera mera.

• Fimpa skräpet.

• Planera in plats för avfallet.

Fokusgrupper bildades kring varje målområde och dessa bemannades med 
tjänstepersoner från våra åtta kommuner, totalt 60 tjänstepersoner var 
aktiva i arbetet. Det var en bred representation från kommunernas olika 
verksamheter som deltog, bland annat representanter från avfall, miljö, kost, 
förskola, skola, äldreomsorg, fastighet, bostadsbolag, gata, park, upphandling, 
lokalförsörjning, plan, bygg och fritid. Även ett antal externa organisationer 
deltog i fokusgrupperna, bland annat representanter från Science Park Borås, 
Högskolan i Borås, Medborgarskolan och Navet Science Center. Fokusgruppernas 
arbete inleddes med en gemensam workshop i januari 2020 och därefter följde 
ett antal ytterligare möten och workshops i respektive grupp under våren 2020. 
Ur fokusgruppen Sortera Mera lyftes behovet av ett separat möte med fokus 
på hantering av massor. Till detta möte bjöds ytterligare representanter in från 
kommunernas olika delar; servicekontor, entreprenad samt kommunbiolog. 
Fokusgruppernas övergripande roll var att ge inspel på mål, åtgärder och 
indikatorer. De målförslag som fokusgrupperna arbetade fram förädlades sedan 
av projektgruppen. 
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Förankring
Under 2020 har kontinuerlig förankring av arbetet med att ta fram avfallsplanen 
rapporterats och presenterats för de olika nätverk som drivs av Boråsregionen; 
kommunchefsnätverket, nätverket för miljöstrategisk samverkan, nätverket 
för samhällsbyggnadschefer samt nätverk för äldreomsorg, funktionshinder 
och individ- och familjeomsorg. Under hösten 2020 inleddes ett omfattande 
förankringsarbete i respektive kommun för att få ytterligare inspel på de förslag 
som tagits fram i fokusgrupperna. Presentationer och workshops hölls med 
tjänstepersoner, med kommunledningsgrupper samt på politiska sammanträden 
så som i kommunstyrelsen och i olika nämnder i respektive kommun. 

Remiss och utställning
Planen är ute för remiss samt ställs ut för allmänheten under första halvåret 2021. 
Denna del färdigställs efter remissperiodens slut. 

Politisk hantering
Projektet har kontinuerligt avrapporterats till Beredningen för Hållbar Utveckling, 
BH7, på Boråsregionen. BH7 är beredande för Direktionen på Boråsregionen. 
Presentation och dialog har också hållits med Direktionen. Därtill har projektet 
presenterats och dialog har förts ute i varje kommun i kommunstyrelser 
eller nämnder under framtagandet av planen. Direktionen beslutar om 
rekommendation av antagande av planen i Boråsregionen. Respektive kommun 
beslutar sedan om antagande i den egna kommunen.
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Avfallsplanen och dess mål har beröringspunkter med andra 
strategier, målområden och styrdokument som återfinns i 
kommunerna, detta beskrivs nedan. Tabell 2–7 visar strukturen för 
ansvarsfördelningen av de olika målen. Ansvarsfördelning tas slutligt 
fram under implementering 2021.

Avfallsplanens sammanhang i kommunen
Bollebygds kommun
Avfallsplanen ligger i linje med de miljömål som återfinns i Verksamhetsplan 
och budget 2020-2022 för kommunstyrelsen. Bland annat ska man arbeta för 
att vara en “Miljösmart kommun” och “Kommunen ska efterleva av kommunen 
uppsatta miljö- och hållbarhetsmål”. Nämnderna ska arbeta för att bryta ner 
de övergripande målen till ett eller flera nämndspecifika mål. Målen ska vara 
specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbegränsade, så kallade smarta 
mål. Exempelvis har mål formulerats med syfte att ge barn och elever en god, 
näringsriktigt sammansatt kost av god kvalitet och som en åtgärd för att nå det 
målet har man infört en nationell modell för att mäta matsvinn och kan således 
påverka och minska mängden matsvinn som uppkommer i kommunen.

Borås stad
I Vision 2025 beskrivs Borås stad som kretsloppsstaden. Det ger en tydlig 
indikation på ambitionsnivån för arbetet med avfallsfrågor. Arbetet med att 
minimera avfallet berör flera andra styrdokument. I de nuvarande miljömålen 
finns liknande målsättningar. Avfallsplanen är därför ett viktigt underlag när 
nya miljömål ska tas fram. Minskade klimatutsläpp hänger ihop med minskad 
resursanvändning och ökade cirkulära flöden och ingår därför även som en 
strategi i Energi- och klimatstrategin.

Borås Stad är på väg mot en tillitsbaserad styrmodell, vilket innebär mindre 
detaljstyrning och större fokus på riktning och på arbetssätt som ska leda till 
handling. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för avfallsfrågor. Borås 
Energi och Miljö AB är utförare på avfallsområdet och har ansvar för insamling och 
hantering av avfall och återvinningsmaterial. Borås Energi och Miljö har ett flertal 
styrande och strategiska dokument och målsättningar som berör avfallsplanen, 
bland annat affärsplaner, budgeten och miljömålet: ”Lev hållbart, Lev mer”. 

Herrljunga och Vårgårda kommuner
Herrljunga och Vårgårda kommuner samverkar kring renhållnings- och 
avfallsfrågan och har en gemensam organisation för detta. 

Avfallsplanen med sina förslag till aktiviteter kommer underlätta för kommunerna 
i dess miljöarbete kring Agenda 2030 och Klimat 2030. Kommunerna kommer även 
ansluta sig till en del av Västra Götalandsregionens klimatlöften där avfallsplanen 
ger ett extra stöd i detta arbete.  

Avfallsplanen ligger i linje med det arbete som bedrivs inom båda kommunerna. 
De flesta målen som berör minskade avfallsmängder samt att sträva högre upp i 
avfallstrappan är ett arbete som kommunen redan bedriver om än i vissa fall har 
långt kvar. En del av målen är dock inte så tydligt uttalade inom kommunen. Dessa 
mål kan även vara svåra att mäta samt uppnå när det gäller exempelvis inköp av 
engångsartiklar samt arbetskläder. Även en del andra mål och åtgärder som berör 
flera enheter kan var svårare att följa upp.
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Marks kommun
Arbetet med de mål som berörs i avfallsplanen knyter an både till Marks kommuns 
arbete med Klimat 2030 och Agenda 2030. Arbetet inom Klimat 2030 bedrivs dels 
genom ett antal åtaganden, som sträcker sig till 2029 och dels genom ett antal mer 
kortsiktiga klimatlöften. Inom åtagandena, finns stor frihet att ändra och här kan 
många av avfallsplanens mål med fördel vävas in. När det gäller klimatlöftena så 
är dessa fasta och Marks kommun har valt vilka man ska jobba med varav en del 
berör avfallsplanen. En del andra åtaganden som också finns med i avfallsplanen 
har man i dagsläget valt att inte arbeta med. Detta är dock inte motstridigt mot 
avfallsplanens mål, då ställning enbart har tagits att inte jobba det kommande året 
med detta. 

I arbetet med Agenda 2030, vars miljödel återspeglar de nationella miljömålen, 
har Marks kommun startat upp två processer. En går ut på att ta fram en helt ny 
vision samt kommunövergripande mål. Den andra processen handlar om att ta 
fram kommunövergripande styrdokument för hur Marks kommun ska arbeta med 
Agenda 2030. Även här finns det stora samordningsvinster med att koppla på även 
avfallsplanens mål. Poängteras ska att de kommunövergripande styrdokumenten 
i dagsläget enbart vänder sig till kommunens egna verksamheter och inte till 
kommuninvånare.

Svenljunga kommun
I Svenljunga kommun finns sedan tidigare strategiska mål som tangerar 
avfallsplanens målsättningar. Målområde 4 i fullmäktigemålen är ett övergripande 
mål “att lämna över ett miljömässigt hållbart samhälle till nästa generation”. Ett 
mål som i princip samtliga mål i avfallsplanen kommer att bidra till. Vidare har 
Svenljunga kommun en energi- och klimatstrategi från 2010 där tre åtgärder berör 
avfallsplanen. Det handlar om drivmedel och ruttoptimering vid avfallstransporter, 
att använda kommunalt hushållsavfall till biogasproduktion och att utreda 
tankställen för biogas. Svenljunga kommun kommer att ansluta sig till Västra 
Götalandsregionens klimatlöften där avfallsplanen kommer att bidra till att 
uppfylla flera av klimatlöftena. 

Tranemo kommun
Avfallsplanen faller väl in under Tranemo kommuns nya vision och strategiska 
plan, med visionen ”Tranemo är en hållbar och attraktiv kommun som 
kännetecknas av kreativitet och framtidstro” och där ett av dom prioriterade 
målen är ett hållbart samhälle. 

Förslagsvis bör arbetet med den regionala avfallsplanen och dess mål och åtgärder 
bedrivas som ett kommunövergripande projekt. Där planering och uppföljning 
av vilka mål och aktiviteter som är prioriterade nästkommande period sker via 
dialog i enlighet med kommunens styrmodell. Därtill nyttjas vårt digitala stöd för 
projekthantering för samverkan och rapportering under pågående arbete.

Ett kommunövergripande projekt ger möjlighet att väva samman avfallsplanen 
med övriga aktuella styrdokument som rör området till exempel lokala miljömål 
och klimatlöften. Exempelvis skulle klimatlöfte 11, att minska matsvinnet 
i kommunens verksamheter till 45 gram/portion kunna vara ett delmål till 
avfallsplanens mål om 35 gram/portion.
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Ulricehamns kommun
Avfallsplanen är en del av Ulricehamns kommuns miljöstrategiska arbete. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för avfallsfrågor. Ulricehamns 
Energi har verksamhetsansvaret inom avfallsområdet, till exempel ansvar 
för insamling och hantering av avfall och återvinningsmaterial samt att sköta 
kommunens avfallsanläggning. 

De flesta målen som handlar om att minska avfallsmängder och sträva högre upp 
i avfallstrappan är ett arbete som Ulricehamns Energi och Ulricehamns kommun 
har högt på sin agenda. I kommunens budget 2020 finns mål om hållbarhet och 
klimatanpassningsåtgärder till exempel att minska matsvinnet i skolorna och 
skapa mer hållbara menyer. En ny avfallsplan kommer göra det möjligt för alla 
samhällsaktörer att föra in mål och aktiviteter i sin budget och i sin verksamhet så att vi 
tillsammans minskar uttagen av ändliga resurser samt lever och arbetar mer hållbart.

Ansvarig för målen
För att nå målen i avfallsplanen krävs att det finns uttalade ansvariga. 
Ansvarsfördelning per kommun tas slutligt fram under implementeringen 2021. 
Viktigt att poängtera är att ansvaret för uppfyllande av målen inte enbart faller 
på avfallsenheterna. Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder som berör många 
olika delar av kommunens verksamhet:

• För målområde 1 Hushåll med maten är följande delar av kommunen viktiga 
aktörer för att nå målen; kostverksamhet, förskola, skola och äldreomsorg, 
bostadsbolag samt avfalls- och miljöenheter.

• För målområde 2 Konsumera hållbart är följande delar av kommunen 
viktiga aktörer för att nå målen; upphandling och inköp, förskola, skola och 
äldreomsorg, näringslivsansvariga, kultur och fritid, kommunikation samt 
avfalls- och miljöenheter.

• För målområde 3 Använd de resurser vi har är följande delar av kommunen 
viktiga aktörer för att nå målen; upphandling och inköp, byggnation, 
rivning och fastighet, servicekontor, bostadsbolag, tillsyn samt avfalls- 
och miljöenheter. 

• För målområde 4 Sortera mera är följande delar av kommunen viktiga 
aktörer för att nå målen; avfallsenhet, kommunikation, upphandling, 
bostadsbolag och lokalförsörjning. 

• För målområde 5 Fimpa skräpet är följande delar av kommunen viktiga 
aktörer för att nå målen; gata- och parkenheter, fritid- och folkhälsa, 
kommunikation och tillsyn.

• För målområde 6 Planera in plats för avfallet är följande delar av kommunen 
viktiga aktörer för att nå målen; samhällsplanering och avfallsenheter.
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Bilaga 3: 

Mål och lagstiftning som 
berör avfallsplanen

REM
ISS

REM
ISS



Det finns ett flertal lagar och mål både på internationell och nationell 
nivå som berör avfallsområdet. Alltifrån FN:s Globala hållbarhets mål 
Agenda 2030, EU:s avfallsdirektiv, EU:s paket om cirkulär ekonomi, 
svensk lagstiftning i form av Miljöbalken och Avfallsförordningen, 
de svenska miljömålen, den nationella avfallsplanen och regionala 
hållbarhets- och klimatmål inom Västra Götaland.

Målen som lyfts fram nedan har varit relevanta i arbetet med 
framtagandet av Boråsregionens avfallsplan. De har i vissa fall 
agerat som inspiration och satt ramarna för prioriteringar av mål i 
avfallsplanen med syfte att den ska samverka och gå i linje med mål 
och strukturer som finns på global och nationell nivå.

Globala mål – Agenda 2030
De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, antogs 2015 av FN:s medlemsländer. 
Agenda 2030 rymmer 17 mål som syftar till en hållbar utveckling i alla tre 
dimensioner av hållbarhet; miljömässig, social och ekonomisk. Flertalet av målen 
berör avfallsområdet och relaterar också till målen i avfallsplanen. 

Figur 5. De globala hållbarhetsmålen.
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Mål 3. God hälsa och välbefinnande syftar bland annat 
till att minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd 
av skadliga kemikalier samt föroreningar. Ett cirkulärt 
avfallssystem har som mål att avgifta kretsloppen och 
minska nedskräpningen. Hållbara och färre transporter 
i avfallskedjan kommer leda till att minska mängden 
luftföroreningar som släpps ut. Avfallsplanens målområde 
4 och 5 påverkar detta mål.

Mål 7. Hållbar energi för alla ska säkerställa tillgång till 
ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern 
energi för alla. Avfallsplanens målområde 1 och 4 berör 
detta mål genom energiproduktion från matavfall samt 
effektivare avfallstransporter.

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
handlar om att resurseffektiviteten i konsumtion och 
produktion behöver förbättras för att uppnå en varaktig, 
inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. Genom att 
arbeta mot ett cirkulärt avfallssystem som minimerar 
mängden avfall bidrar vi till att bryta sambandet mellan 
ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. Detta berör 
avfallsplanens målområde 2, 3 och 4.

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
syftar till att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka 
för en inkluderande och hållbar industrialisering samt 
främja innovation. Vi bidrar genom att se över och utveckla 
den avfallsrelaterade infrastrukturen i målområde 6.

Mål 11. Hållbara städer och samhällen ska göra städer 
och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga 
och hållbara vilket relaterar till avfallsplanens målområde 
6 där avfallsfrågan ska komma in i ett tidigt skede i 
samhällsbyggnadsprocessen.

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion ska 
säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 
Vi bidrar i målområde 1, 2, 3 och 4 genom att öka möjligheten 
till att återanvända, minska avfallsmängderna, bedriva hållbar 
upphandling av varor samt samverka med företag och andra 
avfallsalstrande aktörer. Vi bidrar också genom att minska 
det onödiga matsvinnet samtidigt som vi använder det 
nödvändiga matavfallet för att skapa energi och växtnäring. 

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna handlar om att 
vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och 
dess konsekvenser. Samtliga målområden i avfallsplanen 
bidrar till detta mål genom att förebygga avfall, öka 
återanvändningen och materialåtervinningen, integrera 
avfallsfrågan som en del i fysisk planering och öka antalet 
hållbara avfallstransporter. 
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Lagstiftning på EU-nivå
Inom EU gäller avfallsdirektivet (2008/98/EG) som ställer krav på 
medlemsstaterna att minska mängden avfall samt främja återanvändning och 
materialåtervinning genom avfallstrappan/avfallshierarkin. EU-kommissionen 
har även tagit fram ett paket för cirkulär ekonomi som innehåller en plan för att 
sluta kretsloppet och hantera alla faser av en produkts livscykel: från konsumtion 
och produktion till avfallshantering och marknaden för returråvaror. Planen 
pekar också ut fem prioriterade områden där man ska skynda på omställningen 
i värdekedjan; plast, matsvinn, viktiga råvaror, byggnation och rivning samt 
biomassa och biobaserade produkter. Det ställs också krav på källsortering av 
farligt avfall från hushåll, textilavfall och biologiskt avfall. Ett särskilt mål för att 
minska antalet deponier införs också.

Lagstiftning på nationell nivå
Grundläggande bestämmelser om avfall finns i miljöbalken (1998:808) och 
avfallsförordningen (2020:614). Avfallstrappan/avfallshierarkin är en del av 
lagstiftningen med ett fokus på att nå så högt upp i hierarkin som möjligt, det vill 
säga förebyggande av avfall.

Nyligen har också regeringen tagit beslut om att införa EU:s avfallspaket i svensk 
lag vilket har förändrat delar av miljöbalken gällande avfallshantering. Däribland 
att kommunen också ansvarar för att behandla bygg- och rivningsavfall som 
inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. Definitionen hushållsavfall har 
bytts ut till kommunalt avfall. Kommunerna ges möjlighet att finansiera såväl 
information om avfallsförebyggande som insamling och sortering av produkter 
för återbruk via avfallstaxan. 

Nationell avfallsplan
Den nationella avfallsplanen ”Att göra mer med mindre – Sveriges avfallsplan och 
avfallsförebyggande program 2018–2023” anger att idag utnyttjas 60 procent av 
världens ekosystem på ett icke hållbart sätt. De kommande årtionden kommer en 
ökad befolkning med högre inkomster öka den globala efterfrågan på produkter 
och tjänster. Syftet med den nationella avfallsplanen är att beskriva Sveriges 
arbete med att:

• minska mängden avfall

• minska mängden skadliga ämnen i 
material och produkter

• minska de negativa effekter på både 
människors hälsa och vår miljö som 
avfall ger upphov till

• främja en praktisk tillämpning av 
avfallshierarkin och utnyttja resurserna 
i avfallet

• bryta sambandet mellan ekonomisk 
tillväxt och den miljö- och 
hälsopåverkan som hänger samman 
med att avfall uppstår
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Boråsregionens avfallsplan följer dessa i och med de sex målområden som 
planen utgörs av som syftar till att förebygga avfall, cirkulera material och 
minska nedskräpning. Den nationella avfallsplanen lyfter också fram ett antal 
strömmar som är viktiga att arbeta med då de exempelvis ger upphov till stora 
avfallsmängder eller har omfattande miljöpåverkan. Dessa är bygg och riv, mat, 
elektronik, textil, plast och nedskräpning. Boråsregionens avfallsplan innefattar 
samtliga dessa strömmar i målformuleringarna inom respektive målområde.

Det svenska miljömålssystemet
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
och ett antal etappmål. Generationsmålet visar riktningen för vad som måste göras 
inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Miljökvalitetsmålen beskriver 
det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Etappmålen är steg 
på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. 

Figur 6. De svenska miljökvalitetsmålen.
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Generationsmålet: “Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. “

Miljökvalitetsmålen är totalt 16 mål, dessa utgör grunden i den nationella 
miljöpolitiken. Avfallsområdet berörs av flera av målen.

• God bebyggd miljö: målet innebär att städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö. Målet om god bebyggd miljö strävar 
bland annat mot:

 - Hållbar avfallshantering 
Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för 
konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i 
det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att 
avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.

 - Hushållning med energi och naturresurser 
Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på 
ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt 
minska och att främst förnybara energikällor används.

• Giftfri miljö: målet syftar till att förekomsten av ämnen i miljön som 
har skapats i eller utvunnits av samhället inte ska hota människors 
hälsa eller den biologiska mångfalden. Avfallsplanen bidrar till målet 
genom att verka för att minska avfallets farlighet och därmed eliminera 
dessa ur kretsloppet.

• Begränsad klimatpåverkan: Målet innebär att halten av växthusgaser i 
atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en 
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. 

Ett antal Etappmål har funnits fram till 2020 och bland annat berört ökad 
resurshushållning i byggsektorn, ökad resurshushållning i livsmedelskedjan samt 
giftfria och resurseffektiva kretslopp. Ett antal nya etappmål har nyligen antagits:

• Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar 
med minst 20 viktprocent per capita från år 2020 till år 2025 samtidigt 
som en ökad andel av den svenska livsmedelsproduktionen når butik och 
konsument till år 2025.

• Andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning ska successivt öka. Etappmålet har en stegrande 
ambitionsnivå fram till år 2035, då minst 65 viktprocent av det kommunala 
avfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. 

• Andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden ska öka 
successivt från år 2022 med minst 30 % år 2030.
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Producentansvar
Sverige tillämpar idag producentansvar på ett antal olika strömmar, vilket 
innebär att den som sätter en produkt på marknaden också ska vara ansvarig 
för att produkten tas om hand på ett miljöriktigt sätt efter dess slutanvändning. 
Det finns idag ett producentansvar för förpackningar, returpapper, däck, bilar, 
läkemedel, elutrustning, batterier och radioaktiva produkter. Tidigare omfattades 
även returpapper av producentansvar men i december 2020 fastställdes att 
kommunerna från och med år 2022 tar över ansvaret för insamling och återvinning 
av returpappret. Grundprincipen med producentansvar är att förorenaren betalar, 
Polluter Pays Principle (PPP). 

Under 2018 godkändes en ändring av förordningen kring ansvaret för 
förpackningar, som innebär ett krav på bostadsnära insamling av förpackningar. 
Förordningen innebar att till 2021 ska 60 % av alla bostadsfastigheter ha en 
borttransport av förpackningarna från de vanligast förekommande materialen 
och 100 % från och med april 2025. Dock beslutade regeringen i september 2020 
att delar av den nya förpackningsförordningen skjuts fram till år 2023 och den 
nuvarande insamlingen av förpackningar under producenternas ansvar kommer 
fortgå tills vidare.

Under 2020 utreds även hur ett producentansvar för textil skulle kunna utformas. 
Syftet med producentansvaret är att åstadkomma miljönytta genom ökad 
insamling av textil för återanvändning och av textilavfall för återvinning, i första 
hand för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning. 

25/25 målet Avfall Sverige
Till år 2025 ska mat- och restavfallet minska med 25 %, jämfört med 2015. År 
2015 var mängden mat- och restavfall i snitt 225 kilo per person nationellt (enligt 
Avfall Web). En minskning med 25 % innebär i snitt 56 kg och den kvarvarande 
mängden mat- och restavfall skulle bli 169 kg. Exempel på åtgärder för att nå målet 
är att minska matsvinnet och minska onödig användning av produkter. En utökad 
utsortering av såväl matavfall som förpackningar som ändå uppstår kommer 
också att behövas.

Regionala mål
Västra Götalandsregionen arbetar fram en ny regional utvecklingsstrategi som 
är en övergripande strategi för det regionala tillväxts- och utvecklingsarbetet i 
regionen. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar, möjligheter 
och utmaningar och vad vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Strategin 
ska gälla för åren 2021–2030. Cirkulära affärsmodeller finns med som en av de 
fyra tvärsektoriella kraftsamlingarna i strategin. Denna kraftsamling belyser 
bland annat vikten av en cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och behovet av nya 
affärsmodeller för att åstadkomma förändring.
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Klimat 2030
Västra Götaland antog 2009 ett 
regionalt klimatmål om att vara 
fossilfria senast 2030 vilket har 
preciserats ytterligare i Klimat 2030 
som har fyra fokusområden för att nå 
målet där Boråsregionens avfallsplan 
framförallt har beröringspunkter med 
fokusområde 1, 2 och 3. 

1. Hållbara transporter, bland annat med 
fokus på accelererad omställning till 
fossilfria fordon.

2. Förnybara och resurseffektiva 
produkter och tjänster, med fokus på 
tjänster och cirkulära varor, design 
för en hållbar livsstil samt större 
marknad för biobaserade material 
och drivmedel.

3. Klimatsmart och hälsosam mat, bland 
annat med fokus på minskat matsvinn.

4. Sunda och klimatsmarta bostäder 
och lokaler.
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Enligt miljöbalken 1998:808 6 kap 3 § ska en myndighet eller kommun 
som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs 
i lag eller annan författning göra en strategisk miljöbedömning, 
om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. I en miljöbedömning 
identifieras, beskrivs och bedöms olika miljöeffekter för aktuell 
plan. Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i 
planering och beslutsfattande för att främja en hållbar utveckling.

Kommunerna i Boråsregionen tar fram en gemensam avfallsplan. 
Planen anger inte nya förutsättningar för kommande tillståndspliktiga 
anläggningar och bedöms inte påverka naturområden eller andra 
områden negativt till följd av planens genomförande. Avfallsplanens 
genomförande bedöms istället ge en positiv effekt på miljön då 
miljövinsterna med att förebygga avfalls uppkomst samt att i övrigt 
sträva mot en hållbar avfallshantering är större än avfallssystemets 
egen miljöbelastning. Se analys nedan.

Bedömning av miljöpåverkan
Målområde 1: Hushåll med maten
Målen är framtagna för att öka resurshushållningen i 
livsmedelskedjan och därmed minska miljöpåverkan. Målen 
strävar mot att minska matsvinnet samtidigt som matavfall ska 
samlas in separat och nyttiggöras som en resurs till växtnäring och 
energiproduktion eller annat miljömässigt motsvarande ändamål.  

Bedömning: Målområdet ligger väl i linje med det svenska etappmålet om 
ökad resurshushållning i livsmedelskedjan. Stor miljöpåverkan kommer från 
livsmedelsproduktion och genom att minska svinnet och ta till vara på det 
matavfall som uppstår på ett miljömässigt hållbart sätt kommer detta bidra till att 
miljöpåverkan från livsmedel minskar.

Målområde 2: Konsumera hållbart
Målen inom detta område innebär att avfallsmängderna ska 
minska. Att förebygga avfall handlar mycket om ett förändrat 
konsumtionsmönster. För att uppnå en hållbar konsumtion 
och därigenom förebygga avfall måste vi använda tjänster och 
produkter utan att kommande generationers behov äventyras.  

Bedömning: Målområdet har en positiv miljöpåverkan. Minskade avfallsmängder 
innebär minskat tryck på resurser, färre transporter och minskat användning av 
energi. Målen har dessutom en positiv inverkan på det svenska miljömålet giftfri 
miljö samt FN:s globala hållbarhetsmål 12. Hållbar konsumtion och produktion.

Målområde 3: Använd de resurser vi har
Målen för området är framtagna med bakgrund i att genom 
effektiv användning av de resurser vi har kan vi minska 
mängden avfall och mängden skadliga ämnen i kretsloppet. 
En viktig del i detta är att öka återanvändningen. För att öka 
återanvändningen krävs en beteendeförändring samt bättre 

förutsättningar för invånarna att lämna produkter till återanvändning. Även 
kommunens verksamheter har en viktig roll i att agera som förebild och styra över 
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inköp och vad som händer med produkter som förbrukats. Nya anläggningar för 
återanvändning hanteras inte inom planen, tillstånd för sådana verksamheter söks 
enligt ordinarie process.  
Bedömning: Målområdet har en positiv miljöpåverkan. Målen kommer bidra till 
att minska avfallsmängderna och hushålla med resurser på ett bättre sätt. Bland 
annat bidrar målen till uppfyllande av det svenska miljömålet giftfri miljö samt FN:s 
globala hållbarhetsmål 12. Hållbar konsumtion och produktion.

Målområde 4: Sortera mera
Målen innefattar ökad återvinning, renare avfallsfraktioner 
och minskade mängder avfall till förbränning och deponering. 
Återvinning ska vara en naturlig del av invånarnas vardag och 
kommunernas verksamheter. Med återvinning säkerställs ett 
cirkulärt materialflöde för avfall som inte kunnat förebyggas 

eller återbrukats, samtidigt som skadliga ämnen lyfts ur cirkeln. Centralt i 
det cirkulära materialflödet är att det sker genom effektiva insamlings- och 
återvinningsmetoder.  
Bedömning: Målområdet bidrar till en positiv miljöpåverkan genom ett ökat 
resurs- och materialutnyttjande. Avfallshantering innebär en betydande andel 
transporter och målområdet adresserar detta genom att styra transporterna till 
att bli mer energieffektiva och använda fossilfria bränslen. Målområdet har en 
positiv påverkan på bland annat de svenska miljömålen begränsad klimatpåverkan, 
god bebyggd miljö, giftfri miljö och frisk luft samt FN:s globala hållbarhetsmål 11. 
Hållbara städer och samhällen och mål 13. Bekämpa klimatförändringar.

Målområde 5: Fimpa skräpet
Målen för området strävar mot att skapa en renare miljö. 
Att arbeta förebyggande med nedskräpning samt att städa 
nedskräpade miljöer är kärnan i detta målområde. Detta har 
även betydelse för att skapa en attraktiv och trygg region såväl 
som kommun att bo och verka i.  

Bedömning: Målområdet har en positiv miljöpåverkan genom minskad spridning 
av förorenade ämnen. Målområdet bidrar bland annat till att uppfylla de svenska 
miljömålen god bebyggd miljö och giftfri miljö samt FN:s globala hållbarhetsmål 
11. Hållbara städer och samhällen, mål 14. Hav och marina resurser och mål 15. 
Ekosystem och biologisk mångfald. 

Målområde 6: Planera in plats för avfallet
Avfallsplanens mål och åtgärder för området innebär 
att processerna för samhällsplaneringen ska tillgodose 
en markanvändning som stödjer en långsiktig hållbar 
avfallshantering. Anläggningar för insamling, återvinning 
och återbruk ska finnas i strategiska lägen så att det är lätt 

att göra rätt och så att transporterna minimeras. I planeringssammanhang bör 
avfallsfrågor belysas och beaktas i tidiga skeden så att marken kan användas på 
ett optimalt och ändamålsenligt sätt.  
Bedömning: Målområdet bidrar bland annat till att uppfylla de svenska 
miljökvalitetsmålen om god bebyggd miljö, frisk luft och begränsad klimatpåverkan 
samt FN:s globala hållbarhetsmål 11. Hållbara städer och samhällen.
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Sammanfattande bedömning
Målområdena i avfallsplanen med mål och åtgärder kommer bidra till att 
förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet samt minska nedskräpning 
i regionen. Implementeringen av planen kommer innebära att kommunerna styrs 
i en riktning mot ett hållbart samhälle och ett ökat fokus på cirkulär ekonomi. 
Dessutom innebär avfallsplanen en ökad samverkan regionalt vilket kan bidra till 
en större genomslagskraft och ytterligare positiv miljöpåverkan. Kommunerna i 
Boråsregionen bedömer därmed att genomförandet av denna plan inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan då de mål och åtgärder som presenteras 
i avfallsplanen bedöms till huvudpart ha en positiv inverkan på miljön. Planen 
träffas därmed inte av kravet på strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken 6 
kap och miljöbedömningsförordningen (2017:966). Bedömningen att avfallsplanen 
inte medför betydande miljöpåverkan har kommunicerats till Länsstyrelsen i 
Västra Götaland som meddelade ”Utifrån det underlag som presenterats delar 
länsstyrelsen er bedömning att avfallsplanen ej kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan.” (2020-09-10, diarienummer 566-42315-2020).
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Beslut
 

Diarienummer Sida

2020-09-10
 

566-42315-2020
 

1(1)

Jenny Järpler
Handläggare
010-2244531

Boråsregionen

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Yttrande över betydande miljöpåverkan

Ni har sänt in underlag inför framtagande av en gemensam avfallsplan för åtta 
kommuner i Boråsregionen (Bollebygds kommun, Borås stad, Herrljunga kommun, 
Marks kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun, Ulricehamns kommun, 
Vårgårda kommun).

 

Utifrån det underlag som presenterats delar länsstyrelsen er bedömning att 
avfallsplanen ej kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

 

Jenny Järpler

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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I enlighet med Naturvårdsverket föreskrifter (NFS 2020:6) ska 
avfallsplanen innehålla en beskrivning av nuläget i kommunerna, det 
vill säga de förhållanden i kommunen som påverkar avfallets mängd 
och sammansättning. Nulägesbeskrivningen ger information om 
kommunernas demografi, näringslivsstruktur, avfall som kommunen 
ansvarar för och anläggningar för förebyggande och hantering av 
avfall. Uppgifter om avfall som inte är kommunens ansvar anges 
endast översiktligt.

Geografi och demografi
Boråsregionen är belägen i de södra delarna av Västra Götalands län och består 
av de åtta kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn och Vårgårda. I regionen bor ca 226 000 personer (2019) och det är en 
stor spridning i antalet invånare mellan de olika kommunerna. Mer än hälften av 
invånarna bor i centralort eller i annan tätort i kommunen. Borås är den största 
kommunen med drygt 113 000 invånare följt av Mark och Ulricehamn med med 
cirka 34 000 respektive 24 000 invånare och Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga, 
Tranemo och Vårgårda med mellan cirka 9400–11 900 invånare. Regionen gränsar 
till Göteborgsregionen i väster, Skaraborgsregionen i norr, Hallands län i söder 
och Jönköpings län i öster. Arbetspendlingen är relativt utbredd med Borås som 
knutpunkt. Regionen har också ett stort utbyte med Göteborgsregionen. 

Boendeformer
I de mindre kommunerna dominerar boende i småhus där Svenljunga och 
Tranemo har högst andel boende i småhus. Lägst andel boende i småhus har 
Borås. Variationen i boendeform påverkar logistiska lösningar för insamling av 
avfall från hushållen.

Figur 7. Karta över Boråsregionen.
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Kommun Invånare Andel i 
centralort

Andel i 
övrig tätort

Andel i 
landsbygd

Bollebygd 9 495 45 % 17 % 39 %

Borås 113 179 66 % 25 % 9 %

Herrljunga 9 464 42 % 13 % 44 %

Mark 34 754 44 % 23 % 33 %

Svenljunga 10 780 34 % 27 % 39 %

Tranemo 11 936 28 % 44 % 29 %

Ulricehamn 24 668 46 % 23 % 31 %

Vårgårda 11 810 48 % 5 % 46 %

Kommun Antal 
hushåll

Varav andel 
i småhus

Varav  
andel i fler-
bostadshus

Varav  
andel i övrig 
eller okänd 
boendetyp

Antal 
fritidshus

Bollebygd 3 867 70 % 25 % 5 % 372

Borås 50 713 39 % 55 % 6 % 1842

Herrljunga 4 290 74 % 19 % 7 % 496

Mark 15 342 69 % 25 % 6 % 1635

Svenljunga 4 804 80 % 14 % 6 % 1100

Tranemo 5 226 78 % 16 % 6 % 629

Ulricehamn 11 062 64 % 29 % 7 % 1431

Vårgårda 4 989 71 % 21 % 8 % 461

Tabell 8. Befolkning (2019) och tätortsgrad (2016). Källa: scb.se.

Tabell 9. Antal hushåll fördelat på boendetyp samt antal fritidshus i regionen (2018). Källa: scb.se.
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Näringslivsstruktur
Boråsregionens näringsliv och arbetsmarknad präglas av textil och design, handel, 
logistik och distribution, tillverkningsindustri, verkstad och elektronikföretag 
samt gröna näringar. Antal arbetsställen i regionen är omkring 29 000 (SCB 
företagsregistret, 2019). De största arbetsgivarna i regionen är Borås stad och 
Västra Götalandsregionen (VGR). Lokalt är kommunerna stora arbetsgivare. Utöver 
kommunerna och VGR är de största arbetsgivarna i regionen med fler än 500 
anställda följande (utan inbördes ordning, siffror från 2019):

• Ellos AB

• H&M Online AB

• Högskolan i Borås

• Samhall AB

Kommunalt avfall
Avfall som omfattas av kommunalt ansvar innefattar bland annat mat- 
och restavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall, latrin och 
slam. Detta innefattar både avfall från hushåll och sådant avfall från andra 
verksamheter som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, 
det vill säga från kommunens verksamheter såsom förskola, skola och 
äldreomsorg samt från exempelvis restauranger. En sammanställning av dessa 
avfallsmängder visas i Tabell 10. Sammanställningen visar de avfallsströmmar 
och de mängder som samlas in i ett separat insamlingssystem. Värt att 
notera att detta inte alltid motsvarar totala mängden avfall som uppkommer. 
Gällande exempelvis textilavfall, i tabellen redovisas endast det som samlats 
in separat på kommunernas återvinningscentraler och går till återbruk, 
merparten av textilavfallet hamnar i dagsläget i restavfallet som därmed går till 
energiutvinning. Ytterligare ett exempel är fett och matolja, där endast en av 
kommunerna i dagsläget har mätbar separat insamling av detta, därmed kan 
mängderna upplevas som små.

Även andra typer av avfall uppkommer i kommunens verksamheter. Detta avser till 
exempel byggavfall och schaktmassor från kommunala bygg-, mark- och exploaterings-
projekt, avloppsreningsslam, restprodukter från förbränningsanläggningar, avfall 
från gata och parker mm. I dagsläget finns ingen sammanställning i Boråsregionen 
över dessa avfallsfraktioner. 

• RISE Research Institutes of Sweden AB

• Veoneer Sweden AB

• Nexans Sweden AB

• Speed Competence AB 
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Fraktion 
(ton/år)

Biologisk 
behandling

Material-
återvinning

Energi-
utvinning Deponering Annan 

behandling Totalt

Matavfall 10 589 10 589

Restavfall 29 368 29 368

Farligt avfall 391 782 131 1303 2607

Textilavfall 319 319

Latrinavfall 4 4

Slam från 
enskilda avlopp 66 7591 66 759

Fettavskiljarslam 3 719 3 719

Fett och matolja 0,5 0,5

Metallavfall 
(exklusive 
förpackningar)

3 941 3 941

Plastavfall 
(exklusive 
förpackningar)

415 415

Träavfall 
(exklusive 
förpackningar)

12 175 12 175

Gipsavfall 742 742

Trädgårdsavfall 2 817 2 441 5 258

Övrigt grovavfall 6 955 22 246 475 29 676

Deponirest 538 538

Summa 17 125 12 444,5 67 016 1 144 68 381 166 110,5

1 Slam från enskilda avlopp behandlas på avloppsreningsverk där de i vissa fall rötas men rötresten går till energiutvinning eller 
jordförbättring, och i andra fall rötas ej slammet utan långtidslagras och används som jordförbättring.

Tabell 10. Avfall som omfattas av kommunalt ansvar. Mängder i Boråsregionen i ton/år 
(2019) och behandlingsmetod. Källa: Avfall Web samt kommunerna.
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Insamlingssystem för avfall i Boråsregionen
I Boråsregionen finns flera olika system för insamling av avfall från hushåll, enligt 
Tabell 11. Tabellen avser insamlingssystem som tillämpades i kommunerna under 
2020, en av kommunerna i Boråsregionen utreder byte av insamlingssystem. 
Samtliga kommuner erbjuder separat insamling av matavfall. Flera kommuner har 
också möjlighet att hämta större mängder avfall i exempelvis container. Dessutom 
tillämpas underjordsbehållare och sopsug i områden med flerfamiljshus. 
Underjordsbehållare innebär att matavfall och restavfall lämnas i en lucka till en 
behållare som helt eller delvis är nedgrävd. Om sopsug tillämpas lämnas matavfall 
och restavfall via en lucka varpå dessa sugs eller trycks via ett rör till en behållare. 

Insamlingssystem i 
Boråsregionen Beskrivning Kommun

Ett kärl för rest- och 
matavfall

Rest- och matavfallspåsar 
läggs i samma kärl och 
sorteras sedan via optisk 
sortering

Borås, Ulricehamn

Separata kärl för rest- och 
matavfall

Två olika kärl, ett för 
matavfall och ett för 
restavfall

Bollebygd, Herrljunga, 
Mark, Tranemo, Vårgårda

Fyrfacksinsamling

Två kärl med vardera 
fyra fack för matavfall, 
restavfall, förpackningar, 
tidningar, batterier och 
ljuskällor

Svenljunga

Tabell 11. Olika typer av insamlingssystem i kommunerna i Boråsregionen.

Anläggningar för avfallshantering och förebyggande i 
Boråsregionen
I Boråsregionen finns 13 återvinningscentraler (ÅVC). Anläggningarna drivs av 
respektive kommun. På återvinningscentralen kan hushåll och små företag  
lämna exempelvis:

• Trädgårdsavfall

• Förpackningar

• Returpapper 

• Vitvaror, kyl och frys

• Elavfall

• Batterier

• Övrigt farligt avfall ex: färg  
och kemikalier

• Wellpapp

• Trä

• Gips

• Brännbart

• Metallskrot

• Inert material  
(sten, tegel, betong)

• Däck

• Produkter till återbruk
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Figur 8. Karta över de 13 återvinningscentraler som återfinns i Boråsregionen.

 1. Tumberg ÅVC
 2. Herrljunga ÅVC
 3. Annelund ÅVC
 4. Övreskog ÅVC
 5. Fristad ÅVC

 6. Dalsjöfors ÅVC
 7. Boda ÅVC
 8. Lusharpan ÅVC
 9. Viskafors ÅVC
 10. Råssa ÅVC

 11. ÅVC Skene skog 
 12. Kretsloppscentralen 

Moga Returen
 13. ÅVC Returen
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Nästan 46 000 ton grovavfall och farligt avfall samlades in på återvinnings-
centralerna i Boråsregionen under 2019 (Avfall web). 

Merparten av återvinningscentralerna i regionen erbjuder möjlighet till återbruk av 
produkter i form av ta och ge. Flera av kommunerna är i process med att ta fram 
nya planer för hur återvinningscentralerna framöver ska utformas och återbruk 
blir en allt viktigare del. Detta kan på sikt även leda till att mängden grovavfall 
minskar till förmån för återbruk. I flera kommuner har man också en särskild 
återbruksverksamhet där produkter och material repareras och fräschas upp med 
hjälp av resurser från arbetsmarknadsinsatser.

Övriga anläggningar för avfallshantering i Boråsregionen
Utöver ovan nämnda anläggningar eller system för att hantera och samla in avfall 
finns följande anläggningar i Boråsregionen av betydelse för avfallshanteringen.

Typ av avfallshantering Anläggning

Avfallsförbränning Ryaverket, Borås Energi och Miljö

Biogasproduktion
Sobacken, Borås Energi och Miljö
Ulricehamns Energi
Vårgårda Herrljunga Biogas

Deponi Sobacken, Borås Energi och Miljö

Förbränningsanläggning för 
tryckimpregnerat trä Solör Bioenergi, Svenljunga

Omlastning farligt avfall Sobacken, Borås Energi och Miljö

Omlastning av kommunalt avfall

Sobacken, Borås Energi och Miljö
Svenljunga kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun

Omlastning, sortering och/eller 
återvinning av kommunalt avfall och/eller 
verksamhetsavfall från privata aktörer

LBC, Borås och Ulricehamn
Remondis, Borås
Skrotfrag, Borås och Ulricehamn
Stena Recycling, Borås
Suez Recycling, Ulricehamn

Plaståtervinning Van Werven, Svenljunga

Tabell 12. Övriga anläggningar för avfallshantering i Boråsregionen.
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Avfall som omfattas av producentansvar
I Sverige tillämpas producentansvar som ett styrmedel för att nå miljömålen. 
Producentansvaret omfattar förpackningar, returpapper1, elutrustning, batterier, 
däck, bilar, läkemedel och radioaktiva produkter. De som sätter dessa produkter 
på marknaden, det vill säga producenterna, har också ett ansvar att se till att varan 
tas om hand på ett miljöriktigt sätt efter konsumenternas slutanvändning. Målet 
med producentansvaret är att producenterna ska motiveras att ta fram produkter 
som är resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. 
Det finns separata insamlingssystem för de olika producentansvarsströmmarna, 
exempelvis samlas förpackningar och returpapper i huvudsak in via återvinnings-
stationer (ÅVS). I Boråsregionen finns det 158 återvinningsstationer, dessa drivs på 
uppdrag av producenterna och är alltså inte kommunens ansvar.

Tabell 13. Avfallsfraktioner som omfattas av producentansvar. Mängder för 
Boråsregionen i ton/år (2019) samt kg/person (2019). Källa: FTI och Avfall Web.

Fraktion Mängd  
(ton)

Mängd  
(kg/person)

Rikssnitt  
(kg/person)

Pappersförpackningar 3215 15 13,9

Plastförpackningar 1760 8,6 7,5

Metallförpackningar 412 2,1 1,6

Glasförpackningar 4046 14,1 21,8

Returpapper 3345 19,3 18,7

Elutrustning 2719

Bärbara batterier 59

Bilbatterier 158

Däck 3302 

Bilar i.u.

Läkemedel i.u.

Radioaktiva produkter i.u.

1 Under år 2020 beslutades att kommunerna tar över ansvaret för returpapper. Detta innebär att från 
och med år 2022 får landets kommuner ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper.  
https://www.regeringen.se

2 Avser endast däck insamlat på kommunernas återvinningscentraler.
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Bilaga 6: 

Framtidsutsikter för 
avfallshantering i 
Boråsregionen och  
avfall i kommunernas 
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De kommande tio åren kommer förändringar ske i samhället i stort 
såväl som i vår region som kommer påverka avfallets mängder, hur 
avfall samlas in och hanteras. Digitalisering, teknikutveckling, ökat 
hållbarhetsfokus, nya affärsmodeller och demografiska förändringar 
är några exempel som kommunerna behöver ta hänsyn till, anpassa 
sig efter och vara delaktiga i utvecklingen av.

Befolkningsprognos och framtida avfallsmängder
Boråsregionen består av åtta kommuner med olika storlek och förutsättningar. I 
några av kommunerna förväntas befolkningsökningen vara liten eller till och med 
statisk medan i andra kommuner förväntas befolkning öka med 3–7 % mellan år 
2020 och 2030. Den genomsnittliga prognostiserade befolkningsökningen per år 
fram till 2030 är för Boråsregionen 0,5 % (Västra Götalandsregionen). 

Diagram 1. Befolkningsprognos för Boråsregionen fram till år 2030.  
Källa: Västra Götalandsregionen.

År 2019 behandlades 467 kg avfall per person från hushållen i Sverige enligt Avfall 
Sveriges statistik. Mängden restavfall har minskat, mängden insamlat matavfall har 
ökat samt mängden insamlade förpackningar har ökat jämfört med föregående 
år. SMED, Svenska miljöemissionsdata prognostiserar att avfallsmängder från 
hushåll kommer öka med 24 % mellan år 2020 och 2030 (”Framtida avfallsmängder 
och avfallsbehandlingskapacitet”, SMED Svenska Miljöemissionsdata). En del 
avfallsfraktioner spås minska till förmån för att andra ökar. En ökad utsortering 
genom exempelvis fastighetsnära insamling av förpackningar, ger dock samma 
avfallsmängder totalt sett men en ändrad fördelning mellan avfallsslagen. 
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Prognosen tar däremot inte hänsyn till teknisk utveckling, ökade initiativ för 
avfallsförebyggande insatser eller förpackningsindustrins utveckling vilket till stor del 
kan komma att minska avfallsmängderna. Avfall Sveriges rapport 2018:24 pekar på en 
komplexare materialsituation med fler avfallsfraktioner. Mindre andel restavfall men 
en ökning av förpackningsavfallet. En mer fragmenterad avfallshantering förutspås där 
fler aktörer gör anspråk på avfallsflödena. Vad gäller avfallsanläggningar så har dessa 
troligen blivit större och färre. Gällande avfallsmängdernas utveckling de kommande 
tio åren spås Boråsregionen följa rikets utveckling i genomsnitt.

Framtida behov av insamlingssystem och anläggningar i 
Boråsregionen
I Boråsregionen ser kommunerna ett behov av anläggningar inom 
följande områden:

• Kretsloppsparker med ökade möjligheter för återbruk av bland 
annat bygg- och rivningsmaterial

• Anläggningar för laga, uppdatera, byta och låna produkter det 
vill säga cirkulära handelsplatser, verkstäder och bytesrum, samt 
även mobila lösningar för detta

• Sorteringsanläggningar för att möjliggöra ökad 
materialåtervinning av restavfall och grovavfall

• En samordning kring lokal hantering av massor och hantering av 
förorenade massor

För att realisera sådana anläggningar krävs en långsiktighet, samverkan 
mellan kommunerna och ekonomiska investeringar.

Trender och framtida förutsättningar för avfallshantering
Det finns ett flertal trender och kommande samhällsförändringar som kommer påverka 
avfallsbranschen. Ett flertal olika omständigheter är viktiga för kommunerna att förhålla 
sig till och utvecklas i takt med, exempelvis digitalisering, demografiska förändringar 
och ett ökat hållbarhetsfokus. Nedan redovisas ett antal framtidsspaningar som bland 
annat bygger på Avfall Sveriges rapporter 2018:20 och 2018:24.

Digitalisering och tekniska lösningar
En stor del av vårt vardagsliv och arbetsliv organiseras med stöd av digitala 
lösningar. Digitalisering kommer få en stor betydelse även för avfallshanteringen 
framöver. Exempelvis kan digitalisering och maskininlärning möjliggöra bättre 
utsortering av avfall genom att avfall som slängts i samma container kan 
eftersorteras. Optimerad hämtning av avfall genom så kallade ”on-demand” 
lösningar är ett annat exempel. Där man kan effektivisera transporterna, slippa 
onödiga tömningar och skapa en bättre service för invånarna. Möjlighet att 
utforma, optimera och utvärdera verksamheter och agerande på nya sätt baserat 
på tillgång till relevant data och nya mjukvaror kommer förändra många branscher, 
inkluderat avfallsbranschen. Det blir därför viktigt för kommunerna att ta del av 
och följa med i den utvecklingen. 
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Kundfokus
Kunderna förutsätter en ökad service för att delta i källsortering vilket medför 
att insamlingen av avfall av olika slag sker mer fastighets- eller kvartersnära. 
Kundkontakter har i större grad digitaliserats och allt större mängder information 
hanteras. Detta ger möjlighet till individualiserad dialog och skräddarsydda 
tjänster för att klättra högre upp i avfallshierarkin. Kunderna ställer krav på 
ökande bekvämlighet och krav på enkelhet.

Ökat hållbarhetsfokus ur ett miljömässigt perspektiv
Miljömässig hållbarhet är viktigt för avfallsbranschen. För att klara kommande 
utmaningar och krav krävs ytterligare omställning och här kan kommunala 
verksamheter verka för ett hållbart kretslopp genom att tänka igenom både 
inköp och nya investeringar. Allt vanligare begrepp är delningsekonomi vilket 
innebär aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom effektivare 
kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster och 
funktionsförsäljning där funktionen köps snarare än en produkt som sådan. 
Produkter som tillverkas måste bli än mer resurssparande. Redan innan en 
produkt blir till behöver producenten tänka på hur den kan få ett andra liv och 
här är demonterbarhet, reparerbarhet och möjligheten till återanvändning och 
återvinning centrala delar. Materialinnovationer kan leda till att material och 
produkter skräddarsys vilket kan minska spill och onödig produktion av kortlivade 
produkter. Övergången till en fossilfri tillvaro innebär att förnybara energilösningar 
på sikt kommer vara billigare än andra alternativ.

Demografiska förändringar och människors värderingar
Förändringar bland människors värderingar, livsuttryck och krav på omgivningen 
påverkar också framtida system, däribland avfallshantering. De generella 
kraven människor har ökar. Urbaniseringen har planat ut men stora regionala 
skillnader finns. Demografiska utmaningar såsom ökad andel äldre i befolkning i 
kombination med en ökning av födelsetalen kommer få ekonomiska konsekvenser 
för kommunerna. Skillnaden mellan människor och dess livsstilar ökar, likaså 
blir skillnaden tydligare mellan täta och glesa sammanhang och samhällen, 
det vill säga stad och land samt fattiga och rika delar. Sammantaget blir det 
viktigt för avfallssektorn att förstå och beakta dessa skillnader då det ger olika 
förutsättningar i olika delar av landet och i olika delar av vår region. Det har 
betydelse för människors konsumtion och val vilket ger konsekvenser för vilket 
avfall som uppstår och vart det uppstår. På många håll sker också en förtätning 
i städerna med mindre tunga fordon i centrum som en konsekvens vilket också 
ställer krav på avfallsinsamling och -hantering.

Anläggningar för att hantera avfall i kommunernas översiktsplaner
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) ska avfallsplanen innehålla 
en beskrivning av hur behovet av platser för anläggningar för att hantera 
avfall har tillgodosetts i kommunens översiktsplan och i kommunens övriga 
arbete med fysisk planering. Informationen i kommunernas översiktsplaner 
presenteras i tabellen nedan. Utöver information om anläggningar som anges 
i översiktsplanerna har också riktlinjer eller strategier för avfallshantering, i de 
fall de omnämns i översiktsplanen, lyfts fram. Det är värt att nämna att flera av 
våra kommuner är i process att ta fram ny översiktsplan och därför kan en del av 
informationen nedan upplevas som inaktuell. För att ytterligare belysa och betona 
vikten av att avfallsfrågan kommer in rätt i den fysiska planeringen i kommunerna 
har ett specifikt målområde i avfallsplanen, Målområde 6: Planera in plats för 
avfallet, arbetats fram. 
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Kommun Anläggningar och platser för 
avfallshantering

Riktlinjer/strategier för 
avfallshantering

Bollebygd
Antagen 2002

I kommunen finns 6 st återvinningsgårdar 
för insamling av återvinningsmaterial 
samt återvinningscentralen vid Råssa. 
Placering och utformning av ÅVS är idag 
inte tillfredställande löst. En förnyad 
lokaliseringsprövning och upprustning 
skall göras där hänsyn tas till omgivande 
bebyggelse, tillgänglighet och estetisk 
utformning.
I Varpåsområdet finns kommunens gamla 
soptipp. Den kontrolleras enligt ett särskilt 
kontrollprogram. Genom allt fler kretslopp 
sluts finns det inget behov för kommunen 
att öppna en avfallsdeponi.

Det är kommunerna som svarar för 
att hushållsavfall inom kommunen tas 
omhand, i den mån det inte omfattas av 
producentansvaret. Bollebygd samarbetar 
med Borås kommun om slutbehandling av 
avfallet genom ett samarbetsavtal. 

Borås
Antagen 2018

Borås har ett utbyggt system för 
avfallshantering och produktion av 
biogas, fjärrvärme, fjärrkyla och el. Avfall 
samlas och sorteras på Sobacken söder 
om Borås där även biogasanläggning 
finns. Utsorterat hushållsavfall används 
för fjärrvärmeproduktion i Ryaverket. 
När Ryaverket avvecklas kommer även 
fjärrvärmeproduktionen till största del 
ske på Sobackens samlade Energi- och 
Miljöcentrum.

Samhällsplaneringen ska tillgodose en 
markanvändning som stödjer en långsiktigt 
hållbar avfallshantering.  Anläggningar för 
insamling av avfall ska finnas i strategiska 
lägen så att det är lätt att göra rätt och 
så att transporter minimeras. Rimliga 
avstånd till bostäder och verksamheter bör 
eftersträvas.

Herrljunga
Gäller för perioden 
2017–2035

Hushållens avfall transporteras till 
förbränningsanläggning utanför 
kommunen. Hushållen erbjuds att sortera 
matavfall separat för rötning till biogas eller 
biogödsel i särskild anläggning. Deponerat 
avfall lämnas till avfallsanläggning utanför 
kommunen. 
Förpackningar av glas, metall, 
plast etc sorteras och lämnas till 
återvinningsstationer placerade på olika 
platser i kommunen. Återvinningscentraler 
finns i Herrljunga och Annelund.

Mark
Antagen 2017

Marks kommun har tillstånd att 
deponera 25 000 ton avfall per år vid 
avfallsupplaget i Skene Skog. Anläggningen 
har kompletterats för omhändertagande 
av lakvatten, för uppsamling av 
deponigas, med återvinningscentral mm. 
Deponeringen upphörde 2001.

Tabell 14. Anläggningar för att hantera avfall och strategier för avfallshantering i 
kommunernas översiktsplaner.
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Kommun Anläggningar och platser för 
avfallshantering

Riktlinjer/strategier för 
avfallshantering

Svenljunga
Antagen 2020

Moga Returen är kommunens 
återvinningscentral och har tillstånd att 
årligen hantera 4000 ton icke farligt avfall 
och 500 ton farligt avfall. Anläggningen är 
belägen på Moga industriområde i södra 
delarna av kommunens centralort.
Änglarps sopstation ca. 2 km söder om 
Svenljunga tätort är under avslutning. 
Deponin utnyttjades för både hushålls- 
och industriavfall och användes av både 
Svenljunga och Tranemo kommuner. Ingen 
deponering har skett sedan 2007 och 
återvinningscentralen stängde under 2019.

Det är kommunen som ansvarar för 
att hushållsavfall tas hand om på ett 
bra sätt. Svenljunga kommun har en 
avfallsplan som gäller från 2015. Det 
brännbara hushållsavfallet samlas upp och 
transporteras sedan till Borås. I Svenljunga 
kommun finns det del hushållsnära 
källsortering, dels via återvinningsstationer 
som finns runt om i kommunen samt 
återvinningscentralen i Svenljunga tätort. 
Svenljunga kommun har under 2019 infört 
fyrfackssystem för hushållsavfall för att 
möjliggöra att sortera och separera olika 
typer av avfall i hushållen.

Tranemo
Antagen 2010

Det finns en bemannad återvinningscentral 
i Tranemo och återvinningsstationer för 
förpackningar i övriga tätorter. Dessutom 
hämtas grovavfall vid tomtgräns två gånger 
om året efter turlista. Schaktmassor från 
byggande omhändertas till stor del för 
återanvändning.

Avfallshanteringen styrs av den  
s.k. avfallstrappan utifrån vilken man  
1) Ska förhindra att avfall uppstår  
2) Ska återanvända varan 3) Ska återvinna 
materialet 4) Ska återvinna energin genom 
förbränning 5) Ska deponera restavfallet 
Samtliga hushåll i kommunen omfattas av 
sophämtning.
Hämtningsintervallen varierar, men är 
för flertalet mellan 2 och 4 veckor. En stor 
del (ca 80 %) komposterar matavfall på 
egna fastigheten vilket är ett mycket bra 
alternativ då miljöpåverkan minimeras 
genom att transporter undviks och 
avfallsmängderna minskar. 

Ulricehamn
Antagen 2015

Det finns en bemannad återvinningscentral 
i Ulricehamn och 20 återvinningsstationer 
för förpackningar i de olika tätorterna. 
Dessutom hämtas grovavfall två gånger 
om året ute i samhällena efter turlista. 
Schaktmassor från byggande tas emot på 
avfallsanläggningen för att användas till 
sluttäckning av Övreskogs deponi.

Vi arbetar i första hand för att minska 
avfallsmängden till exempel genom 
medvetna val vid inköp och genom 
återanvändning. Det avfall som finns ska 
kunna sorteras på ett enkelt sätt och 
återvinnas i så stor utsträckning som 
möjligt. Resurshushållning blir allt viktigare 
i ett globalt perspektiv för att balansera 
utveckling och resurser. Kommunen ska 
verka för att avfallsmängden ska minska 
och det är enklare att sortera, återvinna 
och återanvända.

Vårgårda
Antagen 2006  
(Fördjupad 
översiktsplan, 
FÖP, är under 
framtagande 
och texten har 
uppdaterats enligt 
denna.)

Strax nordost om FÖP-området finns 
Tumbergs återvinningscentral. Många 
hushåll i Vårgårda tätort har goda 
förutsättningar för kompos¬tering av 
matavfall. 
Inom FÖP-området finns återvinnings-
stationer för förpackningar och tidningar 
vid Vårgårda Marknadsplatsen. Denna bör 
flyttas eller omarbetas för att skapa en fin 
första vy av centrum. Exempelvis skärmar 
som döljer containrarna och i stället 
visa att man anlänt till centrala Vårgårda 
Centrumhusets parkering.

Vårgårda kommun har tagit fram en 
regional avfallsplan tillsammans med 
övriga kommuner i Sjuhärad (2012). Enligt 
denna avfallsplan ska det vara lätt att 
göra rätt beträffande avfallssortering. 
Avfallshanteringen och insamlingen ska 
dessutom vara estetiskt tilltalande och 
ha god tillgänglighet och säkerhet för 
hushållen. Kommunerna ska säkerställa 
en separat hantering av farligt avfall. 
Återanvändning och återvinning ska 
öka. Arbete pågår med att revidera den 
regionala avfallsplanen.
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Bilaga 7: 

Nedlagda deponier i 
Boråsregionen

REM
ISS

REM
ISS



Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) ska avfallsplanen 
innehålla en förteckning av nedlagda deponier i respektive kommun. 
Detta redovisas nedan. 

Deponier som är i drift idag omfattas av deponeringsförordningen (2001:512) 
vilken ställer krav på skyddsåtgärder under och runt om deponin, uppsamling 
av lakvatten, bottentätning och avslutande täckning. Det har också, sedan 
deponeringsförordningen utfärdades, tillkommit deponeringsförbud av vissa 
fraktioner; brännbart restavfall (2002) och organiskt avfall (2005).

Äldre nedlagda deponier däremot kan utgöra en risk för betydande påverkan 
på människors hälsa och miljö genom förorening av mark, grund- och ytvatten 
samt utsläpp av deponigas. Dessa deponier behöver därför identifieras och 
riskklassas. Inventering av potentiellt förorenade områden görs enligt en metodik 
för inventering (MIFO) och resulterar i en riskklassning av områdena. Denna delas 
in i fyra riskklasser:

• Klass 1: Mycket stor risk

• Klass 2: Stor risk

• Klass 3: Måttlig risk

• Klass 4: Liten risk

Tabell 15 redovisar 97 nedlagda deponier i Boråsregionen. Av dessa har en nedlagd 
deponi riskklass 1, 17 nedlagda deponier har riskklass 2, 57 nedlagda deponier 
har riskklass 3, 13 nedlagda deponier har riskklass 4 och 10 nedlagda deponier 
saknar riskklassning. Sammanställningen bygger delvis på uppgifter från tidigare 
avfallsplaner samt dialog med respektive kommun. Uppgifter om deponiernas 
drifttid har för flera av de nedlagda deponierna inte funnits tillgängliga varvid 
den uppgiften inte redovisas för alla. Uppgifter om deponerade mängder samt 
deponins utbredning har för merparten av de nedlagda deponierna inte funnits 
tillgängliga och redovisas därmed inte alls.
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Bollebygd Varpås, 
Erikstorp 1:183

Hushållsavfall, schakt-
massor, industriavfall, 
eventuellt miljöfarligt 
avfall från närliggande 
kemisk industri, 
förbränningsaska, 
avloppsslam

2 Det lakvatten som bildas 
rinner av både åt öster till 
Varpåsa tjärn och åt väster 
till Erikstorpsbäcken i 
Erikstorp. Någon lakvatten-
behandling har så vitt känt 
inte gjorts men resultaten 
av vattenprovtagningarna 
har blivit bättre med åren. 
Fortsatt årlig provtagning 
av lakvattendamm och 
grundvatten sker för att 
utröna hur lakvattnets 
sammansättning varierar 
över tid. 

Ca 1945–1973 
(tippning 
av schakt-
massor fram 
till slutet 
1980-talet)

Bollebygd Töllsjö, 
Morjhult 9:1(2)

Hushållsavfall 4 Bedöms inte kunna ge 
upphov till skador av 
någon betydelse. Inget 
kontrollprogram har 
upprättats. 

Bollebygd Olsfors,  
Örlid 1:2(1)

Hushållsavfall, 
trädgårdsavfall 
gamla oljefat, troligen 
schaktmassor som 
täcker gamla deponin 

i.u. Bedöms inte kunna ge 
upphov till skador av 
någon betydelse. Inget 
kontrollprogram har 
upprättats. 

Borås Brämhult, 
Sörbo 1:2

Hushållsavfall, 
schaktmassor, bygg- 
och rivningsavfall, 
trädgårds- och 
jordbruksavfall, illegal 
tippning av bl.a. skrot 
samt industrideponi

3 Nedlagd, uppstädning av 
området.

Driftslut 1973

Borås Dalsjöfors, 
Häljared 2:8

Hushållsavfall, 
industriavfall, schakt-
massor, bygg- och 
rivningsavfall mm.

2 Nedlagd, uppstädning av 
området.

1965–1977

Borås Dalsjöfors, 
Tummarp 1:72

Hushållsavfall, park- 
och trädgårdsavfall och 
schaktmassor

3 Nedlagd. 2008  gjordes 
provtagning och inga värden 
var över nivån för mindre 
allvarligt.

1940-talet– 
1967

Borås Fristad 
Borgstena, 
Örlanda 9:1

Hushållsavfall och 
industrideponi bl.a. 
plastindustri

1 Nedlagd, uppstädning av 
området, mark-förbättringar 
i området samt fortsatt 
kontroll och provtagning 
av deponin. Kontinuerlig 
vattenprovtagning sker  
2 ggr/år tills vidare.

Driftslut 1986

Tabell 15. Nedlagda deponier i Boråsregionen.

80

Mot en hållbar och cirkulär framtid

REM
ISS

REM
ISS



Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Borås Fristad  
Vänga 1:11

Hushållsavfall, 
industriavfall, park- och 
trädgårdsavfall, bygg- 
och rivningsavfall. 
jordbruksavfall och 
schaktmassor mm.

3 Nedlagd, uppstädning 
av området samt 
markförbättringar.

1952–1970

Borås Sandhult 
Backabo 2:100

Hushållsavfall, park- 
och trädgårdsavfall, 
jordbruksavfall, 
troligtvis farligt avfall, 
fast industriavfall, 
byggavfall och 
schaktmassor

2 Nedlagd, uppstädning av 
området.

Driftslut 1977

Borås Sandhult 
Hedared 6:34

Hushållsavfall, park- 
och trädgårdsavfall och 
schaktmassor

3 Nedlagd, uppstädning av 
området.

Driftslut 1970

Borås Viskafors 
Bogryd 1:152

Hushållsavfall, 
gummiavfall och 
schaktmassor mm.

2 Nedlagd, uppstädning 
av området samt 
markförbättringar.

Driftslut 1977

Borås Viskafors 
Högen, 
Rydboholm 
1:416

Osäkert vilken typ av 
avfall som tömts här

2 Nedlagd, fortsatta kontroller 
och provtagningar av 
deponin. Årlig kontroll att 
lakvattenutflöde sker ur 
dräneringssystem samt 
kontinuerlig provtagning 2 
ggr/år tillsvidare.

Driftslut 1970

Borås Borås, 
Gässlösa 5:1

Hushållsavfall och 
industriavfall

2 Nedlagd, specifikt 
kontrollprogram finns 
framtaget.

1930-talet– 
1994

Herrljunga Fåglaviks 
Glasbruk, 
157569, 
Lindspång 1:27

Industriavfall, 
mestadels glaskross 
men också miljö-
farligt avfall bl.a. 
tungmetaller.

2 Täckt och kalkad 1986–1987.
Kontrolleras enligt 
kontrollprogram.

Herrljunga Melltorp, 
157666, 
Melltorp 1:3

Avfallsdeponi – icke 
farligt, farligt avfall

3 Inventering avslutad – 
ingen åtgärd. Täckt och 
efterbehandlad.

Herrljunga Trollabo, 
157668, 
Trollabo 1:5

Industrideponi 3 Inventering avslutad – ingen 
åtgärd.

Herrljunga TA Hydroni 
deponi 2, 
170073, 
Annelund 7:1

Industrideponi i.u. Förstudie genomförd, täckt 
och efterbehandlad.
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Herrljunga TA Hydroni 
Deponi 1, 
170074, 
Annelund 13:1 

Industrideponi i.u. Förstudie genomförd.

Herrljunga Betongtipp, 
Strängbetong AB, 
Baggetomten 
5:6, Fölene 5:17

Ej miljöfarligt 
industriavfall, i 
huvudsak kasserade 
betongelement

i.u. Länsstyrelsen har fastställt 
kontrollprogram för 
lakvatten samt meddelat råd 
och anvisningar för tippens 
skötsel.

Herrljunga Trollabo 1:1 Deponi för hushålls-, 
industri- och 
byggavfall.

4 Täckt och efterbehandlad.

Herrljunga Trollabo 5:1 Industriavfall, i 
huvudsak bark.

3

Herrljunga Herrljunga 5:10 Industrideponi, bark 4

Herrljunga Herrljunga 6:3 Hushållsavfall 4 Täckt och efterbehandlad.

Herrljunga Åsen, 
Remmenedal

Jord- och stentipp i 
avslutad grustäkt.

i.u.

Mark Fritsla Hushålls- och 
industriavfall

2 Regelbundna provtagningar 
av lakvattnet, ett ytvatten-
dike har grävts. Provtagning 
sker regelbundet för att 
ge svar på om eventuella 
ytterligare åtgärder behöver 
genomföras.

1964–1978

Mark Rydal Hushålls- och 
industriavfall

3

Mark Velingstorp, 
Kinna

Hushålls- och 
industriavfall

2 Provtagning sker 
regelbundet för att ge 
svar på om eventuella 
ytterligare åtgärder behöver 
genomföras.

1950–1970

Mark Håven, Skene Industritipp 3

Mark Heden, Skene Hushålls- och 
industriavfall

2 Provtagning sker 
regelbundet för att ge 
svar på om eventuella 
ytterligare åtgärder 
behöver genomföras.

1934–1970
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Mark Skene skog, 
Skene

Hushålls- och 
industriavfall

2 Regelbundna provtagningar 
och sättningsmätningar 
enligt fastställt 
kontrollprogram.

1974–2001

Mark Torestorp Hushålls- och 
industriavfall

3

Mark Älekulla Hushålls- och 
industriavfall

3

Mark Öxabäck Hushålls- och 
industriavfall

3 1964–1977

Mark Sätila Hushålls- och 
industriavfall

4

Mark Horred Hushålls- och 
industriavfall

3

Mark Björketorp Hushålls- och 
industriavfall

4

Svenljunga Ebbarp 1:24, 
Ebbarp

Hushålls- och 
industriavfall

2 Provtagningar 
genomförda 2017 efter 
provtagningsplan fastställd 
2016. Kompletterande 
provtagningar genomförs 
under 2020 därefter tas 
beslut om kontrollprogram 
är nödvändigt eller ej.

1930/40-talet 
– början av 
1970-talet

Svenljunga Sexdrega 1:1, 
Sexdrega

Hushålls- och 
industriavfall

3 Provtagningar 
genomförda 2017 efter 
provtagningsplan fastställd 
2016. Kompletterande 
provtagningar genomförs 
under 2020 därefter tas 
beslut om kontrollprogram 
är nödvändigt eller ej.

Svenljunga Gälared 2:56, 
Hillared

Hushålls- och 
industriavfall

3

Svenljunga Bredgården 
10:1, 
Holsljunga

Hushållsavfall, jord- 
och stubbtipp

4
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Svenljunga Bosgården 
1:96, Mjöbäck

Hushålls- och 
industriavfall

3 Provtagningar 
genomförda 2017 efter 
provtagningsplan fastställd 
2016. Kompletterande 
provtagningar genomförs 
under 2020 därefter tas 
beslut om kontrollprogram 
är nödvändigt eller ej.

Svenljunga Frölunda 4:18, 
Östra Frölunda

Hushållsavfall 3

Svenljunga Bratås 1:13, 
Mårdaklev

Hushållsavfall, jord- 
och stubbtipp

i.u.

Svenljunga Hussered 1:9, 
Kalv

Hushållsavfall, jord- 
och stubbtipp

3 Provtagningar genomförda 
efter framtagen 
provtagningsplan 
2017. Kompletterande 
provtagningar genomförs 
under 2020 därefter tas 
beslut om kontrollprogram 
är nödvändigt eller ej.

Svenljunga Gälared 2:56, 
Hillared

Hushållsavfall, jord- 
och stubbtipp

3

Svenljunga Moga 1:112, 
Svenljunga

Jord- och stubbtipp 3

Svenljunga Moga 1:112, 
Svenljunga

Farligt avfall 2 Sluttäckning klar 2009. 1968–2009

Svenljunga Karlsberg 
5:399

Jord- och stubbtipp i.u. Provtagningsplan fastställd 
2016, hydrogeologisk 
utredning utförd 2016. 
Genomförd utredning 
bedömer att det inte är 
motiverat med provtagning 
eller kontrollprogram.

Svenljunga Hagatorpet 1:1, 
Åstarp

Hushålls- och 
industriavfall

3

Svenljunga Änglarp 3:19 Mellanlagring av farligt 
avfall; Deponi för icke-
farligt avfall

2 Delvis sluttäckt till 2013, 
återstår yta där ÅVC varit i 
drift till dec 2019.

1969–2007

Tranemo Ljungsarp I, 
Lagmanshaga 
1:1

Schaktmassor, 
trädgårds- och 
byggavfall. Även 
skjutbana.

3
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Tranemo Ljungsarp II, 
Pajet 1:1>1 

Hushålls-, industri- och 
byggavfall

3

Tranemo Länghem I, 
Länghem 2:3 

Hushållsavfall 3

Tranemo Länghem III, 
Länghem 2:1

Hushålls- och 
byggavfall

3

Tranemo Tranemo I 
(Gudarps 
avfallsupplag), 
Gudarp 3:39 

Hushållsavfall, 
industribygg- och 
rivningsavfall, park- 
och trädgårdsavfall, 
jord och schaktmassor, 
avloppsslam

2 Sluttäckt deponi.
Kontrollprogram finns.

1969–1980 
kommunalt 
avfall 1980–
2005 endast 
park- och 
trädgårds-
avfall, bygg- 
och rivnings-
avfall, jord- 
och schakt-
massor samt 
kommunalt 
avloppsslam.

Tranemo Tranemo II, 
Gudarp 3:39

Hushålls-, industri- och 
byggavfall

3

Tranemo Sjötofta I, 
Bygärde 1:1>1 

Hushålls-, bygg- och 
trädgårdsavfall, jord

3

Tranemo Ölsremma, 
Horshaga 1:2

Hushållsavfall, 
schaktmassor

4

Tranemo Ambjörnarp, 
Högalid 1:6 

Hushållsavfall 4

Tranemo Dalstorp I, 
Dalstorp 1:1 

Hushålls- och träd-
gårdsavfall, plåt mm.

4

Tranemo Dalstorp II, 
Skogarp 1:3>4 

Eventuellt industri-
avfall, bark, byggavfall, 
schaktmassor

3

Tranemo Dalstorp III 
(Pastoral-
skogen), 
Dalstorp 1:1

Hushållsavfall 4

Tranemo Dalstorp IV,  
Skogarp 1:23>2 

Barktipp (Dalstorpsträ) 3
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Tranemo Grimsås I, 
Grimslund 
2:77>1 

Hushålls-, industri-, 
grov och trädgårds-
avfall

3

Tranemo Grimsås II, 
Fiåsatorp 2:6 

Hushållsavfall, jord- och 
schaktmassor, bygg- 
och rivningsavfall, 
trädgårdsavfall, 
grovsopor

3

Tranemo Hulared, 
Gryttered 3:6 

Hushållsavfall, 
byggavfall, schakt-
massor, jord- och 
trädgårdsavfall

3

Tranemo Limmareds-
tippen, 
Limmared 
13:1<2 

Jord- och schaktmassor 3 Kontroller enligt kontroll-
program mellan 2008–2012. 
Därefter fortsatt provtagning 
under två år.

Tranemo Limmared II, 
Åsarp 7:14 
(Tidigare  
Åsarp 7:1)

Industriavfall, bark 3

Tranemo Limmared III, 
Åsarp 7:14 
(Tidigare  
Åsarp 7:1)

Hushålls- och 
industriavfall

2

Tranemo Uddebo, Kila 
1:20 

Hushålls-, industri-  
och byggavfall

3

Tranemo Nittorp, 
Nygården 
1:3>3 

Hushålls-, bygg- 
och rivningsavfall, 
schaktmassor, 
trädgårdsavfall

3

Tranemo Gudarp 4:1 Hushålls-, bygg-  
och industriavfall 

i.u. Driftslut 1969

Tranemo Länghem 3:71 Trädgårdsavfall och 
schaktmassor (tidigare 
biodammar)

4

Tranemo Ölsremma 1:1 Hushållsavfall, 
schaktmassor

4

Ulricehamn Kölabytippen 
Kölaby-Tostarp 
2:2, 7:1

Hushållsavfall, 
industriavfall, 
trädgårdsavfall och 
schaktmassor

3
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Ulricehamn Grönahög-
tippen Nyarp 
3:11

Hushållsavfall och 
industriavfall

3 Täckt med 20–30 cm morän.

Ulricehamn Marbäck I 
(Marbäcks-
tippen) 
Marbäck 13:43

Hushållsavfall 3 Täckt med minst 20 cm 
morän.

Ulricehamn Marbäck II 
Marbäck 1:42

Rivningsavfall 3 Uppstädat

Ulricehamn Södra Ving 
(Hökerums-
tippen) Ving 
10:1

Hushållsavfall och 
trädgårdsavfall

3 Täckt med 20–30 cm morän.

Ulricehamn Gällstad 
(Rånnavägs-
tippen) 
Rånnaväg 7:6

Hushållsavfall och 
industriavfall

3 Täckt 1973 med minst 20 cm 
finare schaktmassor.

Ulricehamn Strängsered-
tippen 
Gullered 
Sjögared 5:1

Hushållsavfall och slam 3 Täckt 1976.

Ulricehamn Södra Säm 
Vegby 2:9

Hushållsavfall 3

Ulricehamn Dalum Nöre 
4:6

Hushållsavfall 3

Ulricehamn Horsäckra I 
Vedåsla 17:1

Bl.a. trädgårdsavfall 3

Ulricehamn Härnatippen, 
Dammkullen 
(Brickagården) 
Härna 3:1

Hushållsavfall 3 Täckt med 5–15 cm morän 
1975.

Ulricehamn Silarp 2:18 Lantbruksavfall 3

Ulricehamn Strängsered 
3:40

Hushållsavfall 3 Täckt med morän 
och schaktmassor. 
Används fortfarande för 
trädgårdsavfall.

Ulricehamn Timmele 22:2 Industriavfall (Timmele 
färgeri), byggavfall och 
trädgårdsavfall

3

87

Avfallsplan 2021–2030

REM
ISS

REM
ISS



Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Ulricehamn Yttre vång 14:1 Bl.a. hushållsavfall 3

Ulricehamn Älmestad I, 
Gammalstorp 
1:2

Hushållsavfall och 
schaktmassor

3 Täckt med jord.

Ulricehamn Älmestad II, 
Gisslarp 2:7

Hushållsavfall och 
schaktmassor

3

Ulricehamn Hestertippen, 
Hester 5:7

Schaktmassor 3 Deponin 
stängdes 
2005

Vårgårda Gamla 
Tumbergs-
tippen 156304, 
Tumbergs-
Galstad 2:13, 
Tumbergs-
Galstad 2:16

Avfallsdeponi – icke 
farligt och farligt avfall, 
hushållsavfall, slam 
från  ytbehandlings-
industri

2 Åtgärd är avslutad.
Uppföljning är ej klar.

Vårgårda Tumbergs 
avfallsupplag 
156228, 
Tumberg 4:3

Avfallsdeponi – icke 
farligt och farligt avfall

i.u. Inventering avslutad – ingen 
åtgärd.

Vårgårda Tångatippen 
(Tånga Hed) 
156303, 
Hägrunga 6:3, 
Hägrunga 5:2

Avfallsdeponi – icke 
farligt och farligt avfall

3 Inventering avslutad – ingen 
åtgärd.

Vårgårda Östadkulles 
deponi 156301, 
Östadkulle 3:1, 
Östadkulle S:1, 
Östadkulle 4:3

Avfallsdeponi – icke 
farligt och farligt avfall

3 Inventering avslutad – ingen 
åtgärd.

Vårgårda Slamdepå i 
Lund, 156302, 
Lund 1:6

Slam från slamav-
skiljare och slutna 
tankar

3

Vårgårda Slamdeponi i 
Fullestad

Slam från trekammar-
brunnar

3
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Kommunerna i Boråsregion har sedan tidigare samverkat 
kring en regional avfallsplan som togs fram under 2011. Enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) ska en uppföljning av den 
föregående avfallsplanen genomföras. 

Uppföljningen av avfallsplanen har genomförts via intervjuer av relevanta 
personer inom respektive kommun under hösten 2019 samt via inhämtade och 
jämförande av data från bland annat Avfall Web. En del av målen som sattes i 
avfallsplanen 2012–2020 har varit svåra att följa upp då målen formulerats på 
ett sådant sätt att mätbar uppföljning inte varit möjlig. Detta beaktades vid 
framtagande av den nya regionala avfallsplanen. Att aktivt arbeta med den 
regionala avfallsplanen 2012–2020 utöver den dagliga verksamheten har inte varit 
prioriterat i alla kommuner. Man har delvis saknat en samordnande funktion som 
kan ge stöd i och driva arbetet med att nå målen i avfallsplanen. Vid framtagande 
av ny regional avfallsplan är det viktigt att förankra avfallsplanen i respektive 
kommun, upprätta en plan för hur uppföljningen av de satta målen ska gå till samt 
tydliggöra ansvarsfördelningen. 

Figur 9. Regional Avfallsplan 2012–2020.
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Mål Mål-
uppfyllelse Kommentar

Minst 90 % av hushållen 
i regionen ska vara 
nöjda med insamlingen

Genomsnittet för regionen 2019 var 88 %. 
Kundnöjdheten har ökat sen 2011.

Totala mängden avfall 
ska ha minskat år 2020 

Mängd insamlat avfall under kommunalt 
ansvar (exklusive slam och trädgårdsavfall) har 
ökat sedan 2011. Däremot har mängden rest-
och matavfall minskat. 

Skapa fler återbruk i 
regionen, till 2020 och 
i större utsträckning 
än 2011 använda sig av 
återbruk vid ÅVC

Bedömningen är att utvecklingen är positiv, 
fler möjligheter till återbruk har skapats 
i regionen jämfört med 2011. Ett antal 
återvinningscentraler i regionen har byggts 
om med utökad möjlighet till återbruk.

Hushållsavfallet får 
innehålla som mest 1 % 
farligt avfall

Målet är uppnått, resultat från de senaste 
plockanalyserna visar ett medelvärde på 0,2 % 
farligt avfall i restavfallet.

Sjuhärad ska inte 
bidra till spridning av 
kemikalier och andra 
farliga ämnen

Utvecklingen är positiv tack vare utökade 
informationsinsatser samt ökad tillgänglighet 
att lämna farligt avfall, exempelvis via miljöbil 
eller röda boxar.

Till 2020 ska allt farligt 
avfall samlas in och 
återvinnas

Kommunerna är på god väg. Plockanalyser 
visar låga halter, 0,2 %, farligt avfall i avfallet 
från hushållen och ökad tillgänglighet att 
lämna farligt avfall, via exempelvis miljöbil 
som åker runt, erbjuds i flera av kommunerna.

Invånare ska ha 
tillräcklig kunskap om 
vad som klassas som 
farligt avfall

Kommunerna har arbetat med 
informationsinsatser, sorteringsguider, 
miljökalendrar med mera och plockanalyser 
visar låg andel farligt avfall.

Tabell 16. Mål och måluppfyllelse i regional avfallsplan 2012–2020.

I Tabell 16 presenteras en sammanställning av mål från avfallsplanen 2012–2020 
samt en bedömning av om målen är uppfyllda eller inte. Symbolerna som har 
använts har följande betydelse:

Målet är 
uppnått

Målet är delvis 
uppnått/nära 
att nås

Målet är ej 
uppnått
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Mål Mål-
uppfyllelse Kommentar

Till 2020 ska samtliga 
kommuner ha ökat 
materialåtervinningen 
utifrån 2011 års nivåer

Bedömningen är att utvecklingen är 
positiv. Andel hushållsavfall insamlat för 
materialåtervinning har varit relativt konstant 
senaste åren. Däremot har andel uppkommet 
matavfall där växtnäring tas till vara ökat, 
vilket också är en form av materialåtervinning. 

Minska nedskräpning

En av de åtta kommunerna i regionen har 
mätt nedskräpning enligt Håll Sverige Rents 
metod. Resultatet därifrån visar att mängden 
skräp har minskat med 43 %. Samma kommun 
har också utvärderat de kostnader som kan 
allokeras till nedskräpning och årligen följt upp 
detta. Övriga kommuner har aktivt deltagit i 
Håll Sverige Rents kampanjer för att minska 
nedskräpning.

Matavfall: 50 % ska 
sorteras ut till år 
2020 och behandlas 
biologiskt så att 
växtnäring tas tillvara 
och 40 % så att energi 
tas tillvara

Målet är inte uppnått. 2019 låg Boråsregionen 
på 32 % av uppkommet matavfall som 
behandlas biologiskt så att växtnäring och 
energi tas till vara. Men riktningen är positiv 
då flera av kommunerna vid utgången av 
planperioden har infört separat insamling 
av matavfall vilket innebär att samtliga 
kommuner i Boråsregionen nu erbjuder 
separat insamling av matavfall.

Öka återanvändningen 
av grovavfall

Uppföljningsmått för detta mål saknas. Det 
är inte entydigt att mängden grovavfall har 
minskat till förmån för återanvändning, 
däremot har mängden grovavfall till deponi 
minskat vilket är positivt.

Minska mängder avfall 
till deponi

Målet är uppnått. Mängd avfall under 
kommunalt ansvar som går till deponi har 
minskat jämfört med 2011.
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Regional avfallsplan 2021-2030 - Ansvarsfördelning av 

mål inom Kommunkoncernen 

För att nå målen i avfallsplanen krävs att det finns uttalade ansvariga för att 

samordna och driva arbetet med målen. Målen är komplexa och det är därför 

sällsynt att en nämnd eller styrelse ensamt kan göra åtgärder som når målet. 

Ansvarsfördelning för de olika delmålen finns i tabellen nedan. I en del fall så är 

det den nämnd som följer upp målet och som kan initiera projekt som är 

ansvarig även om åtgärderna behöver göra inom en mängd olika verksamheter. 

Om vi ska nå målen så behöver många verksamheter delta i arbetet med att 

genomföra åtgärder. På sidan 14 i avfallsplanen finns en guide till vilka 

verksamheter som berörs av de olika målen. 

Ansvarsfördelning inom koncernen Borås Stad  
Mål  Ansvarig  

Målområde 1: Hushåll med maten  

Matsvinnet ska minska till 35 g/portion i kommunens 
verksamheter   

Grundskolenämnden och Vård- och 
äldrenämnden  
(Viktiga aktörer är verksamheter som 
servera mat) 

Matsvinnet ska minska med 50 % per invånare jämfört 
med år 2021   
  

Borås Energi och Miljö  
Miljö och konsumentnämnden  
  

Minst 60%  av uppkommit matavfall ska gå till 
näringsåtervinning och biogasproduktion eller annat 
miljömässigt motsvarande ändamål   

Borås Energi och Miljö  
  

Målområde 2: Konsumera hållbart  

Konsumtionen av engångsartiklar ska minska jämfört med 
år 2022  
  

Miljö- och konsumentnämnden  
Borås Energi och Miljö  
Kommunstyrelsen (koncerninköp) 
(Viktiga aktörer: verksamheter som 
använder engångsartiklar) 
 

Livslängden på arbetskläder i kommunens verksamheter 
ska öka jämfört med år 2022  

Kommunstyrelsen (koncerninköp)  
(Viktiga aktörer är koncerninköp och de 
verksamheter som använder 
arbetskläder.)  
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Invånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 
ska öka.  

Miljö- och konsumentnämnden   
Borås Energi och Miljö  
Viktig aktör är Kommunstyrelsen  

Målområde 3: Använd de resurser vi har  

Andel möbel- och textilinköp i kommunens verksamheter 
som är återbrukat ska öka jämfört med år 2022  

Kommunstyrelsen (koncerninköp)    
De kommunala bolagen  
  

Återanvändning och återvinning av bygg- och 
rivningsmaterial inklusive massor från kommunala bygg, 
mark och anläggningsprojekt ska öka jämfört med år 2022  

Lokalförsörjningsnämnden   
Tekniska nämnden   
Servicenämnden 

De kommunala bolagen  

Livslängden på elektronik i kommunens verksamheter ska 
öka jämfört med år 2022 

  

Kommunstyrelsen  
(Viktiga aktörer IT strateger och 
koncerninköp)   
De kommunala bolagen  

Invånarna ska ha möjlighet till enkel och tillgänglig 
återanvändning av produkter  

Borås Energi och Miljö  
Miljö- och konsumentnämnden  
  

Målområde 4: Sortera mera  

Alla kommunala verksamheter ska ha möjlighet att enkelt 
och nära kunna sortera ut sitt avfall  

Lokalförsörjningsnämnden   
Borås Energi och Miljö   
  

Andelen felsorterat i restavfallet ska minska med 50% 
jämfört med år 2021  
  

Borås Energi och Miljö (i samverkan med 
bl.a. bostadsbolag)  
  

Mängd avfall från ÅVC som behandlas med förbränning 
och deponering ska minska jämfört med år 2021  
  

Borås Energi och Miljö  
  

Andel hållbara och effektiva avfallstransporter i 
kommunens regi ska öka jämfört med år 2021   

 

Borås Energi och Miljö   

Målområde 5: Fimpa skräpet  

Nedskräpning ska minska med 50% jämfört med år 2022  Nämnder och Bolagsstyrelser som är 
involverade i Borås Rent och Snyggt.  

Upplevd nedskräpning i offentlig miljö ska förbättras 
jämfört med år 2022  

Nämnder och Bolagsstyrelser som är 
involverade i Borås Rent och Snyggt. 

  
Målområde 6: Planera in plats för avfallet  

Små och stora anordningar för återbruk, återvinning och 
avfallshantering ska lokaliseras i strategiska lägen så de är 
enkla att använda både ur brukar och insamlingssynpunkt. 
   

Borås Energi och Miljö   
Samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunstyrelsen  
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Remiss: Regional avfallsplan 2021-2030 

Kommunerna i Boråsregionen; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 

Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samverkar kring att ta fram en gemensam 

avfallsplan. Regional avfallsplan ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för 

perioden 2021-2030 har arbetats fram under framförallt 2020 med hjälp av en 

projektgrupp bestående av en projektledare och en representant från varje 

kommun eller kommunalt avfalls- och energibolag. Till projektgruppens hjälp 

bildades fokusgrupper bemannade med tjänstepersoner från våra åtta 

kommuner samt ett antal externa aktörer för att ge inspel på målen i 

avfallsplanen. Under framtagandet har målförslagen kontinuerligt förankrats i 

kommunerna.  

Remissinstanser 

1. Tekniska nämnden 

2. Samhällsbyggnadsnämnden 

3. Fritids- och folkhälsonämnden 

4. Lokalförsörjningsnämnden 

5. Förskolenämnden  

6. Grundskolenämnden  

7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

8. Individ- och familjeomsorgsnämnden  

9. Vård- och äldrenämnden  

10. Arbetslivsnämnden  

11. Kulturnämnden  

12. Servicenämnden  

13. Sociala omsorgsnämnden  

14. Miljö- och konsumentnämnden  

15. Borås Energi och Miljö AB 

16. Borås Elnät AB  

17. Borås Parkerings AB  

18. Borås Djurpark AB  

19. AB Bostäder i Borås  
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20. Fristadbostäder  

21. AB Sandhultsbostäder  

22. AB Toarpshus  

23. Viskaforshem AB  

24. Industribyggnader i Borås AB  

25. Inkubatorn i Borås AB  

26. Borås Borås TME AB  

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 20210406. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se Om 

dokumentet består av ett inskannat dokument, så skicka även ett exemplar där 

text kan kopieras. 

Ange diarienummer KS 2021-00101 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid 

redovisas tillsammans med nämndens/styrelsens beslut.  

När ni svara så tänk på: 

• Svaret ska vara så kortfattat och konkret som möjligt. 
• Svara med hänvisning till sidnumrering. 
• Ta upp både det som ni ser som styrkor i avfallsplanen och det ni tycker 

saknas eller behöver ändras. Motivera kortfattat. 
• Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning 
• Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det 

remitterade ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig).  

Vi önskar att ni även beaktar följande i era svar: 

• Vad är er samlade uppfattning om avfallsplanen? 

• Vad anser ni om målformuleringarna? 

• Vad anser ni om ansvarsfördelningen? 

• Hur tycker ni att avfallsplanen ska genomföras? Hur kan er organisation 

bidra? 

 

Förslag till ansvarsfördelning för de olika delmålen finns i tabellen nedan. På 

sidan 14 i avfallsplanen finns en guide till vilka verksamheter som berörs av de 

olika målen.  

 

Susanne Arneborg 
Handläggare 
0766230802 

Ansvarsfördelning inom koncernen Borås Stad  

Mål  Ansvarig  

Målområde 1: Hushåll med maten  
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Matsvinnet ska minska till 35 g/portion i 

kommunens verksamheter   

Grundskolenämnden och Vård- och 
äldrenämnden  
(Viktiga aktörer är verksamheter som 
servera mat) 
 

Matsvinnet ska minska med 50 % per 

invånare jämfört med år 2021   
  

Borås Energi och Miljö  
Miljö och konsumentnämnden  
  

Minst 60%  av uppkommet matavfall ska 
gå till näringsåtervinning och 
biogasproduktion eller annat miljömässigt 
motsvarande ändamål  
  

Borås Energi och Miljö  
  

Målområde 2: Konsumera hållbart  

Konsumtionen av engångsartiklar ska 
minska jämfört med år 2022  
  

Miljö- och konsumentnämnden  
Borås Energi och Miljö  
(Viktiga aktörer: verksamheter som 
använder engångsartiklar) 
 

Livslängden på arbetskläder i kommunens 
verksamheter ska öka jämfört med år 
2022  

Kommunstyrelsen (koncerninköp)  

(Viktiga aktörer är koncerninköp och de 

verksamheter som använder 
arbetskläder.)  
  

Invånarnas förståelse om kopplingen 
mellan konsumtionsbeteende, 
avfallsmängder och miljöpåverkan ska 
öka.  

Miljö- och konsumentnämnden   
Borås Energi och Miljö  
Viktig aktör att samverka med: 
Stadsledningskansliet 
(Näringslivsavdelningen) 
  

Målområde 3: Använd de resurser vi har  

Andel möbel- och textilinköp i 
kommunens verksamheter som är 
återbrukat ska öka jämfört med år 2022  

Kommunstyrelsen (koncerninköp)    
De kommunala bolagen  
  

Återanvändning och återvinning av bygg- 
och rivningsmaterial inklusive massor från 
kommunala bygg, mark och 
anläggningsprojekt ska öka jämfört med år 
2022  

Lokalförsörjningsnämnden   
Tekniska nämnden   
Servicenämnden 
De kommunala bolagen  
 

Livslängden på elektronik i kommunens 

verksamheter ska öka jämfört med år 2022 
  

Kommunstyrelsen  
(Viktiga aktörer IT strateger och 
koncerninköp)   
De kommunala bolagen  

Invånarna ska ha möjlighet till enkel och 
tillgänglig återanvändning av produkter  

Borås Energi och Miljö  
Miljö- och konsumentnämnden  
  

Målområde 4: Sortera mera  

Alla kommunala verksamheter ska ha 
möjlighet att enkelt och nära kunna 
sortera ut sitt avfall  

Lokalförsörjningsnämnden   
Borås Energi och Miljö   
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Andelen felsorterat i restavfallet ska 
minska med 50% jämfört med år 2021  
  

Borås Energi och Miljö (i samverkan 
med bl.a. bostadsbolag)  
  

Mängd avfall från ÅVC som behandlas 
med förbränning och deponering ska 
minska jämfört med år 2021  
  

Borås Energi och Miljö  
  

Andel hållbara och effektiva 
avfallstransporter i kommunens regi ska 

öka jämfört med år 2021   
 

Borås Energi och Miljö   

Målområde 5: Fimpa skräpet  

Nedskräpning ska minska med 50% 
jämfört med år 2022  

Fritid och folkhälsonämnden (Borås 
Rent och Snyggt)  
Borås Energi och Miljö  

Upplevd nedskräpning i offentlig miljö 
ska förbättras jämfört med år 2022  

Fritid och folkhälsonämnden (Borås 
Rent och Snyggt)  

  
Målområde 6: Planera in plats för avfallet  

Små och stora anordningar för återbruk, 
återvinning och avfallshantering ska 
lokaliseras i strategiska lägen så de är enkla 
att använda både ur brukar och 

insamlingssynpunkt.    

Borås Energi och Miljö   
Samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunstyrelsen  
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Politiskt stödbrev för projektansökan till Viable Cities 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen översänder stödbrevet till Viable Cities.        

Sammanfattning 

Borås lokala koldioxidbudget fastslår att både kommunkoncernens och 

boråsarnas konsumtionsbaserade utsläpp ska minska med 16 % varje år. Det är 

en tuff utmaning som vi behöver ta oss an tillsamman med de som bor och 

verkar i Borås. Viable Cities är en utlysning som ger oss möjlighet att söka 

pengar för att utveckla det arbetet inom projekt Klimatneutrala Borås 2030.  

Klimatneutrala Borås 2030 kommer vara ett samverksamprojekt mellan Borås 

Stad, Navet Science Center, Science Park Borås, Borås Energi och Miljö AB 

och Fristadbostäder AB med syftet att realisera en ambitiös och rättvis 

klimatomställning. Projektstödet ger oss möjlighet att utveckla oumbärliga 

arbetsformer för samskapande och tillsammans med en bredd av aktörer 

realisera åtgärder och projekt som annars inte hade varit möjligt med befintliga 

resurser. I ansökan beskriver vi hur innovationsteamet ska arbeta med 

utmaningen, men vilka konkreta projekt och åtgärder som ska genomföras tas 

fram under projektperioden.  

Projektet är treårigt med en budget på maximalt 10 miljoner för hela 

projektperioden. Finansieringen är maximalt 50 %, vilket betyder att det 

maximala stödbeloppet är 5 miljoner. Borås Stad behöver inte tillföra medel 

i budget för projektet eftersom vi kan motfinansiera med befintliga 

tjänster inom klimatområdet.      

               

Ärendet i sin helhet 

Borås lokala koldioxidbudget fastslår att både kommunkoncernens och 

boråsarnas konsumtionsbaserade utsläpp ska minska med 16 % varje år. Det är 

en tuff utmaning som vi behöver ta oss an tillsamman med de som bor och 

verkar i Borås. Klimatkommitténs arbete har under det första året fokuserat på 

att intensifiera arbete med klimatfrågor inom den egna koncernen. För att 

lyckas nå ut brett behöver vi samverka med fler aktörer lokalt. Viable Cities är 

en utlysning som ger oss möjlighet att söka pengar för att utveckla det arbetet 

inom projekt Klimatneutrala Borås 2030.  
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Klimatneutrala Borås 2030 kommer vara ett samverksamprojekt mellan Borås 

Stad, Navet Science Center, Science Park Borås, Borås Energi och Miljö AB 

och Fristadbostäder AB med syftet att realisera en ambitiös och rättvis 

klimatomställning. Projektstödet ger oss möjlighet att utveckla oumbärliga 

arbetsformer för samskapande och tillsammans med en bredd av aktörer 

realisera åtgärder och projekt som annars inte hade varit möjligt med befintliga 

resurser. I ansökan beskriver vi hur innovationsteamet ska arbeta med 

utmaningen, men vilka konkreta projekt och åtgärder som ska genomföras tas 

fram under projektperioden.  

Städerna som deltar i projektet ska arbeta för att minska klimatutsläppen och 

öka sin innovationsförmåga, det vill säga förmågan att samarbeta på nya och 

effektiva sätt inom kommunen och tillsammans med andra i samhället. De ska 

också engagera medborgarna i arbetet för klimatneutrala och hållbara städer. 

De fyra myndigheterna (Energimyndigheten, Vinnova, Formas och 

Tillväxtverket) ska bland annat:  

• Se över lagar och regler för att underlätta för kommunerna att gå 

före i klimatomställningen  

• Skapa en nationell plattform som underlättar för kommuner att 

finansiera insatser och investera i klimatomställning 

Viable Cities ska stötta städernas klimatomställning på flera sätt, till exempel 

genom att: 

• Stötta processerna för förändringar av regler och policy 

• Underlätta långsiktigt och systematiskt innovationsarbete 

• Samordna möjligheter till finansiering 

• Stödja städernas eventuella ansökningar till EU-utlysningar. 

Det betyder att stödet vi kan få inom projekt kan leda till framtida finansiering 

av fler projekt eller insatser. 

Projektet är treårigt med en budget på maximalt 10 miljoner för hela 

projektperioden. Finansieringen är maximalt 50 %, vilket betyder att det 

maximala stödbeloppet är 5 miljoner. Borås Stad behöver inte tillföra medel i 

budget för projektet eftersom vi kan motfinansiera med befintliga tjänster inom 

klimatområdet.  

Det åtaganden vi gör inom projektet är att: 

• Ta fram ett årligt reviderat Klimatkontrakt (En handlingsplan för 

hur vi ska arbeta under kommande år) 

• Delta i Viable Cities nationella nätverk "Transition Lab" 

• Ta fram en portfölj av insatser, nuvarande och kommande 

• Ta fram en Klimatinvesteringsplan som ingår i Klimatkontraktet 

(investeringsplanen är en lista med åtgärder som inte behöver vara budgeterat) 
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• Implementera konkreta satsningar från portföljen  

• Etablerat innovationsteam  

• Skapa nya former och processer för att mobilisera en bredd av 

relevanta aktörer 

Beslutsunderlag 

1. Politiskt stödbrev för projektansökan till Viable Cities 

Beslutet expedieras till 

1. Viable Cities 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 



 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
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boras.se 
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boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2021-05-17 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2021-00389 3.2.1.0 
 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 
 

 

 

Till Viable Cities 

Kommunstyrelsen i Borås Stad ställer sig bakom Borås Stad ansökan till Viable 

Cities. Projektet ligger i linje med de mål som Borås Stad har beslutat om och 

ger oss möjlighet att öka den tvärsektoriella samverkan med lokala aktörer för 

att nå en klimatomställning av samhället.  

Borås lokala koldioxidbudget fastslår att både kommunkoncernens och 

boråsarnas konsumtionsbaserade utsläpp ska minska med 16 % varje år. Viable 

Cities projekt hjälper oss att realisera de kraftiga utsläppsminskningarna som 

krävs och samtidigt skapa en rättvis och inkluderande omställning. I Borås finns 

ett klimatråd med politiker från alla partier. Klimatrådet kommer aktivt delta i 

arbetet med projektet och diskutera de utmaningar som finns. Klimatrådet 

kommer bereda det årligt reviderade Klimatkontraktet och 

klimatinvesteringsplanen i enlighet med den lokala koldioxidbudgeten. 

Klimatrådet kommer även delta aktivt i den tvärsektoriella klimatdialogen med 

civilsamhället.  

Kommunstyrelsen står bakom ansökan till Viable Cities och ser fram emot 

projektets förmåga att mobilisera en bredd av relevanta aktörer för att 

tillsamman skapa en rättvis och inkluderande klimatomställning.  

 

Med vänlig hälsning 

 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Granskningsyttrande av ny översiktsplan för 

Ulricehamns kommun 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Att översända granskningsyttrande av ny översiktsplan för Ulricehamns 

kommun.        

 

Datum 

2021-04-27 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-05-01 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00270 3.1.1.5 Programområde 04 

Handläggare: Jan Petersson 
 

Datum 

2021-04-21 Bengt Himmelmann  

  Chef Strategisk samhällsplanering 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jan Petersson 
Handläggare 
0768-88 82 76 
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Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00270 3.1.1.5 

  

 

Granskningsyttrande av ny översiktsplan för 

Ulricehamns kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Att översända granskningsyttrande av ny översiktsplan för Ulricehamns 

kommun.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun tog 25 februari 2021 beslut om 

granskning av ny kommunövergripande översiktsplan med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Ett första förslag av den nya 

översiktsplanen var ute på samråd mellan 9 mars och 20 april 2020. Kommunen 

presenterar nu ett bearbetat förslag i en granskning.  

Borås Stad svarade på samrådet och alla synpunkter som lämnades under 

samrådet är bemötta i en samrådsredogörelse.  

Borås Stad har inga synpunkter och vill härmed önska Ulricehamns kommun 

lycka till med det fortsatta arbetet och ser fram emot fortsatt gott samarbete. 

Beslutsunderlag 

1. E-post, Granskning Översiktsplan Ulricehamn 2021-03-05 

2. Kungörelse granskning av översiktsplan Ulricehamn 2021-03-05 

3. Samrådsredogörelse översiktsplan Ulricehamn 2021-03-05 

4. Strategisk miljöbedömning och MKB granskning 2021-03-05 

5. Sändlista granskning Ulricehamn 2040 2021-03-05   

 

Beslutet expedieras till 

1. kommun@ulricehamn.se Märk med DNR 2017/647 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef Strategisk samhällsplanering 

 

mailto:kommun@ulricehamn.se


Från: Einarsson Helen <helen.einarsson@ulricehamn.se> 
Skickat: den 5 mars 2021 10:36 
Till: Borås Stad; herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se; kommun@mullsjo.se; 

kommunen@falkoping.se; Länsstyrelsen västra götaland; 
stadsbyggnad@jonkoping.se; Tranemo kommun; VGR 

Ämne: Granskning Översiktsplan Ulricehamn 2040 
Bifogade filer: Kungörelse granskning av översiktsplan Ulricehamn 2040.pdf; Sändlista 

granskning Ulricehamn 2040.pdf; Strategisk miljöbedömning och MKB 
granskning översiktsplan Ulricehamn 2040.pdf; Samrådsredogörelse 
översiktsplan Ulricehamn 2040.pdf 

 
Hej, 
 
Kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun tog 25 februari 2021 beslut om granskning av ny 
kommunövergripande översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Ni får 
detta mail då ni bedöms beröras av planförslaget, och era synpunkter är viktiga. Detta mail 
skickas till de e-postadresser som angivits för kontakt hos er organisation/företag. Om du undrar 
varför just du fått mailet finns sändlistan bifogad. Om oklarheter kvarstår, var god kontakta oss 
på miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se.   
 
Alla synpunkter som lämnades under samrådet är bemötta i en samrådsredogörelse.  
 
Eftersom den nya översiktsplanen är helt digital finns förslaget enbart tillgängligt via webben: 
Granskning- Översiktsplan Ulricehamn 2040. Samrådsredogörelse och strategisk 
miljöbedömning innehållande MKB bifogas detta mail. Samtliga tre handlingar och 
samrådsförslaget finns också tillgängliga på www.ulricehamn.se/ulricehamn2040.   
 
Samrådet pågår mellan 8 mars och 16 maj 2021.  
 
Synpunkter kan lämnas direkt i översiktsplanen under fliken ”Tyck till”. Synpunkter kan också 
skickas via brev till Kommunstyrelsen Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn eller via e-post 
till kommun@ulricehamn.se. Märk med ”Dnr 2017/647”.  
 
I detta utskick bifogas Kungörelse, Sändlista, Strategisk miljöbedömning & MKB och 
Samrådsredogörelse.  
 
 
Med vänlig hälsning 

 
Helen Einarsson 
Assistent 
Planenheten 
Miljö och samhällsbyggnad 
Ulricehamns kommun 
 
Telefon: 0321-59 52 60 
E-post: helen.einarsson@ulricehamn.se 
Besöksadress: Höjdgatan 3 
Postadress:  523 86 Ulricehamn 
 
www.ulricehamn.se 
www.facebook.com/Ulricehamnskommun 

mailto:miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se
https://gisportal.ulricehamn.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=328dbd22007a458f861dba31dcb7c2c8
http://www.ulricehamn.se/ulricehamn2040
mailto:kommun@ulricehamn.se
mailto:helen.einarsson@ulricehamn.se
http://www.ulricehamn.se/
http://www.facebook.com/Ulricehamnskommun


När du kommunicerar med Ulricehamns kommun behandlar  
vi dina personuppgifter. För mer information hur  
Ulricehamns kommun hanterar personuppgifter se  
www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter  

 

http://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter
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Miljö och samhällsbyggnad 

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se  
BESÖKSADRESS  Höjdgatan 3   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun 
 

Kungörelse granskning av ny översiktsplan 

Granskning av den nya kommunövergripande översiktsplanen Ulricehamn 2040, har godkänts 
av kommunfullmäktige den 25 februari 2021. Ett första förslag av den nya översiktsplanen var 
ute på samråd mellan 9 mars och 20 april 2020. Under samrådet lämnades totalt 104 
synpunkter in. Kommunen presenterar nu ett bearbetat förslag i en granskning. Till 
granskningsförslaget biläggs en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning samt en 
samrådsredogörelse. 
 
Granskningen pågår 8 mars 2021– 16 maj 2021.  
 
Översiktsplanen Ulricehamn 2040 är helt digital. Planförslaget, miljöbedömningen och 
samrådredogörelsen finns tillgängliga via www.ulricehamn.se/ulricehamn2040.  
 
Synpunkter skickas till: 

Synpunkter kan lämnas direkt i översiktsplanen (Granskning- Översiktsplan Ulricehamn 
2040) under fliken ”Tyck till”.  
 
Synpunkter kan också skickas via brev till Kommunstyrelsen Ulricehamns kommun, 523 86 
Ulricehamn eller via e-post till kommun@ulricehamn.se. Märk med ”Dnr 2017/647”.  
 

http://www.ulricehamn.se/ulricehamn2040
https://gisportal.ulricehamn.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=328dbd22007a458f861dba31dcb7c2c8
https://gisportal.ulricehamn.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=328dbd22007a458f861dba31dcb7c2c8
mailto:kommun@ulricehamn.se


     
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Översiktsplan Ulricehamn 2040 

                                               

Dnr 2017/647 
2020-12-16 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  



Samrådsredogörelse  

 
 
 
 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulricehamns kommun 

Miljö och samhällsbyggnad 

 

 

 

 



Samrådsredogörelse  

 
 
 
 
3 

Innehåll 
1 Inledning .............................................................................................................................. 4 

1.1 Bakgrund ......................................................................................................................................... 4 

1.2 Samrådsprocessen .......................................................................................................................... 4 

1.3 Hantering av yttranden .................................................................................................................. 4 

2 Inkomna yttranden ............................................................................................................... 5 

2.1 Statliga myndigheter och regioner ................................................................................................. 5 

2.2 Allmänheten .................................................................................................................................. 39 

2.3 Företag, organisationer och föreningar ....................................................................................... 94 

2.4 Grannkommuner ........................................................................................................................ 105 

2.5 Kommunal förvaltning i Ulricehamns kommun ........................................................................ 111 

2.6 Övriga synpunkter ....................................................................................................................... 114 

 

  



Samrådsredogörelse  

 
 
 
 
4 

 

1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Miljö och samhällsbyggnad i Ulricehamns kommun har fått i uppdrag av 
kommunfullmäktige att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. En översiktsplan 
tas fram enligt 3 kap. plan- och bygglagen (SFS 2010:900) (PBL). Enligt denna lag ska 
kommunen samråda ett första planförslag med länsstyrelsen, regionen och de kommuner 
som berörs. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, andra myndigheter, 
sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att 
delta i samrådet. Samråd av Ulricehamns nya översiktsplan, Ulricehamn 2040, genomfördes 
under våren 2020. Läs mer om detta under rubriken Samrådsprocessen. Denna 
samrådsredogörelse görs enligt PBL 3 kap. 11 §.  
 
Översiktsplanearbetet drivs och projektleds av planenheten på sektor miljö och 
samhällsbyggnad. Den viktigaste delen av projektorganisationen är en politisk referensgrupp 
bestående av kommunstyrelsens presidium, en representant och en ersättare från varje parti 
i kommunfullmäktige samt ordförande och vice ordförande i Miljö- och byggnämnden. 
Denna grupp lämnar politiska viljeriktningar för att säkerställa en politiskt förankrad 
produkt, stödjer uppdraget under processen samt följer och värderar löpande uppdragets 
utveckling. 
 
Översiktsplanen är helt digital. Detta innebär att den inte finns att skriva ut i pappersformat 
och att hela planen hanteras i en interaktiv karta i en digital plattform. 
 

1.2 Samrådsprocessen  
9 mars – 20 april 2020 var det första förslaget till ny översiktsplan ute på samråd. Under 
samrådet fick allmänheten, Länsstyrelsen, grannkommuner med flera läsa och tycka till om 
förslaget. Totalt lämnades 104 synpunkter fördelade enligt nedan: 
 

Statliga myndigheter och regioner 9 
Allmänheten 78 
Företag, organisationer och föreningar 9 
Grannkommuner 6 
Kommunal förvaltning i Ulricehamns kommun 2 

 
Synpunkterna kunde lämnas in direkt i den digitala plattformen samt via e-post och brev.  
Samrådsmöten var inplanerade i fyra av kommunens tätorter. Under dessa skulle det finnas 
möjlighet att träffa politiker från den politiska referensgruppen för att diskutera och ställa 
frågor. Det skulle också finnas möjlighet att få hjälp att ta del av planförslaget och med att 
lämna sina synpunkter. På grund av coronapandemin ställdes dessa möten in och istället 
lades mer kraft på att informera om det pågående samrådet via olika informationskanaler.  
  

1.3 Hantering av yttranden  
De synpunkter som kommit in bemöts i denna samrådsredogörelse. Det framgår om, och i så 
fall hur, planen justeras eller ändras utifrån synpunkterna inför granskning. I de fall där ett 
yttrande inte innebär att ändringar görs strävar kommunen efter att i denna 
samrådsredogörelse förklara varför denna bedömning gjorts. 
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I de fall där Länsstyrelsen har en avvikande mening framgår detta även i 
granskningsversionen av översiktsplanen.  
 

2 Inkomna yttranden 
 

2.1 Statliga myndigheter och regioner 
 

2.1.1 Länsstyrelsen 
På grund av yttrandets längd har det av redaktionella skäl behövts kortas ner i 
samrådsredogörelsen. De delar som utgör synpunkter på översiktsplanen och mark- och 
vattenanvändning redogörs för nedan.  
 

Översiktsplanens olika delar 
På kommunens webbplats framgår det att gällande översiktsplan, förutom den nu 
integrerade vindkraftsplanen och kommuntäckande ÖP, består av två fördjupade 
översiktsplaner för Gällstad och Ulricehamns tätort. Länsstyrelsen kan inte se att dessa 
nämns i förslaget, vilket får betraktas som en brist. Länsstyrelsen uppfattar att kommunen 
avser att ändra exempelvis utvecklingsområdenas utbredning inom tätorten och yttrar sig 
över de avgränsningar som redovisas i planförslaget. 
 

Kommentar: Noteras. Det stämmer att de fördjupade översiktsplanerna 
ersätts med den nya översiktsplanen. Detta förtydligas i granskningsversionen.  

 

Samlad bedömning 
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny översiktsplan och ser 
positivt på det webbaserade formatet. Den övergripande strategin för var i kommunen olika 
former av markanvändning bör lokaliseras kan antas medverka till en mer hållbar utveckling.  
Den lokala hänsynen till befintliga värden och därmed motstående intressen behöver 
däremot utvecklas. Vissa lokaliseringar är inte lämpliga och andra behöver redovisas 
tydligare för att nå en lämplig detaljeringsgrad för en översiktsplan. För en tredje grupp kan 
redan nu utläsas behov av anpassningar till motstående intressen, för att Länsstyrelsen ska 
betrakta lokaliseringsförslaget som lämpligt.  
 
För de områden som Länsstyrelsen bedömer är olämpliga och bör utgå, redovisas en 
motivering. Vid sidan av motiveringen tas ibland även detaljsynpunkter upp, som kan vara av 
intresse för det fortsatta arbetet. 
 
Länsstyrelsen anser att kartredovisningen är tydlig och ändamålsenligt utformad. Vissa data 
saknas ännu, exempelvis förorenade områden. De beskrivande texterna är ibland allmänna 
och ibland områdesspecifika, vilket gör läsningen mindre klar. Länsstyrelsens råd är att 
generella texter bör presenteras i marginalen och områdesspecifika texter göras klickbara, 
med hänvisningar mellan systemen där det behövs. 
  
Översiktsplanen kan med viss komplettering ge en god vägledning för beslut om hur mark- 
och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras.  
 
Länsstyrelsen anser att planens miljöbedömning behöver redovisas tydligare. 
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Kommentar: Noteras. Kommunen har i sina överväganden bedömt att det 
inte är lämpligt att dela upp översiktsplanen i marginaler och textrutor såsom 
Länsstyrelsen föreslår. Bedömningen är att produkten blir onödigt 
svåröverskådlig och kräver att läsaren vet var den ska läsa.  

 
Delar av det som framkommer ovan hanteras i andra delar av yttrandet.  

 

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 
11 kap. 10 § PBL 
 
Sammanfattning 

• Länsstyrelsen bedömer att det inför granskningsfasen återstår att göra analyser av 
riksintressenas värdebeskrivningar och att beskriva vilka faktiska, lokala 
konsekvenser för riksintressenas värden en ändrad markanvändning enligt förslaget 
skulle medföra. 
 

Kommunen har i samrådshandlingen valt att skjuta på denna utredning till kommande 
detaljplanering. Länsstyrelsen uppmanar Ulricehamns kommun att ändra detta angreppssätt 
enligt ovan, så att översiktsplanen inte bara blir kommunens avsiktsförklaring, utan även en 
överenskommelse med staten. Detta kommer samtidigt att stärka översiktsplanens 
vägledningskraft vid detaljplanering och bygglov och eventuella överklagande av dessa. För 
att hitta en lämplig avvägning mellan vilka frågor som bör besvaras i översiktsplan respektive 
detaljplan kan kommunen kontakta Länsstyrelsen för ett uppföljningsmöte. För de områden 
där kommunen inte föreslår någon ändrad markanvändning bedömer Länsstyrelsen liksom 
kommunen att riksintressena är tillgodosedda.  
 

Kommentar: Planen kompletteras med tydligare beskrivningar av 
konsekvenserna för berörda riksintressen där ändrad markanvändning 
föreslås.  

 

• Länsstyrelsen bedömer att redovisningen är otillräcklig för att avgöra om MKN enligt 
5 kap. MB följs.  
 

Kommentar: Noteras. Detta behandlas i avsnittet ”Miljökvalitetsnormer” 
nedan. 

 

• Länsstyrelsen bedömer att den landsbygdsutveckling i strandnära läge som föreslås i 
översiktsplanen till stora delar är eller kan vara lämplig, men att det även finns 
områden som inte är lämpliga för LIS. 
 

Kommentar: Noteras. Detta behandlas i avsnittet "Strandskydd och 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)” nedan.  

 

• Frågor som berör mark- och vattenområden och som angår angränsande kommuner 
samordnas på ett lämpligt sätt. 

 
Kommentar: Noteras.  

 

• Vi bedömer inte att planen medför några sådana problem avseende människors hälsa 
och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion att det i ett senare 
planeringsskede ska ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det 
förutsätter att kommunen gör vissa justeringar och följer de rekommendationer som 
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översiktsplanen lyfter fram. 
 

Kommentar: Noteras.  
 

Riksintressen 
Av PBL framgår att en översiktsplan behöver återge hur ett riksintresse är utpekat. Denna 
redovisning är fullgod i planförslaget. 
 
Länsstyrelsen anser utöver detta att om riksintresset berörs eller kan beröras av en 
exploatering ska kommunen ge sin syn på vilka uttryck riksintressets värdebeskrivning har 
inom området. Kommunens ska sedan beskriva hur man i sin lokala analys anpassat förslaget 
till dessa värden. Till sist ska kommunen redovisa vilka positiva och negativa effekter 
förslaget har för riksintresset. Detta är underlaget för Länsstyrelsens bedömning av om 
förslaget är tillräckligt väl beskrivet och om konsekvenserna är godtagbara ur statens 
samlade synvinkel. Kommunens redovisning kan bestå av direkta planåtgärder i 
översiktsplanen, exempelvis genom exploateringsområdets avgränsning. Den kan även ske 
genom anvisningar för hur detaljplan, förhandsbesked, bygglov och andra tillstånd ska 
hanteras i senare skeden. Centralt vid denna analys är att reda ut vilka typer av påverkan 
som kan skada riksintresset. En generell anvisning att hänsyn ska tas i ett senare skede är 
inte tillräckligt i en översiktsplan. 
 

Kommentar: Planen kompletteras med tydligare redogörelser för vad inom 
ett riksintresse som riskerar att skadas på grund av förslaget.   

 

Totalförsvaret (3 kap. 9 § miljöbalken) 
Länsstyrelsen bedömer att förslaget tillgodoser riksintresse för totalförsvaret. 
Försvarsmakten har meddelat Länsstyrelsen att man inte har något att erinra mot 
planförslaget, men lämnar inget skriftligt yttrande. 
 

Kommentar: Noteras.  
 

Naturvård (3 kap. 6 § MB) 
Länsstyrelsen bedömer att det finns en risk för påtaglig skada utifrån samrådsförslaget. 
Påverkan på riksintresset är allmänt otillräckligt beskriven. Länsstyrelsen tar under 
områdessynpunkter upp var förändringar av förslaget behövs och var en bättre redovisning 
kan vara tillräcklig. De s.k. riksvärden som ligger till grund för utpekandet av riksintresset 
för naturvård utgörs huvudsakligen av de många ädellövskogarna. De s.k. huvudkriterier 
som ligger till grund för utpekandet av riksintresset för naturvård utgörs huvudsakligen av de 
områden som bjuder på berikande friluftsaktiviteter. 
 
NRO 14129 Ätradalen 
Planförslaget berör framför allt det riksvärde som utgörs av naturbetesmarker och ängar. 
Skada på riksintresset kan uppstå i Timmele vid planläggning för tätortsutveckling på 
betesmark med indikationer på skyddade stenmurar och åkerholmar (bostäder vid Lena). 
Skada kan uppstå i Blidsberg vid utvidgning av industriområdet söder om Alarpsvägen. 
Utvidgningen berör betesmark som kan innehålla biotopskyddsområden. Risk för skada på 
riksintresset föreligger även för planerna på ett nytt verksamhetsområde i norra Blidsberg 
med stöd av en byggnadsplan från 1950 (verksamhetsområde Norr om Skattegården). 
Området berör till större del betesmark som utifrån analyser av tidigare 
inventeringsunderlag bildar en värdekärna för gräsmarker. Området kan antas ha höga 
biologiska värden. 
 

Kommentar: Planen kompletteras med en tydligare redogörelse för vad inom 
riksintresset som riskerar att skadas på grund av förslaget. Dessa redogörelser 
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återfinns i de områdesspecifika beskrivningarna för de exploateringsområden 
som Länsstyrelsen nämner ovan.  

 
NRO 14160 Åsunden-Torpasjöområdet 
Planförslaget berör framför allt det riksvärde som utgörs av ädellövskog. Översiktsplanen 
berör framförallt riksintresset kring Åsundens norra del. Där planläggs riksintresseområden 
för bostäder och för verksamheter som syftar till att främja landsbygdens utveckling. Risk för 
skada på riksintresset förutses särskilt vid en bostadsexploatering i LIS-området kring 
Brunnsnäs Herrgård. Området hyser en naturvårdsintressant hagmark, flertalet särskilt 
skyddsvärda träd samt alléer med höga värden. Risk för skada på riksintresset finns vid en 
bostadsexploatering vid Sjögunnarsbo, framförallt i de delområden där ädellövträd är 
beståndsbildande eller sätter tydlig prägel på området. 
 

Kommentar: Planen kompletteras med en tydligare redogörelse för vad inom 
riksintresset som riskerar att skadas på grund av förslaget. Denna redogörelse 
återfinns i den områdesspecifika beskrivningen för det exploateringsområde 
som Länsstyrelsen nämner ovan. 

 

Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB) 
Länsstyrelsen bedömer att riksintresset och förslagets påverkan på detta behöver redovisas 
tydligare. Flera av utvecklingsområdena ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och 
berör fornlämningar. Detta bör framgå tydligt av områdesbeskrivningarna. Kommunen 
behöver ange hur riksintresset ska tillgodoses.  
 
Förslaget innehåller generella beskrivningar och är inte tydligt kopplat till ändrad 
markanvändning. Med ambitionen att förtäta mer intensivt i centrala Ulricehamn och i 
kommunens övriga tätorter bör även kumulativ påverkan redovisas. 
 

Kommentar: Planen kompletteras med en tydligare beskrivning av 
riksintresset för kulturmiljövård. Därtill redogörs för vilka kumulativa effekter 
som kommunen bedömer att den föreslagna stadsutvecklingen kan få på 
riksintressets värden.   

 

Friluftsliv (3 kap. 6 § MB) 
Länsstyrelsen bedömer att det finns en risk för påtaglig skada utifrån samrådsförslaget. 
Påverkan på riksintresset är allmänt otillräckligt beskriven. Länsstyrelsen tar under 
områdessynpunkter upp var förändringar av förslaget behövs och var en bättre redovisning 
kan vara tillräcklig. 
 
Ätrans dalgång FO 48 
Planförslaget berör framför allt riksintressets huvudkriterium att området har särskilt goda 
förutsättningar för berikande upplevelser i kulturmiljöer. Skada på riksintresset kan uppstå 
vid exploateringar inom fornlämningsområden och områden med andra 
kulturmiljölämningar. Sådana exploateringar föreslås i Timmele genom bostäder vid Lena 
och Annestorp, samt verksamhetsområde Norra Timmele. Sådana exploateringar föreslås 
även i Blidsberg genom bostäder vid Västra Blidsberg och verksamhetsområde 
Norr om Skattegården. En områdesrelaterad redovisning behövs för att avgöra frågorna på 
översiktsplanenivå. 
 

Kommentar: Planen kompletteras med en tydligare redogörelse för vad inom 
riksintresset som riskerar att skadas på grund av förslaget. Dessa redogörelser 
återfinns i de områdesspecifika beskrivningarna för de exploateringsområden 
som Länsstyrelsen nämner ovan. 
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Åsunden, Hofsnäs, Torpasjöområdet FO 46 
Planförslaget berör framför allt riksintressets huvudkriterium att området har särskilt goda 
förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer, framförallt kring 
Åsundens norra del. Det gäller LIS för bostäder och verksamheter inom riksintresseområde. 
Risk för skada på riksintresset uppstår vid en bostadsexploatering i det friluftsintressanta 
LIS-området kring Brunnsnäs Herrgård. 
 
Detsamma gäller föreslagna bostadsexploateringar vid friluftsintressanta och skogsrika 
höjdlägen mellan Skottek och Marbäck, LIS bostäder Skottek södra, Bredgården 1:1 och 
Sjögunnarsbo. Även LIS bostäder Marbäcksviken kan medföra skada på riksintresse 
friluftsliv. Viken erbjuder ett skyddat läge för båtburet friluftsliv och angränsar till 
naturreservatet Korpeboberg 
 

Kommentar: Planen kompletteras med en tydligare redogörelse för vad inom 
riksintresset som riskerar att skadas på grund av förslaget. Dessa redogörelser 
återfinns i de områdesspecifika beskrivningarna för de exploateringsområden 
som Länsstyrelsen nämner ovan.   

 

Kommunikationer (3 kap. 8 § MB) 
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget tillgodoser riksintresse för kommunikationer. Detta 
under förutsättning att synpunkter om olämpliga utvecklingsområden beaktas och att 
riktlinjer för farligt gods tillämpas på ett godtagbart sätt. Redovisningen av riksintresset bör 
dock förtydligas. Endast nuvarande sträckning av väg 40 omfattas av riksintresse, 
kommunens utvecklingsvisioner bör tydligt redovisas på ett avvikande sätt.  
 
Det som redovisas som ”framtida riksintresse kommunikationer – järnväg” har ingen formell 
riksintressestatus och är därför olämpligt att redovisa i kartan som en form av riksintresse. 
Kommunen kan i stället redovisa sin syn på vilka eventuella markområden som kan vara 
lämpliga för en framtida järnväg, mark där man är restriktiv med annan användning. 
Riksintresse för kommunikationer kan komma att beslutas som en korridor eller som annat 
utpekat anspråk under planperiodens tidsrymd. Se även under Infrastruktur i denna fråga. 
 

Kommentar: Planen ändras i detta avseende. Avsnittet om Götalandsbanan 
hanteras i avsnittet ”Markanvändning” i granskningsförslaget. 

 

Miljökvalitetsnormer 
 
Buller 
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att MKN buller enligt 5 kap. MB 
kan följas. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
Vatten 
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås kan medverka till att MKN enligt 5 kap. MB följs, 
förutsatt att redovisningen kompletteras enligt nedan och förslaget anpassas efter resultaten. 
Den redovisning som finns är alltför generell för att helt utesluta att vissa lokaliseringar 
redan i ett översiktsplaneskede är olämpliga, eller att anpassningar behövs av förslaget. 
Redovisningen bör omfatta kommunens alla vattenförekomster, med tyngdpunkt på de 
vatten som har dålig kvalitet och som riskerar att påverkas ytterligare av förslaget. Med 
analysen av de vattenförekomster som inte når god status som grund kan föreslagna 
exploateringar värderas och rekommendationer för efterföljande planering jämföras med 
kommunens ÖP-strategi. 
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Kommentar: Planen kompletteras i detta avseende med en redovisning av alla 
vattenförekomster med tyngdpunkt på de som inte uppnår god status. 

 
Kommunen har arbetat med förbättringar för fiskvandring. Detta bör redovisas, också med 
koppling till MKN vatten.  
 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande i vägledningen för 
Ätran att vandringsvägar för fisk ska säkerställas. 

 
Flera av de föreslagna utbyggnadsområdena för bostäder i planen ligger vid vatten. 
Redovisningen av hur detta kommer att påverka behovet av ändrad användning även i 
vattenområdet bör utvecklas. Det är rimligt att anta att anspråken på bryggor och andra 
vattenanläggningar kommer att öka och då blir detta en konsekvens av planen som behöver 
beskrivas. 
 

Kommentar: Planen kompletteras med att det för varje LIS-område finns ett 
resonemang kring hur MKN vatten kan påverkas.  

 
Luft 
Länsstyrelsen bedömer att kommunen inte redovisat att planförslaget medverkar till att 
MKN luft enligt 5 kap. MB kan följas. 
 
Kommunen skriver att mätningar visar att alla miljökvalitetsnormer klaras. Alla aktuella 
parametrar har dock inte mätts i Ulricehamn. De mätresultat som redovisas är kvävedioxid 
(NO2) och bensen som årsmedelvärde. Dessutom finns resultat från spridningsberäkningar 
av kväveoxider (NOx) och partiklar (PM10) som årsmedelvärde. 
 
Kommunen behöver revidera sin bedömning utifrån de undersökningar som faktiskt gjorts, 
respektive hur man bedömt de MKN som inte kontrollerats. I trafikerade miljöer är det för 
närvarande viktigast att bevaka MKN för NO2 och PM10 som dygns- respektive timvärden. 
Det är generellt avsevärt svårare att klara dygns- och timvärdena än årsmedelvärdena för 
NO2 och PM10. 
 
Länsstyrelsen anser att luftkvalitetsfrågan i Ulricehamn, särskilt med målet ”tätt och 
blandat”, blir något otydlig. Den fördjupade översiktsplanen för tätorten har rätt skala för 
frågan om var en förtätning är önskvärd och kan genomföras utan att försämra luftkvaliteten. 
Förhållandet mellan ÖP och FÖP behöver som nämnts redovisas generellt, samt specifikt i 
denna fråga. 
 

Kommentar: Planen kompletteras med att förtydliganden kring MKN luft 
görs. Som nämnts ovan ersätter den nya översiktsplanen den fördjupade 
översiktsplanen för Ulricehamns centralort.  

 

Strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
Kommunen pekar ut ett antal befintliga och ett antal nya LIS-områden i planförslaget. I ett 
senare skede ska kommunen, med stöd i plan- och bygglagen och miljöbalken, visa att det 
finns skäl för att ta i anspråk strandskyddat område. Länsstyrelsen anser att LIS-
motiveringarna kan stärkas i översiktsplanen, så att den blir ett bättre stöd vid fortsatt 
planläggning och bygglovgivning, se punktlista nedan. 
 
Länsstyrelsen bedömer att flera områden har en sådan närhet till Ulricehamns tätort, att 
någon utveckling av själva landsbygden knappast kan bli följden av en exploatering. 
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Länsstyrelsen bedömer områdena såsom de är avgränsade och beskrivna. I något fall föreslår 
Länsstyrelsen en anpassning av avgränsningen och i flera fall en utökad redovisning i syfte 
att stärka översiktsplanen. 
 

• Det är bra att bostäder och verksamheter är särredovisade. 

• Redovisningen av fri passage är otillräcklig i karta och beskrivning. 
o Det bör i karta och text framgå om fri passage är möjlig. 

 
Kommentar: Planen justeras så att det framgår i alla LIS-områden att fri 
passage ska säkerställas.   

 

• Redovisningen av alternativ till jordbruksmark och konsekvenser för jordbruket på 
platsen samt relevanta miljömål är svag. 
 

Kommentar: Planen kompletteras med ett resonemang kring alternativ 
lokalisering i varje föreslaget utvecklingsområde som innebär exploatering av 
jordbruksmark. Konsekvenser för relevanta miljömål bedöms för de områden 
där så anses lämpligt. 

 

• Redovisningen av förväntad utveckling för det enskilda området är otillräcklig, 
särskilt för tätortsnära områden. 
 

Kommentar: Planen kompletteras med resonemang kring vad utveckling 
inom varje LIS-område kan får för effekter på landsbygden.  

 

• Skyddade områden och områden med dokumenterat höga naturvärden inte lämpliga 
som LIS-områden.  
 

Kommentar: Planen kompletteras med noggrannare bedömningar och 
anpassningar till naturvärden inom de LIS-områden där så anses nödvändigt.  

 

• Länsstyrelsen bedömer att en stadigt positiv befolkningsutveckling i kommuncentra 
inte är förenligt med landsbygdsdefinitionen.  

o I stället kan tätortsutveckling undersökas som motiv. 
 

Kommentar: Planen justeras så att områden inom strandskydd som inte 
bedöms påverka landsbygdsutvecklingen tas bort som LIS-områden och istället 
föreslås som ”nya bostäder”.   

 
Uppgifter som bör redovisas i översiktsplanen är att hittills okända hänsynsobjekt kan 
begränsa möjligheterna att genomföra LIS-planen. Det gäller bland annat så kallade 
generella biotopskyddsområden (7 kap. 11 § miljöbalken) samt förekomst av arter som 
omfattas av artskyddsförordningen. 
 

Kommentar: Noteras. Detta förtydligas i vägledningen för varje LIS-
område.   

LIS-områden bostad 
Ovan redovisar Länsstyrelsen generella synpunkter på planens LIS-områden. Nedan 
redovisas synpunkter på de specifika områdena. Texten ”ÖP 2015” anger att området är 
utpekat i gällande ÖP och accepterat av Länsstyrelsen där. ”ÖP 2015, ej lämplig” anger på 
motsvarande sätt Länsstyrelsens bedömning i gällande ÖP att området inte är lämpligt. 
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Granhagen 
ÖP 2015. Området ligger tätortsnära och det kan vid genomförande vara svårt att visa att en 
exploatering medför en utveckling för landsbygden. Om kommunen kan motivera området 
starkare, bör det redovisas i översiktsplanen. 
 

Kommentar: Planen justeras genom att området slås ihop med intilliggande 
område för nya bostäder. Därmed tas LIS-området bort och får 
markanvändningen ”nya bostäder”.  

 
Skottek norra 
ÖP 2015. Området ligger tätortsnära och det kan vid genomförande vara svårt att visa att en 
exploatering medför en utveckling för landsbygden. Om kommunen kan motivera området 
starkare, bör det redovisas i översiktsplanen. De tänkta bostäderna behöver anpassas till 
förekommande ädellövträd och vägar för friluftslivet. Ligger i närheten av väg 157 men 
buller har inte behandlats.  
 

Kommentar: Planen justeras genom att området slås ihop med intilliggande 
område för nya bostäder. Därmed tas LIS-området bort och får 
markanvändningen ”nya bostäder”.  

 
Planen kompletteras med vägledningspunkter som tydliggör att buller ska 
beaktas, att området ska anpassas till ädellövträd och att vägar för friluftslivet 
ska värnas. 

 
Skottek södra 
ÖP 2015, ej lämplig. Bedömningen kvarstår. Motivering: Området utgörs av ett oexploaterat 
höjdläge nära tätorten Ulricehamn och inom ett område av riksintresse för friluftslivet. Att 
låta området förbli naturmark är av betydelse för att tillgodose riksintresset genom fortsatt 
användning som tätortsnära och strandnära rekreationsområde. Ligger i närheten av väg 157 
men buller har inte behandlats. 
 

Kommentar: Planen justeras genom att LIS-området tas bort ur 
översiktsplanen inför granskning.  

 
Bredgården 1:1 
ÖP 2015, ej lämplig. Bedömningen kvarstår. 
Motivering: Området utgörs av ett oexploaterat höjdläge nära tätorten Ulricehamn och är del 
av ett område av riksintresse för friluftslivet. Att låta området förbli naturmark är av 
betydelse för att tillgodose riksintresset genom fortsatt användning som tätortsnära och 
strandnära rekreationsområde. Ligger i närheten av väg 157 men buller har inte behandlats. 
 

Kommentar: Planen justeras genom att LIS-området tas bort ur 
översiktsplanen inför granskning. 

 
Brunnsnäs 
Området är inte lämpligt för LIS. 
Motivering: Området utgörs av en herrgårdsmiljö med ett anslutande jordbrukslandskap 
med mycket höga naturvärden. Området behöver bevaras för att tillgodose riksintressena för 
naturvård och friluftsliv. Området har stora värden för strandskyddets syften. Områdets 
betydelse för allemansrättsligt tillgänglig rekreation kan antas öka i takt med att tätorten 
Ulricehamn växer. Utöver detta ligger området tätortsnära och kan inte antas medverka till 
en utveckling av den lokala landsbygden mer än marginellt i förhållande till nuvarande 
användning. Risk för översvämning vid skyfall. 
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Kommentar: Planen justeras genom att området slås ihop med intilliggande 
område för nya bostäder. Därmed tas LIS-området bort och får 
markanvändningen ”nya bostäder”.  

 
Planen justeras vidare genom att området avgränsas så att herrgården inte 
ingår i det föreslagna området. Planen kompletteras med en tydligare 
motivering av ianspråktagande av jordbruksmarken i området. Vidare har 
planen kompletterats med vägledningspunkter som säkerställer att 
naturvärden inom området ska skyddas. Området har därutöver avgränsats 
efter lövskogen. Friluftslivet och den allemansrättsliga tillgängliga rekreationen 
säkerställs genom att fri passage ges vid sjökanten, att Åsundenleden dras 
närmare sjön och att ett nytt friluftsområde utvecklas intill Brunnsnäs. Risk för 
översvämning och skyfall hanteras i granskningsförslaget.  

 
För att säkerställa ett helhetsgrepp av området framgår det i 
granskningsförslaget att detaljplanearbete ska föregås av ett planprogram. 

 
Sjögunnarsbo 
Området pekades ut under samrådet av ÖP 2015, men avstyrktes av Länsstyrelsen och togs 
bort. Området är inte lämpligt för LIS. Motivering: Den södra delen av det utpekade området 
ingår i en av kommunens största sammanhängande ädellövskogar. Den norra delen utgörs av 
mer trivial barrskog men ingår i ett större strandnära och oexploaterat skogsområde. 
Länsstyrelsen bedömer att en exploatering av den norra delen inte kan tillgodose 
riksintresset för friluftsliv. Området har sammantaget stor betydelse för strandskyddets 
syften. 
 

Kommentar: Planen justeras genom att området avgränsas väsentligt inför 
granskningen. De delar av området som justerats bort föreslås utgöra ett 
”utredningsområde” i granskningsversionen. Ett utredningsområde innebär att 
området ska utredas för att öka kunskapen om det och vilka konsekvenser en 
utveckling skulle kunna innebära. I detta fall gäller det främst lokala och 
kumulativa konsekvenser för natur- och friluftsvärden. 

 
Vegby udden 
ÖP 2015. Området är lämpligt för LIS. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
Centrala Vegby 4:100 
ÖP 2015. Området är lämpligt för LIS. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
Centrala Vegby 4:74, 4:126 
ÖP 2015. Området är lämpligt för LIS. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
Vings-Torp 
ÖP 2015. Området är lämpligt för LIS. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
Mastunga 
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ÖP 2015. Området är lämpligt för LIS. Jordbruksmark berörs och utformningen kan därför 
komma att kräva anpassning till s.k. generella biotopskydd, såsom stenmurar, diken och 
åkerholmar. 
 

Kommentar: Planen justeras genom att området har avgränsats utefter 
jordbruksmarken och de generella biotopskydden i området.  

 
Vings sjögården 
ÖP 2015. Området är lämpligt för LIS. Jordbruksmark berörs och utformningen kan därför 
komma att kräva anpassning till s.k. generella biotopskydd, såsom stenmurar, diken och 
åkerholmar. 
 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande om 
jordbruksmarken och hur den får ianspråktas. Vidare kompletteras planen 
med ett förtydligande om anpassning till generella biotopskydd i området. 

 
Mogdens fritidshusområde 
ÖP 2015. Området är lämpligt för LIS. I gällande detaljplan är strandskyddet upphävt, det 
inträder dock om den nuvarande planen upphävs. 
 

Kommentar: Noteras. Detaljplaneläggning av området pågår i nuläget.  
 
Strängsered 
ÖP 2015, ej lämplig. Bedömningen kvarstår delvis, området öster om genomfartsvägen kan 
vara lämpligt för LIS, observera eventuellt buller från täkt. Motivering: Området väster om 
vägen utgörs av en ca 800 meter lång och 30-150 meter bred, till större delen oexploaterad 
strandremsa, som på sikt kan komma att utveckla ett värdefullt växt- och djurliv. 
Länsstyrelsen bedömer att området väster om vägen inte är lämpligt för LIS utifrån 
strandskyddets syften. 
 

Kommentar: Planen justeras så att området väster om väg 1879 tas bort som 
LIS-område.    

 
Fästeredssund 
ÖP 2015. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
Rånnaväg 17:1 
ÖP 2015. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
Rånnaväg 12:1 m.fl 
ÖP 2015. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
Marbäcksviken 
Området är inte lämpligt för LIS. Länsstyrelsen bedömer att en exploatering skulle motverka 
strandskyddets syften, bekräftat av bland annat riksintresset för friluftsliv. Motivering: 
Strandnära åker som ingår i ett omväxlande jordbrukslandskap. I omgivningen finns en 
sträcka med kantzoner och bryn med åker-lövskog, en normalt viktig livsmiljö för många av 
odlingslandskapets arter. Området angränsar även till naturreservatet Korpeboberg, samt 
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Natura 2000-området med samma namn. Marbäcksviken och angränsande strandområden 
erbjuder ett skyddat läge för bland annat båtburet friluftsliv. 
 

Kommentar: Planen justeras genom att området tas bort inför granskningen.  
 
Hökerum udden 
Delområdet som idag utgörs av skogsmark är lämpligt för LIS. Strandskydd är delvis upphävt 
i gällande detaljplan. Eventuell förorenad mark från närliggande saneringsobjekt har inte 
behandlats i ÖP.  
 
Det delområde om ca 7 ha som utgörs av åker torde emellertid inte vara lämpligt för LIS. 
Motivering: Att exploatera ett större skifte brukningsvärd jordbruksmark försämrar 
förutsättningarna för de aktiva jordbruksföretagarna att bedriva och utveckla sin verksamhet. 
En redovisning av dessa konsekvenser och av alternativa lokaliseringar saknas i förslaget. 
 

Kommentar: Planen justeras genom att området avgränsas utefter 
jordbruksmarken. Potentiellt förorenad mark uppmärksammas i vägledningen. 

LIS-områden verksamhet 
 
Skottek 1:10 
ÖP 2015. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
Kyrkarp 3:1 m.fl 
ÖP 2015. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
Kyrkarp 1:2 
ÖP 2015. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
Viskan-Ågården 
ÖP 2015. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
Tolken Sjöbredarared 
ÖP 2015. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
Åsunden Tvärredslund 
ÖP 2015. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
Yttre Åsunden sjörred 
ÖP 2015. 
 

Kommentar: Noteras. 



Samrådsredogörelse  

 
 
 
 

16 

 
Åsastugan 
ÖP 2015. I detta förslag i utvidgad form. Området närmast Åsastugan kan vara lämpligt för 
LIS. De delar som utgörs av lövskog är utifrån riksintresset för naturvård dock inte lämpligt 
för LIS. 
 

Kommentar: Planen justeras genom att området avgränsas gentemot lövskog 
och intilliggande naturreservat. 

 
Baggekulla 
ÖP 2015. Området är utökat i förslaget, Länsstyrelsen bedömer att utökningen är lämplig. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
Årås kvarn 
ÖP 2015, ej lämplig. Länsstyrelsens nuvarande bedömning: Området kan vara lämpligt för en 
försiktig komplettering med LIS som grund. Området är med sin rika förekomst av grova 
ädellövträd en viktig spridningsväg för djur- och växtarter mellan det angränsande 
naturreservatets två delområden. Detta behöver beaktas vid planläggningen av de avsedda 
verksamheterna. 
 

Kommentar: Noteras.  
 
Kölingareds-Hökaberg 
ÖP 2015. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
Komosse Mörkö 
ÖP 2015. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
Roparebacken 
Området kan vara lämpligt för LIS. En framtida verksamhet behöver styras att inte inskränka 
allmänhetens möjlighet till passage längs med strandlinjen eller den på kartan markerade 
vägen. 
 

Kommentar: Planen kompletteras med förtydliganden som säkerställer 
allmänhetens tillgång till strandkanten.  

Övrigt strandskydd 
Några exploateringsområden berörs av strandskydd men är inte utpekade som LIS-områden. 
I översiktsplanen kan kommunen påtala dessa och göra utredningar av möjliga lokaliseringar 
utanför strandskydd, för att ringa in möjliga särskilda skäl för upphävande eller dispens i ett 
senare skede. Utan sådana utredningar medverkar ett utpekande i översiktsplanen i sig inte 
till förslagets genomförbarhet, vad gäller strandskyddsaspekten. Detta gäller även om 
Länsstyrelsen inte uppmärksammat frågan i granskningsyttrandet. 
 

Kommentar: Planen kompletteras genom förtydliganden i de områden där 
detta gäller. 
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Mellankommunala frågor 
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning som berör 
kommunerna Borås, Tranemo, Falköping och Herrljunga samordnas på lämpligt sätt. 
 
I Jönköpings län berörs kommunerna Jönköping och Mullsjö. Länsstyrelsen i Jönköpings län 
har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter, men inte funnit någon fråga som i ett 
senare skede kan förväntas leda till brister i den mellankommunala samordning som 
länsstyrelserna har som uppgift att bevaka. 
 

Kommentar: Noteras. 

Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion 
Länsstyrelsen bedömer inte att planen medför några sådana problem avseende människors 
hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion att det i ett senare 
planeringsskede ska ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det förutsätter 
att kommunen följer Länsstyrelsens synpunkter angående planering för avloppsreningsverk 
och de rekommendationer som översiktsplanen lyfter fram. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
Farligt gods 
Kommunen tog 2018 fram en översiktlig riskanalys avseende transporter av farligt gods på 
vägnätet. Riskanalysen har rekommendationer för skyddsavstånd både till rekommenderade 
transportvägar för farligt gods och till andra vägar där transport av farligt gods kan ske. Av 
planen framgår att den översiktliga riskanalysen är vägledande när det gäller de 
rekommenderade vägarna för farligt gods. Det framgår dock inte i rekommendationerna hur 
hänsyn till transporter på övriga vägar ska hanteras. Kommunen har ett ansvar för att beakta 
risker kring vägar oavsett om de är klassade som farligt godsleder eller inte, så länge det inte 
råder ett förbud för sådana transporter på vägen. 
 
Planens uppgifter om farligt gods är inte konsekventa och behöver ses över. Texten under 
Farligt gods/Beskrivning anger väg 40, väg 46 och väg 40.1. Uppgiften om väg 40.1 är 
oriktig. Av förslaget framgår att transporter med farligt gods medför konflikter i samhällena i 
Ätradalen. Denna viktiga planeringsförutsättning behöver redovisas, med uppgifter om hur 
problemen ser ut och vilka konsekvenser det får, samt om översiktsplanen har räckvidd att 
medverka till en lösning. 
 

Kommentar: Planen justeras genom att väg 40.1 tas bort ur vägledningen för 
farligt gods. Vidare kompletteras planen med ett förtydligande om farligt gods 
på andra leder än de som är klassade. Konflikten mellan farligt gods och 
bebyggelse i Ätradalen redogörs för i vägledningen för farligt gods. 

 
Översvämning och skyfall 
Risken för översvämning behöver belysas både vad gäller påverkan av höga flöden från sjöar 
och vattendrag och från skyfall. 

Det är utmärkt att kommunen har låtit ta fram en skyfallskartering för ett större område 
kring Ulricehamns tätort. Av beskrivningen framgår att de största översvämningsområdena i 
huvudsak finns längs stora och små vattendrag och att påverkan på befintlig bebyggelse är 
begränsad.  
 
Länsstyrelsen kan inte se någon kartredovisning utöver avgränsningen för 
undersökningsområdet. En relevant redovisningsnivå i en översiktsplan är att redovisa 
särskilt utsatta områden, samt lokala förhållanden där ny bebyggelse föreslås i planen. För 
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det senare fallet behövs uppgifter även utanför kommunens undersökningsområde och dessa 
kan hämtas via Länsstyrelsen i Västra Götalands karta ”Ytavrinning och lågpunkter”. Det 
gäller Hökerum, Gällstad, Blidsberg, Vegby och Strängsered. 
 
Det saknas en redogörelse för översvämningsrisker i stort och till exempel vad 
”Översvämningskartering utmed Ätran” (MSB 2015) visar för områden som kan beröras av 
höga flöden. Det behöver även framgå om det till stora delar överensstämmer med de 
områden som kan påverkas av ett skyfall. Länsstyrelsen redovisar sin preliminära bedömning 
av utvecklingsområden med högre risk för översvämning under respektive delområde ovan 
och nedan. 
 

Kommentar: Planen kompletteras genom att peka ut 
”översvämningsområden” i tätorter där kommunen bedömer det vara relevant. 
Detta görs utifrån kommunens skyfallskartering samt Länsstyrelsen i Västra 
Götalands karta ”Ytavrinning och lågpunkter”. 

 
Geoteknik 
Statens geotekniska institut, SGI, har yttrat sig över förslaget. Ätrans dalgång ingår i ett 
prioriterat arbete med skredriskkarteringar som SGI kommer att arbeta med. Länsstyrelsen 
uppmanar kommunen att ta vara på eventuella resultat av detta arbete, om dessa blir 
tillgängliga under det fortsatt arbetet med planen. Yttrandet bifogas. 

Kommentar: Planen justeras i vägledningen för ras skred och erosion med att 
stranderosion ska beaktas i samband med exploatering i anslutning till vatten. 

Farliga verksamheter 
Inom Ulricehamns kommun finns en Sevesoverksamhet. Ingen ny exploatering är planerad i 
direkt närhet till denna men Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att det för 
Sevesoverksamheter finns särskilda krav på skyddsavstånd, vilket bör uppmärksammas i 
planen. 

Kommentar: Planen kompletteras genom att Sevesoverksamheten läggs till 
som ”farlig verksamhet” i avsnittet ”Hälsa, risk och säkerhet”.  

 
Förorenade områden 
Länsstyrelsen saknar ett kartskikt över potentiellt och konstaterat förorenade områden i 
förslaget. Särskilt viktigt är det att uppmärksamma föroreningar inom områden som ska 
bebyggas eller där markanvändningen på annat sätt ska ändras i framtiden. För vissa av de 
områden som planeras för exploatering har förorenad mark tagits upp som en aspekt som 
man måste ta hänsyn till, exempelvis LIS-område Centrala Vegby 4:74 och 4:126 där det 
skrivs att markundersökningar måste utföras. För Backen-Linnekärr däremot, har inte 
närhet till befintlig industri och eventuella markföroreningar beskrivits. En karta över 
konstaterat och potentiellt förorenade områden hade kunnat identifiera detta och med en 
rekommendation om hur förorenade områden ska hanteras blir översiktsplanen en praktisk 
vägledning för detaljplanearbete. Kända föroreningar och tidigare respektive pågående 
industri är viktiga utgångspunkter i detta arbete. 

Kommentar: Planen kompletteras genom att potentiellt förorenade områden 
läggs till i avsnittet ”Hälsa, risk och säkerhet”. 

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna intressen  
 
Planens utvecklingsstrategi 
Under flik 2 redovisar kommunen sin övergripande bild av viktiga strukturer inom och utom 
planområdet. Utifrån dessa förutsättningar, främst väg, järnväg och tätorten, bygger 
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kommunen sin idé om framtida markanvändning. Redovisningen är tydlig och en bra grund 
för förslagen. Länsstyrelsen lämnar synpunkter med koppling till strategin under övriga 
rubriker i yttrandet. 

Kommentar: Noteras. 

Sociala mål 
I inledningen redovisar kommunen sina lokala mål med planen. De omfattar 
befolkningsmål, färdiga bostadstomter, färdig industrimark och tillgång till 
bredband. Det framgår inte i detta sammanhang vilka sociala mål 
kommunen själv formulerat med planeringen av den bebyggda miljön. 
 
Utan sådana mål i översiktsplanen kan det vara svårt att värdera planens 
konsekvenser, exempelvis trygghet för olika grupper. Länsstyrelsen anser 
att kommunens sociala mål bör formuleras på ett sådant sätt att planförslaget 
kan jämföras med dem. 
 

Kommentar: Noteras. Kommunen har i nuläget inga sociala mål kopplade till 
mark- och vattenanvändningen. Vidare bedömer kommunen inte att 
översiktsplanen är det forum där sådana mål ska formuleras. Istället ska ett 
visionsarbete där dessa frågor hanteras genomföras utanför 
översiktsplanearbetet. Dessa kan sedan arbetas in i översiktsplanen i samband 
med en uppdatering. Översiktsplanen utgår i nuläget istället utifrån ett antal 
övergripande strategier.  

 
Nationella och regionala mål 
I inledningen finns nationella och regionala mål redovisade, tillsammans med ytterligare 
måldokument som berör kommunen. Länsstyrelsen saknar kommunens sammanfattning av 
hur de föreslagna exploateringarna kan bidra till att de mål man anser vara viktigast lokalt 
kan uppfyllas. Delar av denna utvärdering kan hämtas ur miljöbedömningen när den är 
avslutad, andra delar utan betydande miljöpåverkan får hämtas ur 
konsekvensbeskrivningarna för de enskilda områdena, när dessa är klara.  
 
Kommunen redovisar de mål man anser påverkas av planförslaget, Länsstyrelsen kan se en 
särskilt stark koppling mellan planen och följande mål: 
 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Ett rikt växt- och djurliv 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft (högre krav än MKN luft).  
 
Bland de regionala tilläggsmålen kan följande antas vara intressanta att undersöka 
planförslagets konsekvenser för: 
 

• En ekonomi oberoende av fossila bränslen 

• Ökad andel förnyad energianvändning 

• Förstärkt biologisk mångfald 

• Bevarad tätortsnära skog och brukningsvärd jordbruksmark 
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Länsstyrelsen illustrerar problembilden med detta exempel: 
 
Ett rikt växt- och djurliv 
Kommunen har föreslagit relativt omfattande exploateringar på mark som idag utgörs av 
tätortsnära natur. Miljökvalitetsmålets syfte är bland annat att människor ska ha tillgång till 
en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet 
och välfärd. Detta syfte kan motverkas när tätortsnära naturmiljöer exploateras – miljöer 
som erbjuder utblickar från höjdlägen, varierade odlingslandskap och områden nära sjöar 
och vattendrag. Det kan även gälla områden som är rika på ett intressant växt- och djurliv. 
 

Kommentar: Planen kompletteras genom att det i granskningsförslaget finns 
en sammanfattning som beskriver översiktsplanen i grova drag, och utvärderar 
den utifrån nationella, regionala och lokala mål, handlingsprogram och 
styrdokument. Denna finns i översiktsplanens inledning. 

Befolkning, bebyggelse och boende 
 
Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Länsstyrelsen har den 3 december 2019 yttrat sig över kommunens förslag till riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen bedömde att förslaget lever upp till kraven i 2 § i lag 
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Länsstyrelsen framförde dock 
synpunkter på hur vissa delar av programmet skulle kunna utvecklas ytterligare. 
 

Kommentar: Noteras.  
 
Bostadsförsörjning och översiktsplanering 
När riktlinjerna antas av kommunfullmäktige blir de en bra grund inför det vidare arbetet 
med översiktsplanen. Länsstyrelsen bedömer att slutsatserna från riktlinjerna kring 
kommunens bostadsbehov inte kommer tillräckligt starkt till uttryck i förslaget till 
översiktsplan.  
 
Ulricehamn har som mål att kommunen ska ha minst 27 000 invånare år 2022. I 
Ulricehamn, liksom i länet som helhet, beror befolkningsökningen i hög utsträckning på 
invandring. Invandringen bidrar också till en positiv demografi eftersom invandrare ofta är 
unga. En del av det utrikes flyttnettot består av nyanlända flyktingar. För att nyanlända och 
andra invandrare fortsatt ska kunna bidra till befolkningsutvecklingen behöver kommunen 
inkludera de varierande förutsättningar som olika målgrupper har, såsom avstånd till 
kollektivtrafik och annan service. 
 

Kommentar: Noteras. Kommunen vill göra en rättelse avseende stycket ovan, 
då befolkningsmålet som Länsstyrelsen hänvisar till gällde för perioden fram 
till 2025 och inte 2022.  
 
Kommunen bedömer att översiktsplanen möjliggör realisering av 
bostadsförsörjningsprogrammet. Översiktsplanen avser inte att redogöra för 
vilka människor bostäderna är till för.  

 
Närhet till störande verksamheter 
Vissa utpekade områden för bostäder ligger i anslutning till pågående och planerade 
verksamheter. Länsstyrelsen vill poängtera att om nya bostäder anläggs nära befintliga 
verksamheter kan detta begränsa verksamheternas möjligheter att expandera och de kan få 
restriktioner till följd av klagomål. Dessa konsekvenser bör beskrivas i översiktsplanen, som 
en inriktning för vilka verksamhetstyper som kan vara aktuella i bostadsnära områden.  
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Om det finns djurhållning i närheten av planerad exploatering för bostäder bör detta finnas 
med i beskrivningen av exploateringsområdena. Då finns behov av utredningar av lukt och 
allergener med mera, samt åtföljande hänsyn. 
 

Kommentar: Noteras. Detta hanteras i respektive exploateringsområde.  

Utvecklingsområden för bostäder – ej LIS 
 
Fotåsen/Brunn 
Länsstyrelsen anser att området med sin nuvarande avgränsning är olämpligt. Avgränsning 
och redovisning av planeringsförutsättningar enligt motstående intressen nedan behöver 
utvecklas. Motivering: Området är mycket fornlämningstätt, med lämningar i form av 
fossilåkrar med gravar. Området är avgränsat i direkt anslutning till omgivande vägar i norr 
och söder med påverkan av risker från transporter av farligt gods. Risk för översvämning vid 
skyfall. Närhet till befintligt och nytt industriområde har inte behandlats. 
 

Kommentar: Planen justeras genom att ett skyddsavstånd till riksväg 40 
tillämpas i kartan. Vidare beskrivs förutsättningarna och hänsynskrav i 
vägledningen för området. Det framgår tydligt i text att området har väsentliga 
begränsningar för exploatering.  

 
Lena 
Länsstyrelsen anser att området är olämpligt. Motivering: Området ligger inom riksintresse 
för kulturmiljövård. Inom området finns många fornlämningar i form av hällristningar 
(skålgropslokaler) och gravar. 
 

Kommentar: Planen justeras genom att området avgränsas så att kända 
fornlämningar inte längre ingår i området.  

 
Annestorp 
Länsstyrelsen anser att området är olämpligt. Motivering: Området ligger inom riksintresse 
för kulturmiljövård med fornlämningar i form av hällristningar (skålgropslokaler). 
 

Kommentar: Planen justeras genom att området tas bort inför granskningen 
 
Granhagen 2 
Risk för översvämning vid skyfall. Ligger i närheten av väg 157 men buller har inte 
behandlats. 
 

Kommentar: Planen kompletteras genom att skyfall och buller hanteras i 
vägledningen för området.   

 
Karlsnäs 
Närhet till befintligt och nytt industriområde har inte behandlats. Omvandling av 
industrimark till bostäder kräver att eventuell förorenad mark utreds och hanteras, redovisas 
i ÖP. 
 

Kommentar: Planen kompletteras med att de förutsättningar som det 
intilliggande industriområde innebär hanteras i vägledningen. Bland annat 
kompletteras planen genom att potentiellt förorenad mark ska beaktas i 
samband med utveckling av området. 

 
Lövåsen 
Närhet till befintligt industriområde har inte behandlats. 
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Kommentar: Planen kompletteras genom att det i vägledningen tydliggörs att 
närhet till befintliga industriområden ska hanteras innan exploatering i 
området.   

 
Skottek-Granhagen 
Ligger i närheten av väg 157 men buller har inte behandlats. 
 

Kommentar: Planen kompletteras genom att buller hanteras i vägledningen 
för området.   

 
Skattegården-Nolhagen 
Närhet till befintligt industriområde har inte behandlats. 
 

Kommentar: Planen kompletteras genom att det i vägledningen tydliggörs att 
närhet till befintliga industriområden ska hanteras innan exploatering i 
området.   

 
Marbäck 20:3 m.fl. 
Närhet till befintligt industriområde har inte behandlats. Kan krävas 
markavvattning. 
 

Kommentar: Planen kompletteras genom att det i vägledningen tydliggörs att 
närhet till befintliga industriområden ska hanteras innan exploatering i 
området.  Markavvattning hanteras genom att det i vägledningen framgår att 
tillståndsmyndigheten ska kontaktas innan åtgärder vidtas.  

 
Gårdö 1:32 m.fl. 
Närhet till Boråsvägen med avseende på buller har inte hanterats. Närhet till 
befintlig industri har inte hanterats. 
 

Kommentar: Planen kompletteras så att buller hanteras för området. Planen 
ändras inte rörande befintlig industri, då en sådan inte finns i närheten. I den 
verksamhetslokal som ligger i anslutning till området, söder om Boråsvägen, 
bedrivs sedan en tid tillbaka ingen industriverksamhet. Eftersom tillstånd om 
café/handel givits sedan dess är det bygglovspliktigt att åter ändra 
användningen till industri. I ett sådant fall används bland annat 
översiktsplanen som beslutsunderlag.  

 
Strängsered 
Öster om Strängsered finns ett område som där samråd kring att starta täktverksamhet har 
hållits (2011). Då området kan vara intressant/aktuellt för bergtäkt bör detta 
uppmärksammas och eventuella konsekvenser för bostadsområdet och verksamheten 
behandlas. 
 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Den potentiella täkten 
ligger på tillräckligt avstånd för att det inte ska beröra området.  

Utvecklingsområden för verksamheter 
 
Rönnåsen Norra 
Norr om väg 40 finns ett utpekat område för verksamheter. Trafikverket noterar att 
översiktsplanen nämner följande: ”Väg 40 riskerar att bli en barriär om centralorten 
fortsätter expandera norr om motorvägen.” Hur förhåller sig kommunen till detta gällande 
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Rönnåsen Norra? Trafikverket anser att översiktsplanen behöver beakta barriäreffekten och 
tillgängligheten för oskyddade trafikanter kopplat till Rönnåsen Norra. Även möjligheterna 
att ta sig till området kollektivt behöver utredas. 
 

Kommentar: Planen kompletteras med tydligare beskrivning och resonemang 
kring barriäreffekterna som kan uppstå i området. Barriäreffekterna som 
riksväg 40 innebär hanteras i den områdesspecifika vägledningen i avsnittet 
”Hänsyn och avvägning”.   

 
Ubbarp 
Länsstyrelsen bedömer att området inte är lämpligt för den föreslagna användningen. 
Motivering: Många gravar och stora områden av fossilåker. Ingrepp i fornlämningsområden 
är svåra att undvika. Utöver detta föreligger risk för översvämning vid skyfall och påverkan 
av risker från transporter av farligt gods. 
 

Kommentar: Noteras. Kommunen har i dialog med Länsstyrelsen dragit 
slutsatsen att Länsstyrelsen tolkat översiktsplanen fel avseende fossilåkrarna.  

 
Planen justeras utefter gravar vid Ätran. Risk för översvämning vid skyfall 
samt påverkan av risker från farligt gods hanteras i vägledningen för området. 

 
Karlsnäs 
Risk för översvämning vid skyfall. Påverkan av risker från transporter av farligt gods. Buller 
från verksamhetsområdet till planerade bostäder i väst har inte behandlats. 
 

Kommentar: Planen kompletteras genom att risk för översvämning vid 
skyfall, farligt gods och buller hanteras i vägledningen för området. 

 
Nyboholm 
Hänsynsnotering: Konflikt med ett stort område bestående av fossilåker. 
 

Kommentar: Noteras. Kommunen har i dialog med Länsstyrelsen dragit 
slutsatsen att Länsstyrelsen gjort en feltolkning då inga kända fossilåkrar finns 
i området. 

 
Hester-Rönnåsen etapp 2 
Påverkan av risker från transporter av farligt gods. 
 

Kommentar: Planen kompletteras genom att risker från farligt gods hanteras 
i vägledningen för området. 

 
Rönnåsen Norra 
Påverkan av risker från transporter av farligt gods. 
 

Kommentar: Planen kompletteras genom att risker från farligt gods hanteras 
i vägledningen för området. 

 
Hökerumsmotet 
Påverkan av risker från transporter av farligt gods. 
 

Kommentar: Planen kompletteras genom att risker från farligt gods hanteras 
i vägledningen för området. 
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Gällstad norra 
Hänsynsnotering: Kulturmiljö – konflikt med två boplatser. 
 

Kommentar: Planen kompletteras genom att det i vägledningen för området 

tydliggörs att vid framtagande av ny eller vid ändring av befintlig detaljplan så 

ska objekt av betydelse för kulturmiljön i området skyddas. 

Norra Timmele 
Hänsynsnotering: Kulturmiljö – konflikt med gravfält och hålvägssystem. Säkerhet – 
påverkan av risker från transporter av farligt gods. Risk för påverkan på grundvatten. 
 

Kommentar: Planen kompletteras genom att gravfält och hålvägssystem samt 
grundvatten hanteras i vägledningen för området. Området har avgränsats i 
kartan utefter hålvägen.  

Infrastruktur och transporter  
I avsnittet om trafik och kommunikationer saknas underlag om hur resandet ser ut idag, 
vilken potential det hållbara resandet har och hur planen medverkar till ett ökat hållbart 
resande. Uppgifter om var goda förutsättningar för kollektivtrafik och cykel finns har inte 
använts att mäta förslaget mot. 

 
Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. För närvarande saknar 
kommunen de underlag som krävs för att göra de analyser som efterfrågas i 
yttrandet.  

 
Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet och planupprättare för 
regional infrastruktur. Samverkan mellan kommunalförbunden är bra att synliggöra, men 
det är också viktigt att redovisa att besluten kopplat till kollektivtrafik och infrastruktur tas 
av Västra Götalandsregionen.  
 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande i de delar av 
översiktsplanen som rör kollektivtrafik att Västra Götalandsregionen fattar 
de beslut som är kopplade till kollektivtrafik och infrastruktur.   

  
Det framgår i textfliken “Trafik och kommunikationer” hur planen medverkar 
till ökat hållbart resande.  

 
Detta gäller väg 40, som behöver lyftas av Västra Götalandsregionen som en prioritering. 
Detsamma gäller för en östlig dragning av väg 157, som behöver lyftas som en brist i den 
regionala infrastrukturplanen. Också ett mer hållbart resande kopplat till kollektivtrafik bör 
adresseras till Västra Götalandsregionen och det arbete som pågår med ett nytt 
trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken. 
 
 Kommentar: Noteras. 
 
Det är svårt att i översiktsplanen få överblick över hur nya föreslagna bebyggelseområden 
harmonierar med ett ökat hållbart resande kopplat till kollektivtrafik och möjlighet att cykla. 
Västtrafik har tillsammans med Västra Götalandsregionen ett kunskapsmaterial som visar på 
både möjligheter och svårigheter med kollektivtrafikförsörjningen och att 
översiktsplaneringen har en viktig roll i att synliggöra möjligheter och begränsningar kopplat 
till busslinjer, turtäthet och effektivitet.  
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Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande kring 
hur kommunen i översiktsplanen har arbetat med ny föreslagen 
bostadsbebyggelse kopplat till kollektivtrafik och möjlighet att cykla.   

 
Planen omfattar flera större nybyggnadsområden för både bostäder och verksamheter i den 
möjliga sträckningen både öster och väster om önskat stationsläge. Även om planerna inte 
medför skada på riksintresse, då tydliga anspråk inte finns utpekade av Trafikverket, så kan 
exploatering i detta stråk påverka valen av framtida korridor, med konsekvenser för 
omgivningspåverkan och kostnader. 
 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunens bedömning 
är att järnvägen inte kommer passera ovan mark på sådana höjder som de 
föreslagna bostadsområdena öster och väster om stationsläget ligger på. 
Kommunen bedömer att järnvägen kommer dras genom tunnel i de delar 
närmast centralorten öster och väster om det föreslagna stationsläget.  

 
Trafikverket lämnar i sitt yttrande råd om hur kommunen kan stärka kopplingen mellan sina 
strategier och själva planförslaget, exempelvis genom en trafikstrategi med högre 
detaljeringsgrad. Yttrandet bifogas. 
 
 Kommentar: Noteras. 

Kulturmiljövård 
I förslaget nämns att kommunen genomför en kompletterande kulturmiljöinventering. 
Länsstyrelsen föreslår i samband med denna ett särskilt fördjupat material för centrala 
Ulricehamn. En stor del av de brister i redovisningen av påverkan på kulturmiljön som 
Länsstyrelsen tar upp i detta yttrande bör kunna hanteras med kommunens eget 
planeringsunderlag. Det är därför angeläget att kulturmiljövårdsprogrammet arbetas fram så 
att det kan utgöra underlag för färdigställandet av översiktsplanen.  
Detta gäller särskilt för hantering av riksintresset och fornlämningsmiljöerna. De senare bör 
redovisas med kända uppgifter för vart och ett av planens exploateringsförslag, tillsammans 
med ett generellt angreppssätt som kan hämtas ur det kommande 
kulturmiljövårdsprogrammet. Kända fornlämningar finns i kartskiktet ”RAÄ Fornlämningar 
(KMR)” under rubriken Kulturmiljövård i Länsstyrelsens Informationskarta. 
 

Kommentar: Planen kompletteras med bebyggelsemiljöer i centrala 
Ulricehamns tätort och ett antal andra områden i kommunen. En inventering 
av de fornlämningsmiljöer som redovisades i samrådsförslaget har gjorts och 
därmed har områdena fått en gemensam vägledning. Ett kulturmiljöprogram 
ska tas fram men kommer inte hinna färdigställas så att det kan utgöra ett 
underlag för denna översiktsplan.  

 
I den regionala handlingsplanen för klimatanpassning uppmuntras kommunerna att ta fram 
kulturmiljöunderlag med analys för klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet. Det 
finns en karttjänst (www.kulturarvklimat.se) som kan användas för att göra analysen. 
Länsstyrelsen kan även tillhandahålla ett PM där förutsättningarna för just Ulricehamn har 
sammanfattats. 
 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Frågan om 
klimatförändringarnas påverkan på kulturmiljöer kan hanteras inom ramen 
för arbetet med kommunens nya kulturmiljöprogram.  
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Länsstyrelsen ser det som mycket positivt att kommunen samarbetar med Svenljunga och 
Tranemo i kulturmiljöfrågor. Samlade natur- och kulturvärden ingår ofta i större 
sammanhang och sträcker sig över kommungränser. 
 

Kommentar: Noteras. 
 

• Västarvet har upphört som egennamn. Istället ska Förvaltningen för 
kulturutveckling, Kulturmiljöenheten användas. Det bör framgå att det är regionens 
förvaltning. 

 
Kommentar: Planen justeras i detta avseende. Västarvet tas bort som begrepp 
och ersätts med Förvaltningen för kulturutveckling, Kulturmiljöenheten. 

 

• ÖP:n använder begreppet kulturlämning. Detta kan bli missvisande. Istället bör 
fornlämning användas – det är dessa som är skyddade enligt Kulturmiljölagen. 

 
Kommentar: Planen justeras i detta avseende. Kulturlämning tas bort som 
begrepp och ersätts med fornlämning. 

 

• Kommunen nämner att Länsstyrelsen kan kontaktas vid exploatering som berör 
kulturmiljön. Här bör framgå att Länsstyrelsen endast kan bistå i frågor som rör 
fornlämningar, när det gäller förhandsbesked och bygglov. För övriga 
kulturmiljöfrågor hänvisas till det regionala museet. 

 
 Kommentar: Planen justeras i detta avseende. Ett förtydligande görs att 
Länsstyrelsen endast bistår i frågor som rör fornlämningar i samband med 
förhandsbesked och bygglov som rör kulturmiljön.  

 
Bronäs, marknadsplatsen och entrén Ulricehamn 
I kartan är stadskärnan redovisad i en brun ton. Norrut ligger området Centrumutveckling 
Bronäs, marknadsplatsen och entrén Ulricehamn. Stadskärnan motsvarar fornlämningen 
L1963:1037 (RAÄ-nr 65:1) som är stadslagret efter Bogesund, Ulricehamns medeltida 
föregångare. Stadslagrets utbredning norrut är inte klarlagd, den kan fortsätta in i det tänkta 
utvecklingsområdet. Det bör därför framgå av karta och beskrivning att utredning kan krävas 
vid förändringar, särskilt i utvecklingsområdets södra del. Denna synpunkt är ett även 
exempel på var koppling med FÖP Ulricehamn och kommunens nya kulturmiljöprogram 
behöver redovisas. 
 

Kommentar: Planen justeras så att fornlämningsområdet hanteras i 
vägledningen för Bronäs, Marknadsplatsen och entré Ulricehamn och 
framförallt i avsnittet ”Hänsyn och avvägning”. Det samma görs för 
fornlämningsområdet som utgörs av stadslagret i avsnittet ”Värden och 
hänsyn”. 

Naturmiljö och områdesskydd 
En redovisning av biotopskyddsområden, naturvårdsavtal, nyckelbiotoper och 
naturvärdesobjekt som berörs av föreslagna exploateringar saknas. Länsstyrelsens 
synpunkter i övrigt återfinns under riksintresse, LIS och övriga områdeskommentarer. 
 

Kommentar: Planen justeras genom att biotopskyddsområden, 
naturvårdsavtal, nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt läggs till som ”Statliga 
hänsynsområden” i avsnittet ”Värden och hänsyn”. I de fall dessa återfinns i 
föreslagna exploateringsområden hanteras detta för respektive område. 



Samrådsredogörelse  

 
 
 
 

27 

Areella näringar 
Ett flertal av de exploateringar som kommunen föreslår kommer att medföra att 
brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk och därmed behöver hanteras i enlighet med 3 
kap. 4 § i miljöbalken. De två huvudskäl som kommunen motiverar sina val med är väsentligt 
samhällsintresse av att utveckla tätort, samt att inga jämförda alternativ är rimliga. 
Länsstyrelsen bedömer att en redovisning av dessa lokaliseringsalternativ, med sina för- och 
nackdelar, är nödvändig för att lokaliseringsaspekten ska kunna anses vara utredd i 
översiktsplanen. 
 

Kommentar: Planen kompletteras genom tydligare motiveringar till 
ianspråktagande av jordbruksmark i de fall detta föreslås.   

Klimat 
Länsstyrelsens synpunkter återfinns under LIS och övriga områdeskommentarer. 
 

Kommentar: Noteras. 

Luftkvalitet och MKN i senare skeden 
En av översiktsplanens åtta utvecklingsstrategier är ”tätt och blandat”, bland annat att för att 
minska behovet av bilåkande inom tätorten. Länsstyrelsen instämmer i detta, men vill 
samtidigt nämna att det även finns utmaningar med att förtäta och luftkvalitet är en av dem.  
 
Länsstyrelsen anser att det är positivt att Ulricehamn under avsnittet vägledning för 
luftkvalitet skriver att i de mest trafikerade lägena i centralorten Ulricehamn bör hänsyn tas 
till luftföroreningar. Vid ny tät detaljplanering i trafikutsatta lägen kan en 
spridningsberäkning av halterna i gaturummet behöva göras för att kontrollera om 
miljökvalitetsnormerna klaras. 
 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande kring hantering av 
spridningsberäkning av halter i gaturummet i vägledningen för Ulricehamns 
tätort.  

Energi, material och teknisk försörjning 
 
VA 
Kommunen beräknar att ha en VA-plan klar i oktober 2020. En sådan plan är ett viktigt 
kommunalt underlag för översiktsplanen. Länsstyrelsen uppmanar kommunen att använda 
VA-planen för att beskriva konsekvenser för vattenförsörjning, dagvattenhantering och VA-
utbyggnad i översiktsplanen. Dessa frågor kommer att vara betydande för miljö- och 
hälsoaspekter i efterföljande detaljplanering. 
 

Kommentar: Planen justeras genom att utbyggnadsområden för kommunalt 
VA läggs till under ”Teknisk försörjning – VA och avfall”. Konsekvenser 
framgår i vägledningarna för dessa områden. 

 
Kommunens verksamhetsområden för vatten och avlopp omfattar 18 orter och nuvarande 
reningsverk har ett tillstånd för 12 500 personekvivalenter. Av den senaste miljörapporten 
framgår att reningen för N-total är bristfällig och att belastningen är hög på reningsverket. 
 

Kommentar: Noteras. Kommunen planerar för ett nytt reningsverk. 
 
Kommunens detaljplan för ett nytt avloppsreningsverk är överklagad men inte avgjord. ÖP 
bör därför ge stöd från grunden för ett nytt verk, särskilt om detaljplanen inte går att 
genomföra. I förslaget är läget utpekat i punktform, men inte med den detaljeringsgrad som 
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övriga verksamhetsområden har. Länsstyrelsen anser att frågan är av en sådan vikt att 
motstående intressen i området, framförallt riksintressen och lukt, behöver hanteras i planen 
för att undvika att en eventuell ny och nödvändig lokalisering står helt utan stöd i ÖP. 
 

Kommentar: Planen kompletteras genom att området för planerat 
reningsverk läggs till som ”nytt verksamhetsområde” med namnet ”Energi- och 
miljöcenter”. Notera att berörd detaljplan vunnit laga kraft sedan samrådet av 
denna översiktsplan. 

 
Även VA-försörjningen utanför kommunens verksamhetsområde behöver beskrivas och 
utgöra grund för lämplighetsbedömningen av nya exploateringsområden. I 
granskningsversionen av planen bör alla förslag till nya utvecklingsområden värderas utifrån 
VA-aspekten, där även dricksvattenförsörjningen bör ingå. 
 

Kommentar: Planen kompletteras genom att VA-försörjningen hanteras i alla 
nya exploateringsområden.  

 
Avfallshantering 
Kommunen har en återvinningscentral i Övreskog, kommunen anger att den har kapacitet 
och mark att möta det ökade behovet av avfallshantering som förutspås fram till 2040. 
Övreskogs återvinningscentral bör redovisas i karta. 

 
Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Återvinningscentralen 
Övreskog redovisas i samrådsversionen.  

 
Vindbruk 
Kommunen arbetar in sin vindkraftsplan i den kommuntäckande översiktsplanen, den förra 
är en TÖP, ett tillägg till översiktsplanen från 2010. I inledningen kan man uppfatta det som 
att vindbruksplanen fortfarande är ett tillägg, vilket bör justeras. 
 

Kommentar: Planen justeras genom att det i inledning framgår att 
vindkraftsplanen inte är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP).   

Miljökonsekvenser 
I vindbruksdelen redovisas även den miljöbedömning som gjordes när kommunens TÖP togs 
fram. För övriga delar av planförslaget är miljöbedömningen redovisad punktvis i anslutning 
till förslagen i form av lokala konsekvenser. Länsstyrelsen anser att den samlade bild av 
översiktsplanens miljökonsekvenser som är avsikten i miljöbalken därmed blir mindre väl 
formulerad. Inför utställningen behöver en sådan redovisning tillföras, med uppgifter om 
alternativ och en beskrivning av vilka planåtgärder som vidtagits för att minska negativ 
miljöpåverkan.  
 
När planen antas ska dessa uppgifter enligt miljöbalken 6 kap. 16 § p. 1-4, redovisas i en 
särskild handling. Det finns därför anledning att utnyttja uppgifterna redan vid planens 
granskning, för en ökad nytta av MKB.  
 
Denna sammanfattande beskrivning behövs även för att redovisa om kommunens strategier 
medverkar till uppfyllnad av regionala och nationella miljömål, om den är neutral eller 
motverkar dessa. 
 

Kommentar: I samband med granskningen av översiktsplanen presenteras 
även en strategisk miljöbedömning, innehållande miljökonsekvensbeskrivning, i 
en särskild handling.   
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Planformalia 
Planhanteringen i landet befinner sig i en fas av omställning från pappershandlingar, via 
digitala statiska handlingar, till webbaserade dynamiska format. Den samlade lagstiftningen 
ställer krav på att en handling ska kunna arkiveras. Samrådsförslaget föreligger i ett format 
som inte går att arkivera. Länsstyrelsen utgår ifrån att den utveckling som kommunen bidrar 
till genom sitt val av format är nödvändig för att en ny lagstiftning ska kunna bygga på 
praktiska erfarenheter av en helt digital planprocess. Trots den brist på anpassning till det 
rådande regelverk som förslaget har, svarar Länsstyrelsen på traditionellt sätt, med 
förhoppningen att ett nytt regelverk för digitala planer kan finnas på plats vid planens 
antagande. Boverket har ett sådant uppdrag. 

 
Kommentar: Noteras. 

Övrigt 
När planen granskats ska Länsstyrelsens granskningsyttrande läggas till den antagna planen 
och vara en del av densamma. Länsstyrelsens granskningsyttrande över FÖP för tätorten 
Ulricehamn är av så dålig teknisk kvalitet att den inte är läsbar, där den redovisas på 
kommunens webbplats. 
 

Kommentar: Noteras.  

2.1.2 Trafikverket 

Synpunkter och upplysningar 
Riksintressenas markanspråk och funktioner ska säkerställas i de planer som upprättas och 
beslut som tas enligt bland annat plan- och bygglagen och miljöbalken. I översiktsplanen ska 
kommunen visa hur den planerade markanvändningen tar hänsyn till Trafikverkets utpekade 
riksintressen. Det är viktigt att redovisa hur riksintressen för kommunikation påverkas vid en 
tänkt etablering och vilka faktorer som man bör beakta för att riksintressenas funktion inte 
ska påverkas negativt. Exploatering nära transportanläggningar får inte påverka 
möjligheterna till drift, underhåll och framtida utveckling av dessa.  

Kommentar: Noteras.  

Väg 40 är av riksintresse och ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt. 
Vägarna i det nationella stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. Delen mellan 
Göteborg och Jönköping ingår även i det av EU utpekade Trans-European Transport 
Network, TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. Väg 40 
är en viktig tvärförbindelse i Götaland som förbinder norra Kalmar län med 
Jönköpingsregionen och västra Sverige.  

Kommentar: Noteras. 

Översiktsplanen föreslår en utbyggnad av riksväg 40 till motorväg öster om Ulricehamn till 
Jönköping. Trafikverket har även lyft den sträckan av väg 40 som ännu inte är motorväg som 
en brist gällande trafiksäkerhet. Trafikverket har inte fått något uppdrag att utreda denna 
sträckning då bristen inte finns med i nationell plan för infrastruktur. Här är även viktigt 
med fortsatt mellankommunal samverkan med Jönköpings kommun. Trafikverket anser att 
det tydlig behöver framgå i digitala översiktsplanen att utpekad korridor under flik 7. 
”Utforska kartan” för väg 40 i dagsläget inte är utpekat riksintresse utan ett önskemål om 
framtida dragning. Trafikverket Region Väst har inte utpekat planerat/framtida riksintresse 
av redovisad dragning, utan endast befintlig väg är av riksintresse.  
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Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande om att den 
föreslagna sträckningen av väg 40 söder om Strängsered är kommunens egna 
förslag. 

Ulricehamn ligger inom utredningsområdet för framtida järnväg. Kommunen förespråkar 
fortsatt en dragning av järnvägen genom kommunen med stationsläge i centralorten. Detta 
illustreras på flera kartor i översiktsplanen genom en dragen linje, eller en avgränsning av 
korridor. Då läget gällande järnvägen fortfarande är mycket osäkert anser Trafikverket att 
kommunen bör beskriva järnvägen i text istället för att markera ut en sträcka på kartan. 
Trafikverket jobbar på uppdrag av regeringen och för närvarande finns inget uppdrag att 
utreda den nya stambanans sträckning mellan Borås och Jönköping. Ett stationsläge i 
Ulricehamn ser Trafikverket som osannolikt inom en nära framtid.  

Kommentar: Planen ändras i detta avseende. Avsnittet om Götalandsbanan 
hanteras i avsnittet ”Markanvändning” i granskningsförslaget.  

I översiktsplanen finns en korridor för förbifart öster om Ulricehamn mellan väg 40 och väg 
157 som på sikt planeras för att minska störningar från befintlig sträckning genom 
Ulricehamns tätort. Kommunen behöver föra dialog gällande förbifart med 
kommunalförbundet och Västra Götalandsregionen.  

Trafikverket uppmuntrar kommunen att inte enbart låsa sig fast vid en åtgärd utan genom 
fyrstegsprincipen överväga andra åtgärder som kan minska störning från väg 157 i tätorten.  

Om en förbifart ändå väljs som åtgärd behöver översiktsplaneringen tillgodose att:  

• den ger stöd åt ett väl fungerande lokalt trafiknät  

• markanvändningen utefter förbifarten regleras  

• förbifarten dras så långt från befintlig bebyggelse att det ger tillräckligt utrymme för 
tätortens utvidgning inom överskådlig tid  

• så få avfarter och anslutningar som möjligt tillåts, eftersom varje anslutning utgör en 
komplikation i trafikmiljön.  

Mer information gällande förbifarter i översiktsplaneringen finns i ”Transportsystemet i 
samhällsplaneringen” (Trafikverket, 2017) s.47. 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande om den föreslagna 
sträckans innebörd. 

Framtida bebyggelseområden  
Trafikverket ser positivt på att kommunen planerar för förtätning inom tätorter med närhet 
till service, skola, arbetsplatser och kollektivtrafik. Härigenom kan man minska bilberoendet 
och nå mål om en minskad klimatpåverkan. Trafikverket uppmuntrar kommunen att i tidigt 
skede ta kontakt med Västtrafik och Västra Götalandsregionen gällande kollektivtrafik i 
bebyggelseområden som i dagsläget saknar goda kollektivtrafikförbindelser. 

Kommentar: Noteras. 

Norr om väg 40 finns ett utpekat område för verksamheter. Trafikverket noterar att 
översiktsplanen nämner följande: ”Väg 40 riskerar att bli en barriär om centralorten 
fortsätter expandera norr om motorvägen.” Hur förhåller sig kommunen till detta gällande 
Rönnåsen Norra? Trafikverket anser att översiktsplanen behöver beakta barriäreffekten och 
tillgängligheten för oskyddade trafikanter kopplat till Rönnåsen Norra. Trafikverket anser 
även att möjligheterna att ta sig till området kollektiv behöver utredas.  
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Kommentar: Planen kompletteras med ett resonemang kring 
barriäreffekterna som riskerar att medföras vid utveckling av Rönnåsen norra. 
Detta resonemang finns under rubriken ”Konsekvenser” för det aktuella 
området.  

Området berör både väg 40 och väg 1704 som har statlig väghållning, och det är viktigt att ett 
helhetsgrepp tas gällande trafikfrågan i området, då det i dagsläget är relativt obebyggt.  

Kommentar: Noteras. 

Trafikverket ser positivt på att många av de utpekade LIS-områdena är i närhet till befintlig 
bebyggelse och infrastruktur. 

Lokalisering av bebyggelse, verksamheter och service bör följa en långsiktig samhällsstruktur 
för hållbar utveckling där den fysiska tillgängligheten är god och transportsystemet 
kostnadseffektivt. 

Kommentar: Noteras. 

Farligt gods  
I Översiktsplanen står följande: ”I Ulricehamns kommun är väg 40 och 46 rekommenderade 
primära transportvägar för farligt gods. Det kvarstår konflikter mellan farligt godstransporter 
i samhällena i Ätradalen längs väg 46.”  

Trafikverket anser att kommunen bör utveckla vilka konflikterna är, och hur framtida 
planering hanterar detta.  

Kommentar: Planen kompletteras med ett resonemang kring konflikterna 
mellan farligt gods och annan utveckling i Ätradalen. Detta hanteras i 
vägledningen för farligt gods.  

Trafikstrategi  
Trafikverket ser positivt på att kommunen lyfter arbete med säker och tillgänglig trafik i 
översiktsplanen och redogör för strategier för trafikarbetet. Trafikverket saknar dock 
konkreta tillvägagångssätt för hur kommunen kan arbeta med dessa strategier i den 
kommande planeringen. I kommunens övergripande planering är en trafikstrategi ett bra sätt 
att samordna trafikfrågor och samhällsplanering. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende, men ett förtydligande görs 
att kommunen avser att ta fram en gång- och cykelplan där detta ska hanteras.  

Ulricehamn är en expansiv kommun och växer åt flera håll vad gäller bland annat nya 
bostadsområden etc. Söder om väg 40 finns utpekade områden för bostadsutveckling samt 
verksamheter, och norr om väg 40 finns nya verksamhetsområden. Ulricehamn är även en 
kommun med mycket landsbygd vilket skapar utmaningar gällande utveckling av hållbara 
färdsätt utanför tätort.  

En trafikstrategi är ett instrument för kommunen att ta ett helhetsgrepp kring tillgänglighets- 
och trafikfrågor och att knyta ihop översiktsplanen med andra framtagna dokument och 
målsättningar. Till exempel kan trafikstrategin hjälpa till att konkretisera kommunens 
strategi gällande premiering av hållbara resor. Det är mycket positivt att kommunen 
prioriterar transportslag där gång- och cykel samt kollektivtrafik prioriteras högre än bil, 
men frågan är hur det kan genomföras i praktiken. Här vill Trafikverket se en tydligare 
handlingsplan hur det kan genomföras i planeringen.  
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Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen bedömer inte 
att en sådan handlingsplan som avses ska göras inom ramen för 
översiktsplanen.  

Redaktionella synpunkter  
Den digitala översiktsplanen är i det stora hela enkel att använda och tydlig. Det är dock 
svårigheter med att klicka på rätt lager i vissa kartor då de överlappar varandra. I kartan för 
Markanvändning – Trafik och kommunikationer är det svårt att se och skilja de olika lagren 
åt längs väg 40. Linjen för kollektivtrafikstråk kan misstas för järnväg då den är streckad. 
Slutligen är det viktigt att färgen i teckenförklaringen stämmer överens med färgen i lagret, 
t.ex. är skiljer sig nyansen för riksväg 40 i kartan och i teckenförklaringen. 

Kommentar: Noteras. 

2.1.3 Luftfartsverket 
LFV vill i egenskap av sakägare för CNS-utrustning avge följande yttrande:  

I den digitala interaktiva översiktsplanen förekommer ett allvarligt sakfel när det gäller civil 
luftfart. Det står att objekt högre än 20 m inom MSA-ytorna för Jönköpings och Göteborg-
Landvetter flygplatser skall remitteras till LFV. Detta är fel. Remisskyldighet föreligger för 
alla objekt högre än 20 meter över omgivande mark eller vattenytan på svenskt territorium 
eller territorialvatten, oavsett var. För att kontrollera att dessa anläggningar inte påverkas av 
en etablering av objekt högre än 20 meter över omgivande mark eller vattenytan finns 
remisskyldigheten för alla objekt högre än 20 meter över omgivande mark eller vattenytan, 
oavsett placering på svenskt territorium eller territorialvatten.  

Kommentar: Planen justeras i sin vägledning för MSA-ytor, så att det tydligt 
framgår att remisskyldigheten till LFV gäller för alla objekt över 20 meter över 
omgivande mark- eller vattenyta. 

Dessutom är definitionen av MSA-ytan inte den som LFV använder. LFV definierar 
influensområdet som ett område med 60 km radie utgående från Aerodrome Reference 
Point, ARP, på flygplatsen. Detta har att göra med att inflygningshjälpmedlens avstånd till 
flygplatsen varierar varför LFVs definition är tydligare. Denna definition är kommunicerad 
med tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen. Den är tydligare för icke-fackfolk och 
tveksamheter undviks.  

Kommentar: Planen ändras så att definitionen av MSA-yta tas bort. 
Kommunen får olika information om definitionen av MSA-ytor och bedömer att 
den inte är av betydelse för översiktsplanen. Oavsett definition gäller samma 
vägledning.  

De norra kommundelarna ligger innanför MSA-ytan för Skövde flygplats vilket inte nämns i 
översiktsplanen. Detta skall nämnas i planen.  

Kommentar: Planen kompletteras så att alla MSA-ytor som berör 
Ulricehamns kommun och som inte är av riksintresse visas i översiktsplanen.  

Observera att respektive flygplats är juridisk sakägare för sina hinderytor och in- och 
utflygningsvägar. Därför bestämmer flygplatserna var och en för sig om de kan tillåta en 
etablering eller inte. Om de är osäkra kan de kräva att en flyghinderanalys utförs innan de ger 
sitt tillstånd till att objektet uppförs. Det är alltså inte LFV som är sakägare för MSA-ytorna. 
Därför skall berörda flygplatser inom vilkas MSA-ytor en etablering hamnar remitteras i alla 
ärenden som avser objekt högre än 20 meter över mark eller vattenytan.  
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Kommentar: Noteras. Detta framgår redan i samrådsförslaget. 

Konsekvenser av hinderbegränsande områden och bullerkurvor ska redovisas i 
översiktsplanen i form av restriktioner och eller rekommendationer. Buller tas inte upp i 
planen.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen ska redovisa 
riksintressen och förslagets påverkan på dessa. Om närheten till en flygplats 
gör att föreslagen eller tänkbar markanvändning i kommunen kan påverka 
flyget genom bullerrestriktioner bör bullerkurvor redovisas i översiktsplanen. 
Bedömning görs att sådant inte är fallet.  

Jönköpings flygplatscentrum ligger cirka 19 kilometer, och Landvetters 
flygplats drygt 50 kilometer från kommungränsen. Redovisat maxbuller för 
influensområde i Länsstyrelsens planeringskarta är för Landvetter upp till 12 
kilometer från flygplatscentrum i banans längdriktning och 4 kilometer tvärs. 
För Jönköping saknas uppgifter.  

I övrigt har LFV inget att anmärka mot förslaget till översiktsplan.  

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet 
vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny 
CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 

Kommentar: Noteras.  

2.1.4 Västra Götalandsregionen 
På grund av yttrandets längd har det av redaktionella skäl behövts kortas ner i 
samrådsredogörelsen. De delar som utgör synpunkter på översiktsplanen och mark- och 
vattenanvändning redogörs för nedan.  

Synpunkter på planen 

Övergripande synpunkter på planen 
Att kommunens översiktsplan är helt i digitalt format gör det svårare att få en överblick över 
hela innehållet och det finns en risk att inte få fram all information. Till exempel är det svårt 
att klicka på olika funktioner i kapitel 3 Markanvändning under avsnitt Trafik och 
kommunikation, trots inzoomning. Digitala kartor har däremot flera fördelar jämfört med ett 
statiskt dokument genom att möjligheten att zooma in, tända och släcka olika lager etc. 

De regionala målen och måldokumenten beskrivs på ett bra sätt i inledningen av 
översiktsplanen. 

Kommentar: Noteras. 

I kapitlet Utvecklingsstrategi beskrivs de åtta utpekade strategierna och där anges att 
översiktsplanen fungerar som ett verktyg för att hantera konflikter som kan uppstå mellan de 
övergripande strategierna. Avdelningen kollektivtrafik och infrastruktur har svårt att utläsa 
dessa avvägningar och skulle önska att de var tydligare beskrivna. I kapitlet presenteras Goda 
kommunikationer och vikten av hög standard i vägsystemet före rubriken Hållbart resande, 
trots att det senare i översiktsplanens Vägledning under Utforska kartan anges att de 
hållbara resalternativen ska prioriteras framför bilen om konflikt uppstår mellan olika 
intressen. 
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Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. De övergripande 
strategierna är inte rangordnade. Kommunen bedömer det inte som 
motsägelsefullt att vägarna ska hålla god standard samtidigt som hållbara 
trafikslag prioriteras framför bilen där konflikter uppstår. 

Kollektivtrafik och hållbara resor 
I kapitel 5 Trafik och kommunikationer under Strategi: ökad andel resor med gång, cykel 
och kollektivtrafik beskrivs att genom kortare restider, ökad turtäthet i hög- och lågtrafik 
samt hög tillgänglighet till hållplatser förväntas kollektivtrafiken locka fler resenärer och att 
satsningar på busstrafiken inom kommunen och till grannkommunerna stärker utbudet av 
kollektivtrafik. 

Utbudet av kollektivtrafik planeras och upphandlas av Västtrafik utifrån uppdrag och budget 
från Västra Götalandsregionen. Landsbygder och glesare delar av kommunen är svåra att 
försörja med kollektivtrafik och det är troligen flera områden som även på längre sikt inte har 
tillräckligt befolkningsunderlag för linjelagd kollektivtrafik eller ökat utbud. I 
Landsbygdsutredningen 1 fastslås en lägstanivå som boende i Västra Götaland kan förvänta 
sig när det kommer till kollektivtrafik för orter upp till 3000 invånare, vilket kommunen bör 
ta hänsyn till vid sina utvecklingsplaner. Det är bra att översiktsplanen förhåller sig till att 
landsbygden även fortsatt kommer att vara beroende av biltrafiken då kollektivtrafiken inte 
är heltäckande och avstånden är för långa för att gå eller cykla till viktiga målpunkter och 
därför föreslår alternativa lösningar. Så som alternativ till fossila bränslen, gång- och 
cykelvägar samt pendelparkering för att skapa byten mellan transportslag och underlätta för 
invånarna att kombinera olika färdsätt. 

Kommentar: Noteras. 

Västra Götalandsregionens noterar att kommunen ser den genomförda potentialstudie för 
gång- och cykeltrafik som ett bra planeringsunderlag för att bedöma effekten av utbyggnad av 
gång- och cykelinfrastrukturen och vi tycker att det är bra att studien ska användas vid 
prioritering av markanvändning och infrastrukturinvesteringar för gång- och cykeltrafiken. 

Kommentar: Noteras. 

Avdelning kollektivtrafik och infrastruktur tycker det är positivt att kommunen på flera 
ställen i planen återkommer till vikten av att planera nya bostäder i direkt anslutning till 
befintliga tätorter och i kollektivtrafiknära lägen. Samtidigt beskrivs att bostadsbyggande och 
etablering av verksamheter på landsbygden är positivt för hela kommunen och flera LIS-
områden pekas ut i översiktsplanen. Här önskar avdelning kollektivtrafik och infrastruktur 
att målkonflikten mellan dessa olika strategier på ett tydligare sätt synliggörs i 
översiktsplanen, gärna tillsammans med vägledande principer för kommande planering. 

Kommentar: Planen justeras i detta avseende. I granskningsförslaget 
kompletteras planen med en sammanfattning av planförslaget. I denna beskrivs 
de målkonflikter som finns i planen.   

I kapitel 5 Trafik och kommunikationer under Strategi: en stadsbyggnad som premierar 
hållbara resor beskriver kommunen att en förtätning i anslutning till goda kommunikationer 
innebär att befintlig infrastruktur kommer att utnyttjas effektivare samtidigt som mer 
service, bostäder och arbetsplatser blir enklare att nå. Det går helt i linje med Västra 
Götalandsregionens strategier och är en förutsättning för att öka det hållbara resandet. 

Kommentar: Noteras. 
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Avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur vill framhålla vikten och nyttan av det 
ställningstagande som görs i översiktsplanen att vid förtätning och expansion prioritera 
transportslagen i följande ordning: 

1. Gång och cykel 
2. Kollektivtrafik 
3. Bil 

Det är genom sådana tydliga ställningstaganden i kommunens översiktsplan som stöd skapas 
för kommunens kommande planering, både av infrastruktur och bebyggelse. 

Kommentar: Noteras. 

2.1.5 Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 

Synpunkter 

1. Framkomlighet för räddningspersonal i beredskap 
Räddningstjänstens noterar att det finns en ambition om minskad biltrafik, vilket delvis kan 
lösas genom mer fokus på säker gång- och cykeltrafik, på bekostnad av framkomlighet för 
biltrafik. Räddningstjänstens station i Ulricehamn bemannas av räddningspersonal i 
beredskap, som vid larm kör privata bilar (ej utryckningsfordon) till brandstationen. Det 
finns i dagsläget en problematik kopplat till trafikmängd och framkomlighet vid larm, 
framför allt i nord/sydlig riktning i närheten av brandstationen. Vidare finns en problematik 
som innebär att räddningspersonal har svårt att nå brandstationen inom en tillräcklig tid, 
vilket ger följdeffekter på befintlig rekryteringsproblematik.  

Räddningstjänsten befarar att problematiken kan förvärras med ovan nämnda ambition, 
även om brandstationen får ett nytt läge. 

• Räddningstjänsten önskar att kommunen tar med frågan om framkomlighet för 
räddningspersonal i beredskap i den strategiska trafikplaneringen. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Detta hanteras i 
samrådsförslaget under fliken "Trafik och kommunikationer" och rubriken 
"Strategier". Förtätning är positivt ur räddningstjänstens perspektiv då fler 
människor finns på mindre yta, vilket rimligtvis borde minska avstånd vid 
insats. Om förtätningen inte planeras utifrån ett hållbart resandeperspektiv 
kommer antalet bilar öka i sådan omfattning att det påverkar 
framkomligheten. 

2. Lokalisering av exploateringar med hög byggnadshöjd 
Räddningstjänsten kan inte utläsa i översiktsplanen om det finns ambitioner att exploatera 
fler områden med högre byggnader. Högre byggnader (ca 4-8 våningar) kan enligt Boverkets 
Byggregler uppföras med räddningstjänstens höjdfordon som alternativ utrymningsväg, om 
räddningstjänsten har förmågan och en tillräcklig insatstid, vilken har specificerats till 10 
minuter (tid från inkommet larm till påbörjad åtgärd på plats).  

Räddningstjänsten vill informera om att problematiken i punkt 1 samt en flytt av 
brandstationen kan påverka storlek och omfattning av det område som räddningstjänsten 
når inom 10 minuter. 

• Räddningstjänsten anser att byggnader som kräver räddningstjänstens hjälp vid 
utrymning bör lokaliseras så nära brandstationen som möjligt. 
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• Vid sådan exploatering, utanför 10-minutersområdet, behöver byggnader utformas så 
att utrymning kan genomföras utan räddningstjänstens medverkan. 

Kommentar: Noteras. Det finns i nuläget inget beslut om placering av nya 
lokaler för räddningstjänsten, och det finns därmed inget läge att utgå ifrån. 
När ett sådant beslut finns ska det bedömas vilka effekter detta får för de av 
översiktsplanen förslagna bostadsområdena. Denna översiktsplan utgör också 
viktigt information i arbetet med lokalisering av nya lokaler för 
räddningstjänsten.  

3. Släckvattenhantering 

Räddningstjänsten jobbar idag mycket med miljöfokus vid räddningsinsatser, vilket med 
dagens kunskap innebär att släckvatten som har varit inblandat i en brand behöver 
förhindras från att nå en recipient, då sådant vatten innehåller gifter och partiklar. Detta är 
givetvis extra viktigt i vattenskyddsområden. Räddningstjänsten har en grundläggande 
förmåga att samla upp kontaminerat släckvatten, men behöver ges rätt förutsättningar för at 
lyckas med uppgiften. Detta innebär att räddningstjänsten anser att det är lämpligt att vidta 
förebyggande åtgärder i vissa fall, särskilt inom vattenskyddsområden, till exempel vid 
industrier, avfallsanläggningar, upplag, parkeringsgarage etc. Problemet är dock att de 
åtgärder som räddningstjänsten önskar (hårdgjorda ytor, brunnar som kan tätas, 
invallningar m.m.) ofta står i motsats till vad man normalt vill åstadkomma med 
dagvattenhantering. 

I översiktsplanen framgår att parkering vid förtätning bör lösas med parkeringsgarage.  
Rönnåsens industriområde ligger inom vattenskyddsområde. 

• Räddningstjänsten anser att kommunen bör ha med frågan vid detaljplanering och 
exempelvis VA-strategi eller dylikt, för att på en övergripande nivå jobba med frågan 
och möjliggöra att räddningstjänsten kan skydda känsliga recipienter. 

Kommentar: Noteras. Frågan hanteras i den nya VA-planen. I VA-planen 
framgår det att i samband med exploatering behöver förutsättningar för 
hantering av potentiellt kontaminerat släckvatten undersökas och hanteras. 

4. Hantering av risker kopplat till farligt gods-transporter  
Räddningstjänsten ser mycket positivt på att kommunen har tagit fram en övergripande 
riskanalys och att frågorna nämns i Översiktsplanen.  

Räddningstjänsten anser dock att det finns behov av förtydliganden, då farligt 
godsproblematiken lyfts i vissa av de digitala kartområdena nära farligt gods-leder, men 
saknas i andra liknande kartlager. Detta kan vara missvisande och behöver vara tydligt och 
samstämmigt. 

• Räddningstjänsten anser att en översyn bör göras över de kartlager som innehåller 
exploatering nära farligt gods-leder, så att riskfrågan tas upp i samtliga. Detta gäller 
särskilt industriområden nära Rv40 samt landsbygdsorterna längs Rv46. 

Kommentar: Planen justeras så att farligt gods hanteras i vägledningarna för 
alla föreslagna nya exploateringsområden i närheten av rekommenderade 
leder för farligt gods.  

• Räddningstjänsten vill poängtera att väg 40.1 inte längre är klassad som farligt 
godsled. 
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Kommentar: Planen justeras så att planen stämmer i detta avseende. 

5. Skyfall 
Räddningstjänsten ser positivt på att kommunen har tagit fram en skyfallskartering för 
centralorten, vilket är ett bra underlag vid detaljplanering. Det bör dock understrykas att 
bedömning bör göras vid detaljplanering huruvida aktuell exploatering kan komma att 
påverka översvämningsrisk utanför aktuellt område. Exempelvis kan exploatering med nya 
och stora hårdgjorda ytor leda till att områden ”nedströms” (grundvattnet) kan drabbas av 
större vattenmängder vid skyfall. 

• Räddningstjänsten anser att det bör nämnas i översiktsplanen att skyfallskarteringen 
inte ger hela bilden av problematiken, för att säkerställa att påverkan på 
kringliggande områden hanteras vid detaljplanering. 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande för 
skyfallskarteringen om att påverkan på omkringliggande områden ska 
hanteras vid detaljplanering. 

2.1.6 Statens geotekniska institut 

SGI:s yttrande 
SGI noterar att i översiktsplanen, i avsnitt ”Geologiska förhållanden och ras/skredrisker”, har 
geotekniska förutsättningar med avseende på geotekniska riskfaktorer samt riskområden 
översiktligt redovisats. Det är också positivt att det finns en strategi för hur de geotekniska 
frågorna ska klarläggas i senare skeden i plan- och byggprocessen. 

Kommentar: Noteras. 

SGI vill berätta att Ätran ingår i det prioriteringsarbete som SGI gjort inför kommande 
skredriskkarteringar. I det arbetet så ingår de delar av vattendragen som ligger under HK 
(högsta kustlinjen) där det finns störst utbredning av finkorniga jordar och även marint 
avsatta. Det är bara den nedre delen av vattendragen som är med i analysen. Ätran hamnar 
där i kategorin C med huvudsakligen sand-grus längs vattendraget. Enligt SGU:s riksöversikt 
över finkorniga jordars skredbenägenhet klassas området med både viss (områden med 
enstaka spår av i huvudsak mindre jordskred) samt liten benägenhet för jordskred (områden 
med finkorniga sediment där spår av jordskred saknas eller förekommer i mycket begränsad 
omfattning). Detta är en mycket översiktlig analys, det finns naturligtvis alltid andra lokala 
förhållanden. Skredbenägna jordar kan finnas även i andra delar av vattendragen. Ras och 
erosion är inte analyserat. 

Kommentar: Noteras. 

Vid markanvändning i anslutning till vatten bör risken för stranderosion beaktas. Det gäller 
särskilt vid framtida markanvändning. Den förväntade klimatförändringen indikerar att ökad 
nederbörd förväntas leda till mer extrema nederbördsperioder med förhöjda nivåer i sjöar 
och vattendrag. Detta kan öka risken för erosion vilket i sin tur kan leda till att risken för ras 
och skred ökar. 

Kommentar: Planen kompletteras i vägledningen för ras skred och erosion 
med att stranderosion ska beaktas i samband med exploatering i anslutning 
till vatten. 

SGI vill trycka på att det i samband med detaljplanering alltid ska utföras bedömning av ras, 
skred och erosion i enlighet med PBL. 
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Kommentar: Noteras. 

2.1.7 Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting 
att erinra mot upprättat förslag.  

Kommentar: Noteras. 

2.1.8 Post- och telestyrelsen 
På grund av yttrandets längd har det av redaktionella skäl behövts kortas ner i 
samrådsredogörelsen. De delar som utgör synpunkter på översiktsplanen och mark- och 
vattenanvändning redogörs för nedan.  

En robust och välutbyggd IT-infrastruktur är viktig för att trygga välfärden. IT är en central 
infrastruktur som ligger till grund för många andra områden. En väl fungerande och utbyggd 
IT-infrastruktur ger goda förutsättningar för bland annat näringslivsutveckling, 
sysselsättning, forskning och innovationer, vård och omsorg, miljö och klimat, utbildning och 
kompetensförsörjning samt social delaktighet. Av denna anledning anser vi även att IT-
infrastrukturen måste in i samhällsplaneringsprocessen på regionnivå samt i alla kommuner. 
Om inte IT-infrastruktur beaktas i samhällsplaneringen finns risken att de tjänster som är 
beroende av infrastrukturen inte når ut till användarna. Lagändringen i Plan och bygglagen 
(PBL) från maj 2011, stärker även detta. PTS har inte tillgång till detaljinformation om hur 
operatörer och andraledningsägare utformar sina nät utan hänvisar till de operatörer och 
ledningsägare som blir berörda inom aktuellt område för ytterligare information. 

I detta fall kan det vara lämpligt att kontakta nationella bredbandsaktörer samt aktuella 
regionala och lokala bredbandsaktörer. Kommunen bör ha en förteckning över vilka 
befintliga ledningsägare som blir berörda eller liknande funktion. Exempelvis 
bredbandskoordinatorer bör ha information om potentiella ledningsägare gällande 
elektroniska kommunikationer. 

Kommentar: Planen kompletteras med att visa bristområden för 
fiberutbyggnad och telekommunikation. 

Sedan december 2010 finns ett system för begäran om ledningsanvisning, 
”ledningskollen.se”. För att identifiera vilka som är berörda ledningsägare kan en förfrågan 
skickas via https://www.ledningskollen.se/.  

Kommentar: Noteras. 

PTS har i tidigare skrivelse (med hemlig bilaga 2012-01-23 dnr: 03-16005) till respektive 
länsstyrelse lämnat uppgifter om teleanläggningar som är att anse som riksintressen i 
enlighet 3 kap. 8 § miljöbalken och 2 § p. 9 förordningen (1998:896) om hushållning med 
mark- och vattenområden m.m. 

Kommentar: Noteras. 

Om planen innebär uppförande av vindkraftverk, kan dessa i vissa fall påverka mottagningen 
av radiosignaler på ett negativt sätt, speciellt gäller detta för radiolänkförbindelser. PTS 
rekommenderar därför att ett samrådsförfarande genomförs mellan vindkraftsbolag och de 
radiolänkoperatörer som blir berörda av vindkrafts-etableringen för respektive område för 
att minimera störningsriskerna. Inför ett sådant samråd kan PTS bidra med information om 
vilka de berörda radiolänkoperatörerna är. 
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Kommentar: Noteras. 

2.1.9 Skogsstyrelsen 
Vi har beretts möjlighet att yttra oss i rubricerat ärende.  

Vi ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar 
sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen nås. Vi är tillsynsmyndighet, enligt 
skogsvårdslagen och delar av miljöbalken gällande skogliga åtgärder på skogsmark (mark 
som lyder under SVL.). Vidare ingår bland våra uppgifter att medverka i frågor om 
samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser.  

Vi saknar en redogörelse för Skogsstyrelsens formella skydd, dvs biotopskyddsområden och 
naturvårdsavtal samt för nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt. 

Kommentar: Planen kompletteras genom att biotopskyddsområden, 
naturvårdsavtal, nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt läggs in i kartan och 
ges egna vägledningar.  

I övrigt har vi inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon ytterligare 
information att tillföra som bäring på detta. 

2.2 Allmänheten 

2.2.1 Privatperson 1 
Följande synpunkter gäller Fästeredssund i området öster om Fästered 1:27, 1:84 och 1:85: 
LIS-området, norr om Sundet, bör utökas och omfatta även mark på östra sidan om 
grusvägen. Området är sedan tidigare utstakat som en sammanhållen bebyggelse på båda 
sidor om grusvägen. Men det finns endast en fastighet på den andra sidan. För att få en 
sammanhållen bebyggelse borde även LIS-området utökas.  

Förslaget stämmer överens med Naturvårdsverkets villkor. Det skulle stimulera till att också i 
verkligheten bli en sammanhållande bebyggelse på båda sidor om vägen. Naturvårdsverket 
säger samtidigt att stimulera byggandet framför allt i områden som INTE ligger i närheten av 
tätbebyggt område. Strandskyddets syfte åsidosätts inte eftersom det inte är framkomligt för 
besökare att gå på åker och genom sly. Den som vill besöka området tar sig bäst fram via 
vägen eller med båt via sjön och kan fortsätta så, även om LIS-området utökas och bebyggs. 
Framtida eventuell bebyggelse på området uppförs i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse, helt enligt Naturvårdsverkets villkor. 2015 beviljade kommunen bygglov till en ny 
fastighet alldeles intill och på sjötomt. För att få en levande landsbygd borde kommunen 
utöka LIS-området och tillåta fler byggnationer i området. LIS-området längre söderut, kan 
knappast bli bebyggt eftersom det är en Allmänning och ”ägs” av alla fastigheter tillsammans. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Området bedöms inte som 
lämpligt att bebygga med tanke på översvämningsrisken. Bedömningen gäller 
både för högsta flöde och 200-års flöde. Bebyggelse här anses inte gå i linje med 
PBL 2 kap. 5 §: 

”Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna 
lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till  

1. människors hälsa och säkerhet, 
2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 
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3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar, och 

5. risken för olyckor, översvämning och erosion.” 

2.2.2 Privatperson 2 (2 personer) 
Några synpunkter på vindbruksplanen och utvecklingsstrategi. 

Vindbruksplanen:  
Avståndet till vindkraftverk från närmsta bostad är fortfarande 750 meter, vilket bör vara 
längre ju högre vindkraftverket är. Som det är nu blir höjden på nya vindkraftverk högre hela 
tiden och då måste även avståndet till bostäder öka i relation till verkens höjd.  

Kommentar: Planen justeras avseende skyddsavstånd mellan vindkraftverk 
och bostäder. Skyddsavståndet till bostadsbebyggelse utökas till 800 meter.  
Även det i samrådsförslaget angivna skyddsavståndet 750 meter bedöms vara 
tillräckligt för att klara riktvärdet för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid 
bostäder. Ljudnivån från ett vindkraftverk beror dels på källjudsnivån (vilket 
ljud som verket strålar ut vid källan) och på vilket avstånd från verket man 
mäter. Är det flera vindkraftverk i en park så ökar den totala ljudnivån.  

Det är inte höjden på ett enskilt verk som motiverar ett större avstånd, utan 
källjudet från själva vindkraftsverket. I takt med teknikutvecklingen har 
källjudet från moderna verk minskat. Källjudet från ett verk minskar också ju 
högre ett verk är på grund av att avståndet till marken nedanför ökar. Detta 
medför att högre verk inte är ett skäl till att ange ett längre minimumavstånd 
utifrån bulleraspekten. Det angivna skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett 
riktvärde som har legat till grund för bedömningen av lämpliga områden för 
vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att bedöma de faktiska 
förhållandena samt den upplevda störningen av en vindkraftsetablering i varje 
enskilt fall. 

Skyddsavståndet för isavkast till riksväg är nu 600 meter och till större vägar 300 meter men 
till mindre vägar som dagligen används av de boende i vindkraftsområden finns inga regler 
angivna, vilket är väldigt konstigt. Alla kommuninvånare borde väl skyddas lika mycket! 
Skyddsavståndet till mindre vägar ska också vara minst 300 meter.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. En 
verksamhetsutövare/tillståndssökare ska ta hänsyn till riskerna för 
isavkastning inom ett avstånd på 600 meter från riksväg 40, väg 46 och väg 
157. Detta kan göras genom att verk utrustas med exempelvis ett automatiskt 
system som stänger av vindkraftverken vid isbildning, obalans, vibrationer 
eller annan driftstörning, utrusta verk med avisninssystem, och automatisk 
avstängning av verk vid vissa väderlekar. Riskhänsyn för isavkastning har 
enbart fastställts för de större vägarna i kommunen då dessa vägar är mer 
trafikerade än de mindre vägarna. Risken för isavkastning är som högst vid 
kusten. I Ulricehamn är därför risken för isavkastning generellt sett mycket låg 
och kommunen har av den anledningen gjort bedömningen att riskhänsyn inte 
varit motiverat till små och lågt trafikerade vägar.  

När det gäller att mäta ljud från vindkraftverken måste den mest aktuella forskningen 
användas och det bör anges tydligt i planen.  
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Kommentar: Noteras. Planen kompletteras med tydligare hänvisningar till 
forskning rörande buller och ljud från vindkraftverk.  

När det gäller skuggor från vindkraftverken ska inga skuggor få förekomma vid bostäder. 
Lyssnar man på människor som bor i närheten av vindkraftverk och har skuggor från dem 
vid sin bostad så berättar de att det har en stor negativ inverkan på deras livsmiljö.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Möjligheter finns, vilket 
framgår av vindkraftsplanen, att med hjälp av skuggsensorer på 
vindkraftverken, minska den tid som skuggor uppstår. Verken kan då stängas 
av under den tid då störning förväntas uppstå. Det framgår av 
vindkraftsplanen att ett tillståndsbeslut enligt miljöbalken bör villkoras enligt 
praxis om att verk ska placeras så att den teoretiska skuggtiden för 
störningskänslig bebyggelse inte överstiger 30 timmar per år och så att den 
faktiska skuggtiden inte överstiger 8 timmar per år eller 30 minuter/dag. Detta 
gäller vid befintlig uteplats eller i ett område om 5x5 meter intill befintliga 
bostadshus. 

När vindkraftverk ska byggas måste de byggas där inte människor bor nära och inte etablera 
stora vindkraftsparker i närheten av bebyggelse utan hålla nere antalet verk till ett fåtal. Man 
måste ha en mycket bra kommunikation och information till/med människorna som bor i 
närområdet där etableringen är tänkt.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Skyddsavståndet till 
bebyggelse i vindkraftsplanen bedöms vara tillräckligt. Skyddsavståndet till 
bostadsbebyggelse utökas till 800 meter i granskningsförslaget. Även det i 
samrådsförslaget angivna skyddsavståndet 750 meter bedöms vara tillräckligt 
för att klara riktvärdet för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid bostäder.   

En vindkraftspark omfattas av minst fyra verk. Hur många verk som slutligen 
etableras inom de föreslagna vindkraftsområdena avgörs av platsspecifika 
omständigheter. Kommunen instämmer i att en god kommunikation måste ske 
med boende i närområdet av en tilltänkt etablering. 

När det gäller Komosse så utgår vi från att Ulricehamns kommun ser den och området 
däromkring som något fint och positivt att värna om, ta hand om och bevara för oss som 
besöker den nu och för framtida generationer. Den besöks både sommar och vinter av så 
många människor och är av stor betydelse för rekreation i vårt nutida samhälle och även för 
framtiden. Komosse är ju från 2017 Riksintresse för friluftsliv och är också utpekad i 
Ramsarkonventionen som våtmark med inter nationell betydelse. Man bör trycka på att 
vindkraftverk inte placeras så att de skadar upplevelsevärdet på mossen i Riksintresse för 
friluftsliv. Att verk inte placeras så att de syns i horisonten och därmed tar bort känslan för 
orörd natur.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det skyddsavstånd som i 
vindkraftsplanen tillämpas gentemot Komosse, 2,5 kilometer i norra ändan som 
utökas till 4 kilometer i sydvästläge, har bedömts vara tillräckligt för att 
eventuella vindkraftsetableringar inte ska störa friluftsvärdena i området. En 
ny siktanalys har tagits fram för vindkraftsområdet Marbäck. Denna visar att 
området inte har någon uppenbart negativ påverkan på Komosses 
upplevelsevärden. 
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Ulricehamns kommun bör be energimyndigheten att se över sina utpekade områden för 
vindkraft och be dem ta hänsyn till kommunens stora opåverkade och tysta områden och 
annan skyddsvärd natur.  

Kommentar: Noteras. Dessa synpunkter har tidigare framförts till 
Energimyndigheten men inte beaktats. Under kommande processer kommer 
frågan bevakas.  

Utvecklingsstrategi:  
Som det står i planen är Ulricehamn en landsbygdskommun och det innebär ju att många av 
oss som bor i denna kommun har valt att bosätta sig på landsbygden. När man bor på 
landsbygden är man medveten om att allt inte finns tillgängligt alldeles i närheten och att 
man måste hjälpas åt i olika föreningar och i andra sammanhang för att saker och ting ska 
fungera. Men man måste också kunna känna att man har den grundläggande service som 
behövs för att livet ska fungera.  

Det är viktigt att våra föreningar får bidrag från kommunen och att det finns en god 
kommunikation mellan föreningar och kommun. 

Kommentar: Noteras. Detta är inte en fråga som ryms inom ramen för 
översiktsplanen.  

Det är otroligt viktigt att det finns förskolor och fritidshem på orten och att föräldrar och 
vårdnadshavare inte måste köra många mil extra för att lämna och hämta sina barn. Det 
måste kunna se lite olika ut på olika orter och man måste utvärdera i samråd med invånarna 
och brukarna vad som passar bäst just där. Detta är oerhört viktigt för att de små orterna i 
kommunen ska kunna utvecklas och att människor väljer att bosätta sig där.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det framgår av 
översiktsplanen under markanvändningen "tätort" att kommunen är positivt 
inställd till förtätning och utveckling av tätorterna, så gäller även för 
kommunala verksamheter där behovet finns. Specifika lokaliseringar av 
förskolor och fritidshem pekas däremot inte ut i översiktsplanen. 

När olika beslut tas i kommunen är det viktigt att titta på hur det påverkar människorna i 
hela kommunen, i centralorten och på landsbygden! 

Kommentar: Noteras. 

2.2.3 Privatperson 3 
Dra väg 157 längre öster så Lassalyckans fritidsområde inte störs av vägljud. 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande. Föreslagen förbifart 
avses att anläggas på ett sådant sätt att negativ påverkan på Lassalyckans 
friluftsvärden minimeras. I översiktsplanen visas en möjlig ny vägförbindelse 
mellan Hössnamotet vid väg 40 och Marbäck för en östlig förbifart av väg 157. 
Sträckningen visas oförändrad jämfört med gällande översiktsplan med den 
skillnaden att i tidigare plan har sträckningen endast illustrerats med en tunn 
linje och i förslaget till ny plan visas en bredare korridor för att tydligare visa 
vilket markområde som reserveras för en eventuell framtida förbifart. Det 
huvudsakliga syftet med att visa en korridor för förbifarten är att hindra att 
marken tas i anspråk för något annat ändamål som i framtiden avsevärt skulle 
försvåra för vägbyggnationen. Om det i framtiden blir aktuellt att bygga vägen 
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kommer olika sträckningar utredas mer ingående varav den sträckning som 
visas i översiktsplanen kommer vara ett alternativ. 

2.2.4 Privatperson 4 
I området mellan Bergsäter och Sträckåsvägen finns flera mycket stora stenblock från istiden. 
I detta område är det tänkt bebyggelse. Dessa block kan inte bara förstöras eller tas bort. 

Kommentar: Planen kompletteras med en vägledningspunkt för det aktuella 
området som säkerställer att hänsyn tas till stenblocken i samband med 
detaljplan. 

2.2.5 Privatperson 5 
Den vindkraftsplan som fortfarande gäller anger många bra platser för vindkraft placerade i 
många bra lägen, som nu helt tagits bort. Nu föreslås bara två platser, nämligen en plats nära 
Marbäck samt en nära Liared. Det betyder att vi i princip inte kommer att ha någon 
vindkraftsplan. Det finns flera bra områden som helt tagits bort, ett som kan nämnas ligger 
mellan Odla och Röshult. Varför har detta tagits bort helt? Föreslår att detta tas med i den 
kommande planen. 

Kommentar: Området mellan Odla och Röshult ingår i områdena Boarp och 
Stigared som är med i vindkraftsplanen från 2013. Ansökningar om 
vindkraftsetableringar inom dessa har nyligen fått avslag från 
kommunfullmäktige. Områdena Boarp och Stigared uppfyller de kriterier som 
använts i den nya vindkraftsplanen. Områdena har dock plockats bort då det 
inte bedömdes vara realistiskt med större etableringar i områdena givet dess 
närhet till Komosse, naturvärden i områdena och det motstånd som planerade 
etableringar i områdena mött tidigare.  

Anledningen till att områdena i denna vindkraftsplan inte är de samma som i 
vindkraftsplanen från 2013 är att ett antal kriterier används för att säkerställa 
vissa värden, såsom god boendemiljö, hälsa, säkerhet, skydd av djur, natur och 
friluftsvärden. Områdena i vindkraftsplanen är ett resultat av dessa kriterier. 
Kriterierna har justerats något efter samrådet, vilket har resulterat i att 
granskningsförslaget innehåller fler vindkraftsområden.  

Vindkraftsplanen möjliggör även för etablering av enstaka verk. För verk under 
50 meter krävs varken tillstånd eller anmälan till kommunens miljönämnd. 

2.2.6 Privatperson 6 
Sitter i Coronatider och skriver. Vill lämna in ett yttrande kring vindbruksplanen. Önskar att 
beslutet kring detta skall beakta vårat paradis Komosse. Kommunen har här ett underbart 
rekreationsområde som med fel beslut kommer att minska dess värde. Låt det bevaras så 
långt det går -just orört. Utan blinkande hinderljus och snurror. Har varit en tillflyktsort för 
många i dessa tider. Parkeringen står full. Låt det som enligt utmärkts fortsätta vara ett tyst 
och natura 2000 område. Mossen har varit så välbesökt just nu under den här jobbiga tiden. 
Nu ligger detta beslutet i era händer. Beslut man tar ligger ju kvar en lång tid, alla minns vi 
Sanatoriebeslutet. 

Kommentar: Noteras. Det skyddsavstånd som vindkraftsplanen tillämpar 
gentemot Komosse, 2,5 kilometer i norra ändan som utökas till 4 kilometer i 
sydvästläge, har bedömts vara tillräckligt för att eventuella 
vindkraftsetableringar inte ska störa friluftsvärdena i området. En ny 
siktanalys har tagits fram för vindkraftsområdet Marbäck. Denna visar att 
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området inte har någon uppenbart negativ påverkan på Komosses 
upplevelsevärden.  

Områdena Boarp och Stigared har plockats bort i den nya vindkraftsplanen. De 
uppfyller de kriterier som använts för utpekande av vindkraftsområden men 
har plockats bort då det inte bedömdes vara realistiskt med större etableringar 
i områdena givet dess närhet till Komosse, naturvärden i områdena och det 
motstånd som planerade etableringar i områdena mött tidigare. 

2.2.7 Privatperson 7 
Ang. bygget vid marbäcksviken sätter jag mig starkt emot detta! De som redan har hus och 
stugor vid marbäcksviken har valt att ha det där pga. lugnet och harmonin. Låt 
marbäcksviken vara som det alltid vart: vackert område dit man kan åka för att stressa av i 
vardagen!! Så STORT NEJ till att bygga något i detta område!! 

Kommentar: Planen justeras genom att Marbäcksviken plockas bort som LIS-
område. 

2.2.8 Privatperson 8 (3 personer) 
Ulricehamns kommun har enligt Energimyndigheten stora markområden som lämpar sig bra 
för vindkraft. Ett lämpligt område ska ha bra vindläge, vara sammanhängande samt att det 
ska finnas få boende i närområdet. Områdena som pekas ut i Ulricehamn är stora för att ligga 
i södra Sverige. Möjligheten att nyttja dessa områden har reducerats kraftigt i det förslag till 
vindkraftsplan som har arbetats fram. För att nå ställda klimatmål, av så väl Sveriges Riksdag 
som FN, måste alla vara med och bidra. Ulricehamn skulle kunna bli en exportör av 
förnyelsebar energi från vindkraft. Invånarna i Ulricehamn är beroende av sjukvård, 
läkemedel, bilar, teknisk utrustning, mm. som importeras till kommunen. För att producera 
dessa varor behövs energi, något som Ulricehamnskommun skulle kunna bidra med p.g.a. 
stora möjligheter till effektiva vindkraftsparker. Ulricehamn är till ytan den största 
kommunen i Västra Götalands län och därför bör möjligheten att bygga vindkraft vara god. 

Kommentar: Planen justeras så att fler vindkraftsområden föreslås. 
Kommunen är positiv till vindkraft. Vid utpekande av vindkraftsområden har 
ett antal kriterier används för att säkerställa vissa värden, såsom god 
boendemiljö, hälsa, säkerhet, skydd av djur, natur och friluftsvärden. 
Områdena i vindkraftsplanen är ett resultat av dessa kriterier. Kriterierna har 
justerats något efter samrådet, vilket har resulterat i att granskningsförslaget 
innehåller fler vindkraftsområden. 

I översiktsplanen nämns inga klimat- eller miljömål för kommunen, vilket är 
anmärkningsvärt.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen har inga 
uttalade klimat- och miljömål.  

I den plan som gäller i dag finns flera utpekade områden med för att bygga vindkraftsparker, 
alltså fler är 2 verk. I detta förslag till vindkraftsplan har områdena reducerats till två 
stycken. Dessutom två små områden, var av ett område inte ens finns med i 
Energimyndighetens kartläggning av områden. Kommunen bör inte begränsa 
vindkraftsutbyggnaden genom att ta bort många bra områden för att bygga fler än 2 verk. Två 
områden som lämpar sig mycket väl är de områden om ligger sydost om Ulricehamn som 
Vattenfall sökte bygglov på. Områdena kallas Boarp Norra och Boarp Södra. P.g.a. protester 
från boende Köttkulla vågade inte kommunen tillstyrka ansökan utan lade in sitt veto mot 
bygglovet. Norra området, beläget utmed vägen mellan Ulricehamn och Köttkulla, är mycket 
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väl lämpat för byggnation av flera vindkraftverk. Det finns få närboende i området som skulle 
kunna påverkas, elanslutning till 130 kV ledning finns endast några kilometer bort samt att 
området är utpekat av energimyndigheten som lämpligt område. Den MKB som Vattenfall 
gjorde för Boarp Norra och Södra fick positiv respons från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen, som 
har god kunskap om naturpåverkan av vindkraft, tyckte alltså att det var ett bra projekt. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Områdena som hänvisas till 
i yttrandet heter i tidigare tillståndsärende Boarp och Stigared. De har nyligen 
fått avslag från kommunfullmäktige för vindkraftsetableringar. Områdena 
uppfyller de kriterier som använts i den nya vindkraftsplanen. Områdena har 
dock plockats bort då det inte bedömdes vara realistiskt med större etableringar 
i områdena givet dess närhet till Komosse, naturvärden i områdena och det 
motstånd som planerade etableringar i områdena mött tidigare. 

Vindkraftsplanen visar områden som bedömts ha potential att rymma fyra 
verk. Vindkraftsplanen behandlar inte områden för ett till tre verk, men 
kommer i granskningsförslaget ge möjlighet för etablering av färre verk än 
fyra i merparten av de föreslagna områdena. 

I de områdena som pekas ut som lämpliga för vindkraftsparker är det dessutom inte tillåtas 
att söka bygglov enligt boxmodell. Det är i princip omöjligt att söka på exakt angiven plats, då 
det är beroende på vilken vindkraftsleverantör som väljs. Ett bygglovsärende tar många år 
och ska det bestämmas exakt vilket verk som ska byggas när ansökan lämnas in är kanske 
just det verket inte aktuellt.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Tillståndsansökningar 
enligt boxmodellen är svårhanterliga för kommunen då de inte sker på fasta 
positioner. Om en ansökan inte sker på fasta positioner skapar detta 
svårigheter för kommunen att bedöma konsekvenserna av en eventuell 
etablering. 

Den detaljstyrning som finns i planen med få områden där man kan bygga parker samt hur 
man ska göra bygglovsansökan, tillsammans med all negativism som skrivs om vindkraften 
blir känslan att kommunen gör allt för att det inte skall byggas några vindkraftverk i 
kommunen.  

Vindkraften skall ses som en möjlighet för kommunen. Kommunen har möjlighet att 
profilera sig som miljö- och klimatvänlig. Dessutom skapar vindkraften jobb, både vid 
etablering samt driften kommande 25 åren. De arrenden som betalas ut till markägare 
kommer kunna användas i skogs- och lantbruksföretagen vilket skapar sysselsättning för 
bygden. Dessutom är det vanligt med bygdepeng som är till för att gynna ideella föreningar i 
området.  

Kommentar: Planen justeras så att fler vindkraftsområden föreslås. 
Kommunen är positiv till vindkraft. Vid utpekande av vindkraftsområden har 
ett antal kriterier används för att säkerställa vissa värden, såsom god 
boendemiljö, hälsa, säkerhet, skydd av djur, natur och friluftsvärden. 
Områdena i vindkraftsplanen är ett resultat av dessa kriterier. Kriterierna har 
justerats något efter samrådet, vilket har resulterat i att granskningsförslaget 
innehåller fler vindkraftsområden. 

Sammantaget 
Fler områden skall kunna användas till vindkraftsparker. Ta till vara på de möjligheter som 
finns. Markområdena används sällan till något annat än skogsbruk vilket kan kombineras 
med vindkraft. Låt markägarna bruka sin mark även när det gäller vindbruk. Kommunen 
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skall inte detaljstyra hur många verk respektive område skall ha. Att bygga 1-2 verk per 
projekt är i dag inte relevant, att ens ge det förslaget är ett sätt att säja nej till vindkraft. 

2.2.9 Privatperson 9 
Otroligt tråkigt och märkligt hur man vill dra en väg mitt igenom vårat friluftsområde på 
sanatorieskogen. 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande. Föreslagen förbifart 
avses att anläggas på ett sådant sätt att negativ påverkan på Lassalyckans 
friluftsvärden minimeras. I översiktsplanen visas en möjlig ny vägförbindelse 
mellan Hössnamotet vid väg 40 och Marbäck för en östlig förbifart av väg 157. 
Sträckningen visas oförändrad jämfört med gällande översiktsplan med den 
skillnaden att i tidigare plan har sträckningen endast illustrerats med en tunn 
linje och i förslaget till ny plan visas en bredare korridor för att tydligare visa 
vilket markområde som reserveras för en eventuell framtida förbifart. Det 
huvudsakliga syftet med att visa en korridor för förbifarten är att hindra att 
marken tas i anspråk för något annat ändamål som i framtiden avsevärt skulle 
försvåra för vägbyggnationen. Om det i framtiden blir aktuellt att bygga vägen 
kommer olika sträckningar utredas mer ingående varav den sträckning som 
visas i översiktsplanen kommer vara ett alternativ. 

2.2.10 Privatperson 10 
Det är inte så smart att lägga en väg genom friluftsområdet Lassalyckan. Det går redan en väg 
från rv40 genom Hillared gör den vägen större och styr trafiken den vägen. En väg genom 
sanatorieskogen kommer att förstöra det stadsnära tillgängliga friluftslivet för all framtid ge 
nom att skapa en barriär som hindrar ungdomar som tränar eller tävlar att passera. 

Vill man ha en väg från Rönnåsens industriområde låt den då gå längs med rv40 och anslut 
till "Hillareds" vägen på detta sätt får vi ett mindre ingrepp i den så viktiga "nära" naturen 
och friluftsområdet. 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande. Föreslagen förbifart 
avses att anläggas på ett sådant sätt att negativ påverkan på Lassalyckans 
friluftsvärden minimeras. I översiktsplanen visas en möjlig ny vägförbindelse 
mellan Hössnamotet vid väg 40 och Marbäck för en östlig förbifart av väg 157. 
Sträckningen visas oförändrad jämfört med gällande översiktsplan med den 
skillnaden att i tidigare plan har sträckningen endast illustrerats med en tunn 
linje och i förslaget till ny plan visas en bredare korridor för att tydligare visa 
vilket markområde som reserveras för en eventuell framtida förbifart. Det 
huvudsakliga syftet med att visa en korridor för förbifarten är att hindra att 
marken tas i anspråk för något annat ändamål som i framtiden avsevärt skulle 
försvåra för vägbyggnationen. Om det i framtiden blir aktuellt att bygga vägen 
kommer olika sträckningar utredas mer ingående varav den sträckning som 
visas i översiktsplanen kommer vara ett alternativ. 

2.2.11 Privatperson 11 
Det kommer bli katastrof om det kommer att byggas hus på marken i Marbäcksviken. Anser 
att det kommer att förstöra alldeles för mycket med naturen som finns i området. Det är 
bättre att låta marken brukas av bönderna som den alltid har gjort. Vi måste behålla 
jordbruket och den fantastiska naturen. 

Kommentar: Planen justeras genom att Marbäcksviken plockas bort 
som LIS-område. 
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2.2.12 Privatperson 12 
Planförslaget känns väl genomarbetat. En fråga som jag ändå vill lyfta är den föreslagna 
förbifart en öster om Ulricehamn. Denna tanke har levt under många år och bygger på att 
Strandgatan ska avlastas av trafik så att den barriär som vägen innebär kan byggas bort. Kan 
tyckas vara en god idé men att bygga förbifarter för biltrafik förbi våra städer känns inte som 
en planering för 2000-talet. En väg öster om Ulricehamn är möjligtvis bra för den som bor i 
Marbäck och tar bilen till Jönköping och vice versa men inte för så många fler. De 
huvudsakliga trafikströmmarna från kommundelarna söder om Ulricehamns stad går väster 
eller norrut. Några har dessutom staden som sin målpunkt. För att välja en omväg öster om 
Ulricehamn krävs att staden i det närmaste stängs av från biltrafik och att centrum därmed 
blir mer svårtillgängligt.  

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande. Föreslagen förbifart 
avses att anläggas på ett sådant sätt att negativ påverkan på Lassalyckans 
friluftsvärden minimeras. I översiktsplanen visas en möjlig ny vägförbindelse 
mellan Hössnamotet vid väg 40 och Marbäck för en östlig förbifart av väg 157. 
Sträckningen visas oförändrad jämfört med gällande översiktsplan med den 
skillnaden att i tidigare plan har sträckningen endast illustrerats med en tunn 
linje och i förslaget till ny plan visas en bredare korridor för att tydligare visa 
vilket markområde som reserveras för en eventuell framtida förbifart. Det 
huvudsakliga syftet med att visa en korridor för förbifarten är att hindra att 
marken tas i anspråk för något annat ändamål som i framtiden avsevärt skulle 
försvåra för vägbyggnationen. Om det i framtiden blir aktuellt att bygga vägen 
kommer olika sträckningar utredas mer ingående varav den sträckning som 
visas i översiktsplanen kommer vara ett alternativ. 

De handelsetableringar som tillåtits vid Ulricehamnsmotet drar redan isär centrum och 
försvårar för handeln i centrum. Släpp inte ut mer han del hit. Håll istället ihop centrum och 
försvaga det inte ytterligare!  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ingen ny handel som 
konkurrerar med centrumhandeln föreslås vid Ulricehamnsmotet. Se utredning 
”Sällanköpshandelsområde – definition och lokalisering”.  

Inför det fortsatta planarbetet bör kostnaden för den östra förbifarten, som huvudsakligen 
kommer att finansieras av kommunens egna skattebetalare, beräknas. Jämför sedan vad som 
kan genomföras för motsvarande belopp som t.ex däcka över delar av Strandgatan 
exempelvis framför hotellet, bygga bättre gång- och cykelvägar, parkeringsdäck och åtgärder 
som förbättrar och stöder en ökad kollektivtrafik. När de olika satsningarna ställs mot 
varandra är jag övertygad om att det är klokare att satsa på utvecklingen av staden, på 
gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer istället för en ny trafikled genom skogen. 

Kommentar: Noteras. Detta är ingen fråga som hanteras inom ramen för 
översiktsplanen.  

2.2.13 Privatperson 13 
Efter att ha tagit del av föreliggande förslag är det främst följande jag vill uppmärksamma:  

1.Söder om sjön Mogden i anslutning till Hökerum finns ett mycket intressant 
fornminnesområde, det är inte bara Vädersholm utan även söder om banvallen finns ett f.d. 
borgområde, benämnt Fagranäs och som sannolikt var äldre än Vädersholm och då handlar 
det om 1200/1300 talen. Ett flertal arkeologiska utgrävningar har skett, de senaste bara för 
några år sedan. Det finns intressant information i anslutning till dessa utgrävningar i flera 
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rapporter. Hela området både med Vädersholm och Fagranäs är ett mycket vackert kulturellt 
besöksmål.  

Kommentar: Planen justeras med ett utpekande av ett större område för 
kulturmiljö och för turism som inkluderar Vädersholm, Fagranäs, Södra Vings 
kyrka och Hökerums slott. Sundholmens slott ligger utanför vår kommun och 
omfattas därför inte av denna översiktsplan. 

2. Ett annat intressant kulturellt besöksmål i nära anslutning är Södra Vings kyrka i 
Hökerum som är en av de äldsta i Västergötland (fr 1200 talet). Under medeltiden var denna 
bygd kring Hökerum med Vädersholm , Fagranäs, Kyrkan, Hökerums slott och Sundholmens 
slott i sjön Tolken betydelsefullt , inte minst för stormaktsfolk som stod nära kungen. Min 
uppfattning är att detta (1 och2) bör tydligare uppmärksammas i ÖP planen såväl under 
värdefulla kulturmiljöer som under avsnittet turism och intressanta besöksmål. 

Kommentar: Planen justeras genom att peka ut en potentiell ny led enligt 
yttrandet. Leden kommer behöva utredas vidare för att kunna slå fast exakt 
dragning och vilka upplevelser som kan erbjudas längs med leden. 

3. Södra Vings hembygdsförening har övergripande försökt dokumentera äldre kvarnplatser 
längs med ån Viskan och i sträckningen mellan sjön Tolken och i stort sett fram till sjön 
Mogden. Inventeringen redovisas i föreningens Torpbok; Ödetorp i Södra Ving. Fallhöjden 
på denna åsträcka har varit gynnsam för att under mycket lång tid tillbaks använda 
vattenkraften till olika verksamheter som tex olika former av kvarnar, benstamp, 
vadmalsstamp såg etc. Idag finns endast några enstaka rester kvar av allt detta. En utveckling 
av den övergripande inventeringen skulle kunna vara att fördjupa informationen om varje 
plats, försöka att lokalisera varje plats på marken och om möjligt ordna en offentlig 
vandringsled utmed Viskan med information om landskapets historia. En lämplig 
utgångspunkt för vandringsleden skulle kunna vara hembygdsgården Bogastugan som är 
belägen i anslutning till Viskans utlopp från sjön Tolken. Mitt förslag är att dessa intensioner 
också uppmärksammas i avsnitt värdefulla kulturmiljöer men även i avsnittet turism och 
friluftsliv. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I arbetet med 
översiktsplanen har kommunen inte kunnat identifiera en tydlig sammanhållen 
bebyggelsemiljö i det område som yttrandet avser. Enskilda byggnader med 
kulturhistoriska värden har dock identifierats. Kommunen planerar att ta fram 
ett kulturmiljöprogram. Miljöerna kommer inventeras i det fortsatta arbetet 
med kommunens kulturmiljöprogram. 

2.2.14 Privatperson 14 
Angående vindbruksplan i Ulricehamns kommun. 

Ulricehamns kommun bör satsa på vindkraften. Ett viktigt argument i den här frågan är ju 
bland annat att det vore en styrka för kommunen att kunna säga. ”Företag i vår kommun 
använder till 75% el som är fossilfri och som produceras av vindkraft här i kommunen”. 

Vi tror att om man som företag kan visa att en stor del av el-försörjningen är fossilfri så är det 
ett argument i konkurrensen med andra företag. Många företag får frågan när de säljer sina 
produkter hur klimatsmart produktionen är, och vilket klimatavtryck den gör. Vi vet att 
elförbrukningen kommer att öka i Sverige. Fordonsflottor elektrifieras och behovet av el 
kommer att öka enligt alla beräkningar. Då måste ju vindkraften, detta fossilfria alternativ, 
vara väldigt bra alternativ.  
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Det visar sig nu att vindkraft kostar ca 40-50 öre att producera vilket är oerhört mycket lägre 
pris än för bara 10 år sedan, då var priset nästan det dubbla. Energimyndigheten bedömde i 
sin vindkraftrapport för 2017 att kostnaden för el från ny vindkraft sjunkit med 44 procent 
från 2008 till 2016, från 78 öre/kWh till 43 öre/kWh. Och priserna fortsätter att sjunka för 
vindkraftsetableringar. Detta är ju också ett starkt argument f ör att vindkraft bör etableras 
på de områden som energimyndigheten pekat ut som mycket lämpliga, då tex i Grönahög i 
Ulricehamns kommun.  

Det man kan läsa i förslaget till vindbruksplan för Ulricehamns kommun går ju stick i stäv 
mot detta.  

Enligt SOM-institutet (undersökning 2018) är det 63% som vill att Sverige ska satsa mer på 
vindkraft, detta kan jämföras med dem som ville satsa på kärnkraft nådde 15 % i samma 
undersökning. Absolut flest var positiva till solenergi (83%). De som var emot utbyggnad av 
vindkraft var 7%.  

I Grönahög fanns en liten men aktiv och engagerad grupp som var emot alla former av 
vindkraft i vår del av kommunen. Detta var i vår mening inte representativt för ortsbornas 
tankar om vindkraft. Det hotades med 33 verk som var 240 m höga vilket inte alls stämde 
med verkligheten. I vår del (med gamla terminologin, vår socken) Grönahög, kan det på sin 
höjd få plats 5-7 vindkraft verk. I delen norr om Gällstad-Gulleredvägen, 5-7 verk och 2-3 
verk i Strängsereds socken norr om Grönahög.  

En avsevärd skillnad mot det alternativ som presenterades på bildmontage från 
motståndarna till vindkraft innan omröstningen om vindkraft i kommunfullmäktige hösten 
2018.  

Har man under senare tid varit på Komosse och gått vandringsleden och sett vindkraftverken 
vid Gunillaberg så kan vi inte förstå hur de kan störa upplevelsen av naturen där. I 
horisonten ser man vingarna långsamt snurra, och där genereras el, nästan helt utan 
miljöpåverkan. Det är väl snara re otroligt bra. De allra flesta miljövänner tycker nog om det.  

Dessutom är det ett värdefullt tillskott till jord och skogsbruk med den ekonomiska 
ersättning som ett 30-tal fastighetsägare kan få om det blir vindkraft på markerna i 
Grönahög med omnejd. En möjlighet att utveckla landsbygdens företag, på olika sätt, och då i 
förlängningen generera skattepengar till kommunen. Markägarna är överens, en stor del av 
projekteringen är klar (efter en mycket stor personell och ekonomisk insats av Vattenfall), 
detta måste vara positivt. 

Kommentar: Planen justeras så att fler vindkraftsområden föreslås. 
Kommunen är positiv till vindkraft. Vid utpekande av vindkraftsområden har 
ett antal kriterier används för att säkerställa vissa värden, såsom god 
boendemiljö, hälsa, säkerhet, skydd av djur, natur och friluftsvärden. 
Områdena i vindkraftsplanen är ett resultat av dessa kriterier. Kriterierna har 
justerats något efter samrådet, vilket har resulterat i att granskningsförslaget 
innehåller fler vindkraftsområden. 

2.2.15 Privatperson 15 (2 personer) 
Angående omdragning av Väg 157 mot Lassalyckan. 

Vi tycker det är olyckligt att förstöra skogs - och naturområden i området mellan nuvarande 
väg 157 och upp mot Pinebo. I området finns värdefull skogsmark både ekonomiskt och 
naturmässigt. Det finns också gott om vandringsleder som används flitigt av gående och 
cyklande. För oss som bor i området medför givetvis också en eventuell väg 
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bullerproblematik och ekonomiska förluster både av mark och sjunkande värde på våra 
fastigheter. 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande. Föreslagen förbifart 
avses att anläggas på ett sådant sätt att negativ påverkan på Lassalyckans 
friluftsvärden minimeras. I översiktsplanen visas en möjlig ny vägförbindelse 
mellan Hössnamotet vid väg 40 och Marbäck för en östlig förbifart av väg 157. 
Sträckningen visas oförändrad jämfört med gällande översiktsplan med den 
skillnaden att i tidigare plan har sträckningen endast illustrerats med en tunn 
linje och i förslaget till ny plan visas en bredare korridor för att tydligare visa 
vilket markområde som reserveras för en eventuell framtida förbifart. Det 
huvudsakliga syftet med att visa en korridor för förbifarten är att hindra att 
marken tas i anspråk för något annat ändamål som i framtiden avsevärt skulle 
försvåra för vägbyggnationen. Om det i framtiden blir aktuellt att bygga vägen 
kommer olika sträckningar utredas mer ingående varav den sträckning som 
visas i översiktsplanen kommer vara ett alternativ. 

2.2.16 Privatperson 16 (2 personer) 

Vindkraftverk 
Utöka avståndet mellan bebyggelse och vindkraftverk från 750 m till minst 1200 m. Detta för 
allas välmående och livsmiljö!  

Kommentar: Planen justeras avseende skyddsavstånd mellan vindkraftverk 
och bostäder. Skyddsavståndet till bostadsbebyggelse utökas till 800 meter.  
Även det i samrådsförslaget angivna skyddsavståndet 750 meter bedöms vara 
tillräckligt för att klara riktvärdet för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid 
bostäder. Ljudnivån från ett vindkraftverk beror dels på källjudsnivån (vilket 
ljud som verket strålar ut vid källan) och på vilket avstånd från verket man 
mäter. Är det flera vindkraftverk i en park så ökar den totala ljudnivån.  

Det är inte höjden på ett enskilt verk som motiverar ett större avstånd, utan 
källjudet från själva vindkraftsverket. I takt med teknikutvecklingen har 
källjudet från moderna verk minskat. Källjudet från ett verk minskar också ju 
högre ett verk är på grund av att avståndet till marken nedanför ökar. Detta 
medför att högre verk inte är ett skäl till att ange ett längre minimumavstånd 
utifrån bulleraspekten. Det angivna skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett 
riktvärde som har legat till grund för bedömningen av lämpliga områden för 
vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att bedöma de faktiska 
förhållandena samt den upplevda störningen av en vindkraftsetablering i varje 
enskilt fall. 

Utöka området vid Komosse så att inte vindkraften syns därifrån. Viktigt för friluftslivet. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det skyddsavstånd som i 
vindkraftsplanen tillämpas gentemot Komosse, 2,5 kilometer i norra ändan som 
utökas till 4 kilometer i sydvästläge, har bedömts vara tillräckligt för att 
eventuella vindkraftsetableringar inte ska störa friluftsvärdena i området. En 
ny siktanalys har tagits fram för vindkraftsområdet Marbäck. Denna visar att 
området inte har någon uppenbart negativ påverkan på Komosses 
upplevelsevärden.  

Områdena Boarp och Stigared har plockats bort i den nya vindkraftsplanen. De 
uppfyller de kriterier som använts för utpekande av vindkraftsområden men 
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har plockats bort då det inte bedömdes vara realistiskt med större etableringar 
i områdena givet dess närhet till Komosse, naturvärden i områdena och det 
motstånd som planerade etableringar i områdena mött tidigare. 

2.2.17 Privatperson 18  
Uppmuntra folk till gemensamma odlingar i grannskapet för att öka fotosyntes.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Denna fråga ryms inte 
inom ramen för översiktsplanearbetet. 

Gör stadskärnan bilfri. Bra för miljö och hälsa. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Av översiktsplanen framgår 
att kommunen i den fysiska planeringen ska prioritera gång, cykel och 
kollektivtrafik framför bilen. Översiktsplanen motsäger således inte en bilfri 
stadskärna. Planen slår fast, i strategin "En stadsbyggnad som premierar 
hållbara resor" att vid förtätning och expansion prioriteras transportslagen i 
följande ordning: 

1. Gång och cykel 
2. Kollektivtrafik 
3. Bil 

Däremot redovisar inte översiktsplanen i detalj vilka lösningar som ska väljas 
på olika platser. 

2.2.18 Privatperson 19 
En förbifart från Marbäck med anslutning till riksväg 40 vid motet vid Rönnåsen vore bra för 
att slippa tung trafik genom staden. 

Kommentar: Noteras. 

Bygg inte nära Åsunden och framförallt inte höga hus. Husen blir som en mur som 
avskärmar sjön från staden och dess innevånare. Låt ALLA, både besökare och boende, som 
uppskattar en vacker vy få njuta av den vackra sjön. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Där ny bebyggelse föreslås i 
närheten av Åsunden säkerställs att allmänheten har tillgång till sjöns strand 
och/eller sjökanten. Den faktiska placeringen av husen i ett område fastställs i 
samband med att en detaljplan tas fram. Höjder regleras inte i översiktsplanen 
utan fastställs i samband med arbetet att ta fram detaljplan för ett område. För 
Ulricehamns stad med omnejd finns politiskt beslutade riktlinjer för 
stadsbyggnad som är vägledande vid gestaltning, för arkitektur och utformning 
av stadsmiljön. 

2.2.19 Privatperson 20 
Jag vill ha ett nytt friluftsområde vid Skottek. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Vid Skottek föreslås LIS-
område för verksamheter för att möjliggöra befintlig campingverksamhet att 
utvecklas, samt områden för nya bostäder så att Ulricehamns centralort 
långsiktigt ska kunna växa söderut. Kommunen vill dock långsiktigt säkerställa 
allmänhetens tillgång till strandkanten och badplatsen vid Skottek. 
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2.2.20 Privatperson 21 (2 personer) 
Vindkraftsplanen angående området vid Grönahög.  

Komosse som är av måste skyddas så att det blir en orörd horisontlinje, för att skydda den 
fantastiska tysta, annorlunda och vidsträckta natur. Komosse är dessutom utpekad enligt 
Ramsarkonvevtionen av internationell betydelse.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det skyddsavstånd som i 
vindkraftsplanen tillämpas gentemot Komosse, 2,5 kilometer i norra ändan som 
utökas till 4 kilometer i sydvästläge, har bedömts vara tillräckligt för att 
eventuella vindkraftsetableringar inte ska störa friluftsvärdena i området. En 
ny siktanalys har tagits fram för vindkraftsområdet Marbäck. Denna visar att 
området inte har någon uppenbart negativ påverkan på Komosses 
upplevelsevärden. 

Områdena Boarp och Stigared har plockats bort i den nya vindkraftsplanen. De 
uppfyller de kriterier som använts för utpekande av vindkraftsområden men 
har plockats bort då det inte bedömdes vara realistiskt med större etableringar 
i områdena givet dess närhet till Komosse, naturvärden i områdena och det 
motstånd som planerade etableringar i områdena mött tidigare. 

Avståndet från bostäder måste naturligtvis öka i förhållandet till höjden på vindkraftsverken. 
Vem vet hur höga det går att bygga om tio år. Det finns dessutom vetenskapliga 
undersökningar från Tyskland och Australien om större hälsoproblem ju högre vindkraften 
är, och dessa länder har därför infört skyddsavstånd beroende på vindkraftens höjd, 10 ggr 
höjden till närmsta bostad. Detta är mycket viktigt för att skydda befolkningen i kommunen 
så att det inte blir en avbefolkningskommun. Detta gäller för hela kommunen.  

Kommentar: Planen justeras avseende skyddsavstånd mellan vindkraftverk 
och bostäder. Skyddsavståndet till bostadsbebyggelse utökas till 800 meter.  
Även det i samrådsförslaget angivna skyddsavståndet 750 meter bedöms vara 
tillräckligt för att klara riktvärdet för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid 
bostäder. Ljudnivån från ett vindkraftverk beror dels på källjudsnivån (vilket 
ljud som verket strålar ut vid källan) och på vilket avstånd från verket man 
mäter. Är det flera vindkraftverk i en park så ökar den totala ljudnivån.  

Det är inte höjden på ett enskilt verk som motiverar ett större avstånd, utan 
källjudet från själva vindkraftsverket. I takt med teknikutvecklingen har 
källjudet från moderna verk minskat. Källjudet från ett verk minskar också ju 
högre ett verk är på grund av att avståndet till marken nedanför ökar. Detta 
medför att högre verk inte är ett skäl till att ange ett längre minimumavstånd 
utifrån bulleraspekten. Det angivna skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett 
riktvärde som har legat till grund för bedömningen av lämpliga områden för 
vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att bedöma de faktiska 
förhållandena samt den upplevda störningen av en vindkraftsetablering i varje 
enskilt fall. 

Naturligtvis måste ni skydda befolkningen så att ingen drabbas av roterande skuggor från 
vindkraftens vingar.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Möjligheter finns, vilket 
framgår av vindkraftsplanen, att med hjälp av skuggsensorer på 
vindkraftverken, minska den tid som skuggor uppstår. Verken kan då stängas 
av under den tid då störning förväntas uppstå. Det framgår av 
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vindkraftsplanen att ett tillståndsbeslut enligt miljöbalken bör villkoras enligt 
praxis om att verk ska placeras så att den teoretiska skuggtiden för 
störningskänslig bebyggelse inte överstiger 30 timmar per år och så att den 
faktiska skuggtiden inte överstiger 8 timmar per år eller 30 minuter/dag. Detta 
gäller vid befintlig uteplats eller i ett område om 5x5 meter intill befintliga 
bostadshus. 

Skyddsavståndet gällande isavkast måste gälla alla vägar som används av befolkningen. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. En 
verksamhetsutövare/tillståndssökare ska ta hänsyn till riskerna för 
isavkastning inom ett avstånd på 600 meter från riksväg 40, väg 46 och väg 
157. Detta kan göras genom att verk utrustas med exempelvis ett automatiskt 
system som stänger av vindkraftverken vid isbildning, obalans, vibrationer 
eller annan driftstörning, utrusta verk med avisninssystem, och automatisk 
avstängning av verk vid vissa väderlekar. Riskhänsyn för isavkastning har 
enbart fastställts för de större vägarna i kommunen då dessa vägar är mer 
trafikerade än de mindre vägarna. Risken för isavkastning är som högst vid 
kusten. I Ulricehamn är därför risken för isavkastning generellt sett mycket låg 
och kommunen har av den anledningen gjort bedömningen att riskhänsyn inte 
varit motiverat till små och lågt trafikerade vägar.  

Säkerhetszonen runt vindkraftverken måste vara tillräckligt stort runt verken och vara 
ordentligt utmärkt.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Säkerhetszonen runt ett 
vindkraftverk är en tillståndsfråga och hanteras därför inte i en översiktsplan 
eller vindkraftsplan. 

Enligt länsstyrelsens rekommendationer så skall spelplatser för Orre och Tjäder skyddas. Vi 
har ett stort område med spelplatser vid Grönahögmed flera Orrar och Tjädrar. Enligt 
länsstyrelsen skall även Transträcksområden skyddas, varje vår och höst går det stora 
transträck över området som ni pekar ut som lämpligt för vindkraft. Rovfåglar som också 
skall skyddas finns i området som pekats ut som lämpligt för vindkraft tex. Kungsörn, 
Fiskgjuse och Glador.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen pekar inte ut 
områden för vindkraftsparker i och kring Grönahög. Områdena som 
förekommer kring Grönahög i vindkraftsplanen avser riksintresseområden för 
vindkraft. Dessa pekas ut av Energimyndigheten. 

Flera olika orkidéer som är fridlysta växer i mångfald i området som pekats ut som lämpligt 
för vindkraft. 

Kommentar: Noteras. Finns det kännedom om rovfåglar och orkidéer och 
liknande så rekommenderas att detta rapporteras till Artportalen. 

2.2.21 Privatperson 22 
Angående vindkraftsplanen.  

Det måste öka avståndet till boende till 10 gånger höjden från verk till bostad det är viktigt 
för hälsan.  
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Kommentar: Planen justeras avseende skyddsavstånd mellan vindkraftverk 
och bostäder. Skyddsavståndet till bostadsbebyggelse utökas till 800 meter.  
Även det i samrådsförslaget angivna skyddsavståndet 750 meter bedöms vara 
tillräckligt för att klara riktvärdet för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid 
bostäder. Ljudnivån från ett vindkraftverk beror dels på källjudsnivån (vilket 
ljud som verket strålar ut vid källan) och på vilket avstånd från verket man 
mäter. Är det flera vindkraftverk i en park så ökar den totala ljudnivån.  

Det är inte höjden på ett enskilt verk som motiverar ett större avstånd, utan 
källjudet från själva vindkraftsverket. I takt med teknikutvecklingen har 
källjudet från moderna verk minskat. Källjudet från ett verk minskar också ju 
högre ett verk är på grund av att avståndet till marken nedanför ökar. Detta 
medför att högre verk inte är ett skäl till att ange ett längre minimumavstånd 
utifrån bulleraspekten. Det angivna skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett 
riktvärde som har legat till grund för bedömningen av lämpliga områden för 
vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att bedöma de faktiska 
förhållandena samt den upplevda störningen av en vindkraftsetablering i varje 
enskilt fall. 

Miljön runt Komosse skall lämnas orörd, det är väldigt viktigt. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen möjliggör inte 
för vindkraftsetableringar i Komosses närmiljö. Det skyddsavstånd som i 
vindkraftsplanen tillämpas gentemot Komosse, 2,5 kilometer i norra ändan som 
utökas till 4 kilometer i sydvästläge, har bedömts vara tillräckligt för att 
eventuella vindkraftsetableringar inte ska störa friluftsvärdena i området. En 
ny siktanalys har tagits fram för vindkraftsområdet Marbäck. Denna visar att 
området inte har någon uppenbart negativ påverkan på Komosses 
upplevelsevärden.  

Områdena Boarp och Stigared har plockats bort i den nya vindkraftsplanen. De 
uppfyller de kriterier som använts för utpekande av vindkraftsområden men 
har plockats bort då det inte bedömdes vara realistiskt med större etableringar 
i områdena givet dess närhet till Komosse, naturvärden i områdena och det 
motstånd som planerade etableringar i områdena mött tidigare. 

2.2.22 Privatperson 23 
Jag motsätter mig starkt till att väg 157 ska gå genom dagens friluftsområde Lassalyckan. 
Lassalyckans friluftsområde har under många år utvecklats och används i dag flitigt. Det är 
många utövare av olika sort som använder området under årets alla dagar. Området bidrar 
till ökat välbefinnande och främjar hälsa. Både hos kommuninvånare men även hos tillresta 
personer. Det står i utvecklingsstrategin att Västra Götalands vision är att främja en god 
hälsa. Utifrån den tänkta vägsträckningen för Väg 157 så tar Ulricehamns kommun inte 
hänsyn till det. Utan här väljer man att minska området. Föreslår att Lassalyckan får förbli 
orörd med den hälsofrämjande miljön och utrymmet för de alla olika utövare. Ny sträckning 
för väg 157 bör hittas. 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande. Föreslagen förbifart 
avses att anläggas på ett sådant sätt att negativ påverkan på Lassalyckans 
friluftsvärden minimeras. I översiktsplanen visas en möjlig ny vägförbindelse 
mellan Hössnamotet vid väg 40 och Marbäck för en östlig förbifart av väg 157. 
Sträckningen visas oförändrad jämfört med gällande översiktsplan med den 
skillnaden att i tidigare plan har sträckningen endast illustrerats med en tunn 
linje och i förslaget till ny plan visas en bredare korridor för att tydligare visa 
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vilket markområde som reserveras för en eventuell framtida förbifart. Det 
huvudsakliga syftet med att visa en korridor för förbifarten är att hindra att 
marken tas i anspråk för något annat ändamål som i framtiden avsevärt skulle 
försvåra för vägbyggnationen. Om det i framtiden blir aktuellt att bygga vägen 
kommer olika sträckningar utredas mer ingående varav den sträckning som 
visas i översiktsplanen kommer vara ett alternativ. 

2.2.23 Privatperson 24 
Ändra till nya bostäder. 

 

Kommentar: Planen justeras genom att området föreslås för nya bostäder i 
granskningsförslaget av översiktsplanen.  

2.2.24 Privatperson 26 
Mycket emot att ni ska bygga vid gamla fotbollsplanen i Marbäck. Kommer förstöra helt för 
sommarstugor och boenden i området. Framför allt förstöra den lantliga delen. Är det ens lov 
så nära vattnet. 

Kommentar: Planen justeras genom att Marbäcksviken plockas bort som LIS-
område. 

2.2.25 Privatperson 27 

Föreslår att översiktsplanen behåller de områden vilka utpekas som prioriterade för vindbruk 
i den nu gällande vindbruksplanen. Den radikala förändring som föreslås till den nya 
översiktsplanen är inte rimlig.  

Kommentar: Planen justeras så att fler vindkraftsområden föreslås. 
Kommunen är positiv till vindkraft. Vid utpekande av vindkraftsområden har 
ett antal kriterier används för att säkerställa vissa värden, såsom god 
boendemiljö, hälsa, säkerhet, skydd av djur, natur och friluftsvärden. 
Områdena i vindkraftsplanen är ett resultat av dessa kriterier. Kriterierna har 
justerats något efter samrådet, vilket har resulterat i att granskningsförslaget 
innehåller fler vindkraftsområden. 

Vindkraftsplanen utgår också från att totalhöjden på vindkraftsverken i 
framtiden kommer vara 300 meter. Sådana höjder kan kräva ett större avstånd 
mellan verk inom en park vilket inneburit att flera mindre områden valts bort i 
samband med framtagandet av samrådsförslaget. 
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Ulricehamn har goda förutsättningar att bidra till ökad produktion av förnybar energi men 
förslaget gör att det i stort sett blir omöjligt att använda denna resurs. Det begränsar 
utvecklingsmöjligheterna för de små gårdarna som skulle kunna få en helt annan framtid 
med hjälp av vindkraften och innebär att Ulricehamn inte bidrar till att bromsa 
klimatförändringarna. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Vindkraftsplanen möjliggör 
för etablering av enstaka verk där varken tillstånd eller anmälan till 
kommunens miljönämnd krävs för verk under 50 meter. De utpekade områdena 
i planen avser vindkraftsparker. 

2.2.26 Privatperson 28 
Hej,  

Jag saknar en tydlig anknytning från cykelvägen från Gällstad till Vegby. Om jag uppfattar 
rätt slutar cykelvägen vid ortskanten? Avståndet från Gällstad till Ulricehamn är lagom att 
pendla med (el) cykel till jobbet i Ulricehamn. I Ulricehamn finns även annan möjlighet att ta 
sig vidare till exempel till Borås eller Jönköping. Det gynnar klimatmålen som är satta. Även 
ur ett turistperspektiv kan Gällstad knytas an till det nät av cykelvägar som finns i Sjuhärad, 
vilket skulle ske med en cykelväg till Vegby.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Översiktsplanen slår fast, 
under strategin "Ökad andel resor med gång, cykel och kollektivtrafik", att 
kommunen ska prioritera gång- och cykelvägar. Planen beskriver inte i detalj 
vilka sträckor som är angelägna att bygga ut utan detta hanteras i kommunens 
utbyggnadsplan för gång- och cykelvägar. Sträckan mellan Gällstad och Vegby 
finns med i kommunens gällande utbyggnadsplan. 

I tidigare arbeten för en framtida översiktsplan fanns det ett förslag för en omföring av 
trafiken/157 öster om Gällstad. Jag tycker även att detta förslag borde fortsätta utredas. 
Minskad trafik genom centralorten skulle höja livskvalitet väsentligt i Gällstad. Framförallt 
med omtanke på barnfamiljer och äldre. Trafiken har även ökat de senaste åren. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Förslaget om ny sträckning 
av väg 157 öster om Gällstad arbetades fram under en period då framför allt 
handeln i Gällstad växte kraftigt och en fortsatt expansion och trafikökning 
förutsågs. Fram till 2040, som är planeringshorisont för översiktsplanen, 
förväntas inte trafiken genom Gällstad öka i sådan omfattning som motiverar 
en ny väg. 

2.2.27 Privatperson 29 
Skapa strövområde utefter Ätran från dess mynning i Åsunden uppströms till motorvägen. 
Eventuellt ännu längre.  

Det vill säga: gör Ätran tillgängligare. Naturligtvis med bibehållna eller förstärkta 
naturvärden! 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende då det bedöms att detta 
redan tillgodoses i samrådsförslaget. I samrådsförslaget, under ”Fritid och 
friluftsliv”, i friluftsområdet Ätradalen, föreslås att ett vandringsstråk bör 
anläggas längs Ätrans strand för att utveckla friluftslivet i Ätradalen. 

2.2.28 Privatperson 31 
Ta ett radikalare grepp om trafiken i Ulricehamns tätort!  
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1. Gör så att hela innerstan blir i första hand till för så kallad mikromobilitet (dvs gång och 
cykel i första hand, men andra närliggande fordon kan också komma ifråga). Bilar får köra på 
fotgängares villkor på vissa gator.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Av översiktsplanen framgår 
att kommunen i den fysiska planeringen ska prioritera gång, cykel och 
kollektivtrafik framför bilen. Översiktsplanen motsäger således inte en bilfri 
stadskärna. Planen slår fast, under strategin "En stadsbyggnad som premierar 
hållbara resor" att vid förtätning och expansion prioriteras transportslagen i 
följande ordning: 

1. Gång och cykel 
2. Kollektivtrafik 
3. Bil 

Däremot redovisar inte översiktsplanen i detalj vilka lösningar som ska väljas 
på olika platser. 

2. Cykelnätverket behöver knytas ihop betydligt bättre och förbinda alla förorter och 
näraliggande tätorter till Ulricehamns tätort med centrum.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunens ambition är 
att cykelnätet ska utvecklas till sammanhängande stråk och att eventuella 
brister ska avhjälpas. Ett övergripande cykelnät ska binda ihop tätorter med 
varandra och viktiga målpunkter inom dessa.  

3. Ordna parkeringar i utkanten av Ulricehamns tätort med tillgång till hyrcyklar av olika 
slag. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Att parkeringsplatser 
flyttas ut från centrala staden och i första hand lokaliseras i anslutning till de 
starkaste kollektivtrafiknoderna stöds i översiktsplanen, se mer i flik 5. "Trafik 
och kommunikationer" strategi: "Kommunen ska vara tillgänglig och 
trafiksäker". Vid parkeringsanläggningarna ska även plats ges för 
cykelparkering. Översiktsplanen hanterar frågan om markanvändning och 
säkerställer att mark kan disponeras för exempelvis parkering och cykelvägar. 
Däremot hanteras inte frågan om upplåtelseformer, såsom hyrcykelsystem, 
inom planen. 

2.2.29 Privatperson 32 

Strandnära områden  
Översiktsplanen tar för lite hänsyn till strandskydd. Man kan få till attraktiva områden för 
bebyggelse utan att nagga så mycket på strandskyddet. Om planens syfte är att vi ska få till 
ett ekologiskt hållbart samhälle så behöver naturvärdena uppvärderas mer jämfört 
egointressen av fin utsikt och ekonomisk placering. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I planen föreslås så kallade 
LIS-områden, landsbygdsutveckling i strandnära läge, på ett antal platser 
runtom i kommunen. Syftet med att peka ut LIS-områden är att stimulera den 
lokala och regionala utvecklingen i områden med god tillgång till fria 
strandområden, framförallt i områden som inte ligger i närheten av större 
tätorter. Vid utpekandet av LIS-områden har hänsyn tagits till områden med 
höga naturvärden. Att peka ut ett område för LIS innebär inte att 
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strandskyddet har upphävts eller att dispens inte behöver sökas. En prövning 
ska alltid ske i det enskilda ärendet för att slå fast lämpligheten av en 
exploatering. Vid en eventuell exploatering i ett LIS-område ska hänsyn tas till 
befintliga naturvärden i området. 

2.2.30 Privatperson 33 

Vindbruk 
De utpekade områdena för vindbrukspark är för få och små. Det borde gå att få till fler och 
större i de om råden som är utpekade som riksintressen.  

Kommentar: Planen justeras så att fler vindkraftsområden föreslås. 
Kommunen är positiv till vindkraft. Vid utpekande av vindkraftsområden har 
ett antal kriterier används för att säkerställa vissa värden, såsom god 
boendemiljö, hälsa, säkerhet, skydd av djur, natur och friluftsvärden. 
Områdena i vindkraftsplanen är ett resultat av dessa kriterier. Kriterierna har 
justerats något efter samrådet, vilket har resulterat i att granskningsförslaget 
innehåller fler vindkraftsområden. 

De två områden som avslogs av kommunfullmäktige bör åter få komma in i översiktsplan. 
Någon annan vindbrukare kanske kan komma med något som kan godkännas. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Områdena Boarp och 
Stigared har nyligen fått avslag från kommunfullmäktige för 
vindkraftsetableringar. Områdena Boarp och Stigared uppfyller de kriterier 
som använts i den nya vindkraftsplanen. Områdena har dock plockats bort då 
det inte bedömdes vara realistiskt med större etableringar i områdena givet 
dess närhet till Komosse, naturvärden i områdena och det motstånd som 
planerade etableringar i områdena mött tidigare. 

2.2.31 Privatperson 35 

Bedrövligt om ännu mer skog och mark försvinner för friluftsliv och rekreation. Jag bor i 
Villastaden, där fick vi en motorväg vid Fotåsen och Snipesjön. Lugnet försvann. Nu vill ni 
återigen prioritera bilar, uppe i fin skogsmark. Sansa er lite, varför tror ni folk kan tänkas 
vilja flytta till Ulricehamn? Jo, för småstadsidyll, lugn, och tystnad. Förstör inte sista lugna 
stråket! Folk åker alldeles för mycket bil, det tycker jag också. Men tro inte att det blir mindre 
trafik i stan för att det byggs fler vägar, snarare tvärtom! Lassalyckan är också förstört med 
gigantiska breda gator för skidspår. Därför måste ni vara rädda om skogen som är kvar. 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande. Föreslagen förbifart 
avses att anläggas på ett sådant sätt att negativ påverkan på Lassalyckans 
friluftsvärden minimeras. I översiktsplanen visas en möjlig ny vägförbindelse 
mellan Hössnamotet vid väg 40 och Marbäck för en östlig förbifart av väg 157. 
Sträckningen visas oförändrad jämfört med gällande översiktsplan med den 
skillnaden att i tidigare plan har sträckningen endast illustrerats med en tunn 
linje och i förslaget till ny plan visas en bredare korridor för att tydligare visa 
vilket markområde som reserveras för en eventuell framtida förbifart. Det 
huvudsakliga syftet med att visa en korridor för förbifarten är att hindra att 
marken tas i anspråk för något annat ändamål som i framtiden avsevärt skulle 
försvåra för vägbyggnationen. Om det i framtiden blir aktuellt att bygga vägen 
kommer olika sträckningar utredas mer ingående varav den sträckning som 
visas i översiktsplanen kommer vara ett alternativ. 
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2.2.32 Privatperson 36 
Detta område bör användas till nya bostäder. 

 

 

Kommentar: Planen justeras genom att området föreslås för nya bostäder i 
granskningsförslaget av översiktsplanen. 

2.2.33 Privatperson 38 
Inkräkta inte på ströv- och friluftsområdet Lassalyckan. Flytta väg 157 längre österut där den 
kan anslutas till R40.  

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande. Föreslagen förbifart 
avses att anläggas på ett sådant sätt att negativ påverkan på Lassalyckans 
friluftsvärden minimeras. I översiktsplanen visas en möjlig ny vägförbindelse 
mellan Hössnamotet vid väg 40 och Marbäck för en östlig förbifart av väg 157. 
Sträckningen visas oförändrad jämfört med gällande översiktsplan med den 
skillnaden att i tidigare plan har sträckningen endast illustrerats med en tunn 
linje och i förslaget till ny plan visas en bredare korridor för att tydligare visa 
vilket markområde som reserveras för en eventuell framtida förbifart. Det 
huvudsakliga syftet med att visa en korridor för förbifarten är att hindra att 
marken tas i anspråk för något annat ändamål som i framtiden avsevärt skulle 
försvåra för vägbyggnationen. Om det i framtiden blir aktuellt att bygga vägen 
kommer olika sträckningar utredas mer ingående varav den sträckning som 
visas i översiktsplanen kommer vara ett alternativ. 

Ingen bostadsbebyggelse norr om Grönahögsvägen, från förskolan stadsskogen till Pinebo. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. För att långsiktigt 
säkerställa bostadsförsörjningen i Ulricehamn och för att skapa en 
bebyggelsestruktur som håller ihop Ulricehamns tätort har ett område för 
bostäder pekats ut norr om Grönahögsvägen. Hänsyn till naturvärden och till 
Lassalyckan säkerställs i vägledningen för området. 

2.2.34 Privatperson 39 
Bör andras till anläggningsområde för kommande fotbollsanläggning. 
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Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Översiktsplanen anger inte 
markanvändning på en sådan detaljnivå. Föreslagen markanvändning 
omöjliggör inte anläggandet av en fotbollsanläggning. Kommunen har 
anpassat området så att det finns utrymme att anlägga en fotbollsanläggning 
intill Hökerums skola och inom kategorin "tätort".  

2.2.35 Privatperson 41 
Tycker vindkraftområdet ligger för nära bebyggelse i vissa delar. Och antalet verk är för 
många. Boarp och Stigared område.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I samrådsförslaget har 
områdena vid Boarp och Stigared plockats bort. Områdena uppfyller de 
kriterier som använts i den nya vindkraftsplanen men har plockats bort då det 
inte bedömdes vara realistiskt med större etableringar i områdena givet dess 
närhet till Komosse, naturvärden i områdena och det motstånd som planerade 
etableringar i områdena mött tidigare. 

Ulricehamns kommun skall vara en landsbyggskommun men håller mest på med att 
centralisera allmänna funktioner. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ulricehamns kommun är en 
landsbygdskommun och översiktsplanen stödjer detta.   

2.2.36 Privatperson 42 
Bör andras till Område intressant för kulturmiljö. 
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Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Just denna plats har inte 
identifierats som område intressant för kulturmiljö på översiktsplanenivå. 

2.2.37 Privatperson 47 
I området runt sjön Mogden bör en markering för spår och leder markeras då Hökerums 
Samhällsförening planerar en gångväg runt sjön under 2020-2021. 

Kommentar: Planen justeras i detta avseende. En led runt sjön Mogden 
tillkommer i granskningsförslaget av översiktsplanen. 

2.2.38 Privatperson 48 
Låt Ulricehamn förtätas på bredden inte på höjden Tack Erik Larssons Bygg 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I vägledningen för 
Ulricehamns tätort framgår att kommunen är positiv till förtätning under 
förutsättning att denna sker med hänsyn till angränsande områden och till den 
skala och form som de olika stadsdelarna tål. Exploatering som kan skada 
kulturmiljövärden ska undvikas. Exakta höjder på byggnader fastslås i 
detaljplaneskedet.  

2.2.39 Privatperson 49  
Riksintresset för friluftsliv behöver få mer utrymme i vindkraftsplanen. Om nämnda 
riksintresse ska bevaras så behöver kommunen vidta åtgärder för att inte värdena som gör 
området riksintressant skadas. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Riksintresse för friluftsliv 
får ett lika stort utrymme i planen som övriga riksintressen. I vindkraftsplanen 
framgår att områden som omfattas av riksintresset för naturvård, riksintresse 
för kulturmiljö respektive riksintresse för friluftsliv ses om olämpliga för större 
vindkraftsetableringar. Vidare tillämpas en skyddszon runt friluftsintressanta 
Komosse. Kommunen bedömer dock att etablering av så kallade miniverk och 
gårdsverk är möjligt även inom områden där restriktioner gäller. Detta prövas 
från fall till fall. 

2.2.40 Privatperson 50 
Bygg sjönära bostäder. Borde gå utan att flytta RV40. Bra läge med närhet till Jönköping. 

 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen instämmer i 
yttrandet. I planen föreslås ny bostadsbebyggelse i området som markerats i 
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kartan. Vinsten med att flytta vägen är i första hand att befintlig bebyggelse i 
Strängsered återfår kontakten med sjön. 

2.2.41 Privatperson 51 
Att trycka in mer bebyggelse mellan området i Hökerum som idag används som parkmark är 
helt idiotiskt! Vi som flyttat till Hökerum har valt att flytta hit pga närheten till naturen och 
den lugna om givningen som det blir när husen är omgärdade av ängar. Hela bostadsområdet 
är uppbyggt på närheten till grönområdet som är runt om näraboliden-fornstigen-
klockstigen-nygårdsvägen. Att man vill skapa mer bostäder är jag helt med på, men det finns 
massvis med plats som är lämpligare i Hökerums centrum. exempelvis ängar nedanför 
förskolan där man hade kunnat bygga natursköna bostäder utan att trycka ihop med 
befintliga hus. Vi ställer oss starkt emot att området bebyggs och menar på att charmen och 
den lantliga idyllen området har kommer att gå förstörd om så görs. 

 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Området kvarstår men i 
vägledningen för området görs ett tillägg att det i samband med exploatering 
ska anläggas ett gångstråk som binder ihop de två parkerna norr och söder om 
området. 

2.2.42 Privatperson 53 
Några synpunkter gällande vindkraftsplanen  

Komosse: I inledningen står det att olika landskap tål vindkraftverk olika mycket. 
Kommunens uppfattning är att mest känsligt är stora ödsliga "vildmarksbetonade"områden 
med storslagen landskapsbild, dvs vyer. Komosse är utan tvekan ett sådant område. Komosse 
är utsett till riksintresse för friluftsliv och även utpekat enligt Ramsarkonventionen som 
våtmark av internationell betydelse. Enligt länsstyrelsens beskrivning av riksintresset for 
friluftsliv Komosse, nämns bland annat att vindkraft är något som påtagligt kan skada 
områdets värden. Skyddszonen i norra ändan är 2,5 km och 4 km i sydväst. Vindkraftverk på 
dessa avstånd skulle definitivt skada upplevelsevärdet av Komosse. Vi föreslår att man 
upprättar en ny skyddszon med hjälp av de siktanalyser som gjorts från Komosse för att 
minimera störningar av synliga vindkraftverk.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. En ny siktanalys har tagits 
fram för vindkraftsområdet Marbäck. Denna visar att området inte har någon 
uppenbart negativ påverkan på Komosses upplevelsevärden.  

Områdena Boarp och Stigared har plockats bort i den nya vindkraftsplanen. De 
uppfyller de kriterier som använts för utpekande av vindkraftsområden men 
har plockats bort då det inte bedömdes vara realistiskt med större etableringar 
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i områdena givet dess närhet till Komosse, naturvärden i områdena och det 
motstånd som planerade etableringar i områdena mött tidigare. 

Avstånd till bostäder: 750 m gäller enligt kommunens vindkraftsplan oavsett hur höga 
vindkraftverken är. Vi har erfarenheten av att vindkraftverken i Boarp stör även på 800 m 
håll. Skyddsavståndet till bostäder bör öka med verkens höjd.  

Kommentar: Planen justeras avseende skyddsavstånd mellan vindkraftverk 
och bostäder. Skyddsavståndet till bostadsbebyggelse utökas till 800 meter.  
Även det i samrådsförslaget angivna skyddsavståndet 750 meter bedöms vara 
tillräckligt för att klara riktvärdet för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid 
bostäder. Ljudnivån från ett vindkraftverk beror dels på källjudsnivån (vilket 
ljud som verket strålar ut vid källan) och på vilket avstånd från verket man 
mäter. Är det flera vindkraftverk i en park så ökar den totala ljudnivån.  

Det är inte höjden på ett enskilt verk som motiverar ett större avstånd, utan 
källjudet från själva vindkraftsverket. I takt med teknikutvecklingen har 
källjudet från moderna verk minskat. Källjudet från ett verk minskar också ju 
högre ett verk är på grund av att avståndet till marken nedanför ökar. Detta 
medför att högre verk inte är ett skäl till att ange ett längre minimumavstånd 
utifrån bulleraspekten. Det angivna skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett 
riktvärde som har legat till grund för bedömningen av lämpliga områden för 
vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att bedöma de faktiska 
förhållandena samt den upplevda störningen av en vindkraftsetablering i varje 
enskilt fall. 

Avstånd till vägar: Skyddsavståndet är 600 m för riksvägarna 40 och 46 samt väg 157 och 
300 m för andra större vägar. Vi anser att 300 m ska gälla även mindre vägar (byvägar). På 
landsbygden är det vanligt att "byvägen" används för motion i olika former och inte enbart 
för transporter. Iskast sker helt oberoende av vägens storlek. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. En 
verksamhetsutövare/tillståndssökare ska ta hänsyn till riskerna för 
isavkastning inom ett avstånd på 600 meter från riksväg 40, väg 46 och väg 
157. Detta kan göras genom att verk utrustas med exempelvis ett automatiskt 
system som stänger av vindkraftverken vid isbildning, obalans, vibrationer 
eller annan driftstörning, utrusta verk med avisninssystem, och automatisk 
avstängning av verk vid vissa väderlekar. Riskhänsyn för isavkastning har 
enbart fastställts för de större vägarna i kommunen då dessa vägar är mer 
trafikerade än de mindre vägarna. Risken för isavkastning är som högst vid 
kusten. I Ulricehamn är därför risken för isavkastning generellt sett mycket låg 
och kommunen har av den anledningen gjort bedömningen att riskhänsyn inte 
varit motiverat till små och lågt trafikerade vägar.  

2.2.43 Privatperson 54 
När vi nu köper Brunnsnäs så se till att utveckla Kråkebo naturreservat och Åsakullen som 
friluftsområde. Gärna med promenadslingor och enkel access mot stan för cykel och gångväg.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen instämmer och 
avser att utveckla Åsakullen till friluftsområde. Detta framgår i planförslaget. 

Grill- och utsiktsplatsen söder om Åsastugan är idag redan ett populärt besöksmål. Förbättra 
gärna det gen om att göra sjön tillgänglig för allmänheten vid Brunnsnäs. Bygg med andra 
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ord inte hus/lägenheter för nära stranden. För övrigt så tycker jag inte heller att kommunen 
ska sälja vidare området utan att ordentlig skydda naturområde och friluftsliv.  

Kommentar: Planen justeras genom att Brunnsnäsområdets avgränsning i 
förhållande till sjön tydliggörs i kartan. En led, Åsundenleden, föreslås dras 
längs stranden i området. Lämpliga bestämmelser för att skydda värden i 
området beslutas om i samband med detaljplaneläggning. 

Utvidga gärna skogsområdet kring Åsakullen och naturreservaten genom att kanske anlägga 
en rekreationsskog i anslutning.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Åsakullen föreslås som nytt 
friluftsområde i översiktsplanen. Anläggandet av ytterligare rekreationsskog i 
anslutning till Åsakullen och naturreservatet behöver föregås av närmare 
utredningar som inte görs inom ramen för översiktsplanen. Kommunen tar till 
sig synpunkten. 

Dessutom skulle jag gärna se en liten båthamn eller brygga i närheten av Åsastugan. Då kan 
man stanna till för att gå iland och grilla och kanske promenera i naturen. Då behövs också 
torrdass och soptunnor! Det behövs egentligen redan nu för vi har nämligen problem med 
nedskräpning i området... 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Enskilda bryggor, 
båthamnar, torrdass och soptunnor hanteras inte inom ramen för 
översiktsplanen. 

2.2.44 Privatperson 55 
Jag och min sambo Jenny Thuresson är intresserade av att tillskapa ett landsbygdsboende 
med möjlighet till att bygga 10-20 enfamiljshus med tillgång till stall, betesmarker och 
ridmöjligheter på fastigheten Vist 10:1 som mina föräldrar för närvarande äger. Tanken är att 
man ska kunna skapa "hästgårdsboenden" utan att behöva ha tillgång till eget stall och 
betesmarker. Konceptet bygger på att man vid köp av tomt också får rätten till minst en 
stallplats i den nuvarande ladugårdsbyggnaden. För att på ett bra sätt bevara de vackra 
miljöerna och skapa en känsla av att bo i en by på landet är tanken att tomterna ska vara i 
storleken 3000-5000 kvm och vara avskilda av naturmark. Stall och betesmarker kom mer 
att finnas på gångavstånd från samtliga tomter. Området är placerat på sluttningarna väster 
om Annestorpsvägen och norr om Bjättlundavägen. Tanken är att kunna förverkliga detta 
landsbygdsprojekt inom en tioårsperiod varför vi skulle se det som mycket positivt om det 
kunde på en plats i översiktsplanen. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen är positiv till 
initiativet, men saken är svår att hantera i en översiktsplan. Detta eftersom 
frågan behöver utredas på en större detaljnivå för att bedöma konsekvenser och 
lösningar utifrån jordbruksmarken i området. Finns möjligheten att lösa frågan 
inom skogsmark är det positivt. Kommunen uppmuntrar att man kommer in 
med en begäran om planbesked.  

2.2.45 Privatperson 56 
Jag lämnade in ett förslag under medborgardialogen våren 2019. Förslaget gällde byggnation 
och LIS-område i Fästeredssund. Jag ser att mitt förslag har hamnat fel. Det har hamnat i 
närheten av bron. Mitt dåvarande förslag ska gälla området längre norrut på Sundetvägen 
och jag har samma synpunkter på nuvarande förslag; att utöka LIS området österut så att 
området kan få en sammanhållen byggnation vid fastigheterna, Fästered 1:27, 1:83, 1:84 och 
1:85. Så sent som 2015 utökade kommunen LIS-området med en enda fastighet på sjösidan 
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av vägen och beviljade bygglov på denna strandtomt. Därför bör LIS området utökas så att 
fler byggnader kan beviljas och området får en sammanhållande byggnation. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Området bedöms inte som 
lämpligt att bebygga med tanke på översvämningsrisken. Bedömningen gäller 
både för högsta flöde och 200-års flöde. Bebyggelse här anses inte gå i linje med 
PBL 2 kap. 5 §: 

”Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna 
lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till  

1. människors hälsa och säkerhet, 
2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 

elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 

bullerstörningar, och 
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.” 

2.2.46 Privatperson 57 
1. Jag har pga. hälsoskäl varit förhindrat att ta del information om planen fram till nu. Jag vet 
alltså inte om det funnits möjlighet att i lokal få t ex visning/förklaring av planansvariga. Det 
jag vet är att under senare tid pga. Corona har inga offentliga informationer kunnat ges. Då 
har återstått ev. skärmutställningar samt denna text via dator. Det finns med säkerhet ett 
väsentligt antal kommuninvånare som via skärmar och datorversionen kan ta del och skaffa 
sig en uppfattning om planen. Dock finns det ett väsentligt antal berörda som inte är vana vid 
att ta del information som denna utan behöver muntliga förklaringar. Ibland hör även jag dit! 
Om planen ska gå vidare i nuvarande utförande bör tidsplanering skjutas fram i tiden.  

Kommentar: Denna fråga behandlas inte som ett yttrande då det inte är en 
synpunkt på planens innehåll. 

2. Min egen syn på planen. Planen är välskriven och kompletterad med kartor samt 
information på dessa med hjälp av dagens digitala finesser. Mitt kortfattade intryck är att 
planen är av äldre centralistisk karaktär. Den karta där väsentlig framtida bostads-bebyggelse 
ska ske visas vara i central orten. Den framtida mycket troliga befolkningsökningen förväntas 
ske i centralorten. De många små tätorterna tas upp men i ordalag som ligger långt ifrån 
deras framväxt från hantverk, en kort tid av industrialisering, men kvarstående som 
livskraftiga sociala 0ch i nutid fortsatt nyskapande enheter. Planen hör till en äldre tid och 
inte så mycket till att "hela landet (kommunen) ska leva. Därmed inte sagt att det inte finns 
något om landsbygdsutveckling.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Befolkningsökningen samt 
intresset för nybyggnation är som störst i centralorten vilket gör denna till 
kommunens primära utvecklingskärna. Översiktsplanen möjliggör genom sina 
vägledningar för byggnation på landsbygden, i kommunens mindre tätorter 
och sammanhållna bebyggelser. Specifika områden för ny bebyggelse föreslås 
bara när det handlar om en större mängd bebyggelse. Därmed blir detta 
aktuellt främst i tätorter. Byggnation är dock möjlig i stora delar av 
kommunen, vilket framgår av översiktsplanen. 

3. Jag själv bor i Boarp-Närarps by. Under min uppväxt fanns drygt 20 de flesta ganska små 
gårdar med då mjölkproduktion. Vid sidan fanns en handfull andra bostäder. Med början 



Samrådsredogörelse  

 
 
 
 

66 

cirka 1950 lades mjölkgårdarna ner och den sista runt 2000. Nu finns betesdjur på "fritid" på 
några enskilda och sammanslagna enheter. Under senare år har en byns äldre generation gått 
bort. På några ställen har barn/barnbarn flyttat in men under senare år har en väsentlig 
nyinflyttning skett. Samt vid "till salu/visningar" kommer många spekulanter.  

4. Jag skriver ovanstående för att påpeka att i planen finns inga spår av det intresse som finns 
för utflyttning till byar. Vi är vana vid att det med tillstånd och banklån är nästan omöjligt att 
få bygga ett nytt hus i byn. Svårt att avläsa i den nya planen hur det blir framåt. Jag anser inte 
att man ska bygga ute i byarna, att planarbete måste ske. Dock bör man genom nytänkande 
utforma viss nybyggnation, använda sig av modern teknik gällande vatten och avlopp.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Översiktsplanen möjliggör 
för byggnation i mindre byar och på landsbygden. Där kommunalt vatten och 
avlopp finns ska anläggningar hålla en viss standard.  

5. Avslutningsvis föreslår jag: 

• att det nuvarande planförslaget i främst områdena 3 och 4 skrivs om med hänsyn till 
covid 19-tiden, en förändrad framtida samhällssituation. 

Kommentar: Översiktsplanen ändras inte i detta avseende. Översiktsplanen 
tas fram för att klara av förändringar i samhället. Effekter av pågående 
pandemi som kan innebära behov av anpassningar i en översiktsplan har i 
dagsläget inte identifierats.  

 - Utforma en klar och "hela kommunen-syn": näringsmässigt, med historie-, kunskaps-
kulturtraditioner. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I en översiktsplan redovisar 
kommunen den långsiktiga användningen av mark- och vattenområden. 
Frågor som gäller historia, näringsliv, och kultur och som inte rör mark-eller 
vattenanvändning hanteras inte i översiktsplanen. 

• Tydliggör det geografiska läget med närhet och kontakter mot Jönköping, Borås -
Göteborg, Tranemo- Gislaved i sydost etc. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Detta bedöms uppfyllas i 
samrådsförslaget. 

2.2.47 Privatperson 58 
Jag sätter mig starkt emot bygget vid marbäcksviken! Låt marbäcksviken vara ett lugnt och 
harmoniskt område för de som har sina stugor där och de få villor som ligger där! De har valt 
detta ställe för just som de är idag! Lugnt och INTE något villaområde! 

Kommentar: Planen justeras genom att Marbäcksviken plockas bort som LIS-
område. 

2.2.48 Privatperson 59 
Ni säger att det ligger i allmänhetens intresse att det byggs tomter utmed sjön? Hur kan det 
vara i allmänhetens intresse att några få ska bygga utmed sjön bara för att få sjöutsikt - på 
bekostnad av djurlivet, jordbruket, allemansrätten och naturen? Tomterna utmed viken i 
Marbäck är under all kritik. Det skulle förstöra hela känslan i området, störa djurlivet och 
förminska böndernas jordbruk ännu mer. Istället för att bara tänka expansion och kvantitet 
så är det dags att kommunen börjar bli lite kvalitativa, och inte bara tänka på att samla på sig 
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invånare och bli stor till antalet. Ta hand om de invånare som finns, satsa på att bygga upp 
äldrevården, håll igång landsbygdsskolorna och stötta upp kulturlivet. För DET är något som 
spelar roll vid val av boplatser. Man ska inte bara ha en tomt och ett hus, du ska vilja leva i 
kommunen också. 

Kommentar: Planen justeras genom att Marbäcksviken plockas bort som LIS-
område. 

2.2.49 Privatperson 60 
Vägen från Marbäck till R40 Rönnåsen. Tanken är att det skall gå rakt igenom ett av 
Sydsveriges bästa friluftsområde är väl en vansinnig idé, här rör sig människor i stor 
utsträckning för dom fina spåren och det stora områdets stigrika natur.  

Sen, vad är vitsen med att dra vägen upp på höjden. Alla bilar söderifrån som skall till Borås 
eller mot Falköping/Skövde kommer ändå att åka genom stan. Bara dom få bilar som har 
ärende till Rönnåsen kommer att ta den vägen.  

Ännu ett sätt att ta död på staden är att flytta ut trafiken så inga gör stopp på vår fina 
strandpromenad med dess mat & fikaställen.  

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande. Föreslagen förbifart 
avses att anläggas på ett sådant sätt att negativ påverkan på Lassalyckans 
friluftsvärden minimeras. I översiktsplanen visas en möjlig ny vägförbindelse 
mellan Hössnamotet vid väg 40 och Marbäck för en östlig förbifart av väg 157. 
Sträckningen visas oförändrad jämfört med gällande översiktsplan med den 
skillnaden att i tidigare plan har sträckningen endast illustrerats med en tunn 
linje och i förslaget till ny plan visas en bredare korridor för att tydligare visa 
vilket markområde som reserveras för en eventuell framtida förbifart. Det 
huvudsakliga syftet med att visa en korridor för förbifarten är att hindra att 
marken tas i anspråk för något annat ändamål som i framtiden avsevärt skulle 
försvåra för vägbyggnationen. Om det i framtiden blir aktuellt att bygga vägen 
kommer olika sträckningar utredas mer ingående varav den sträckning som 
visas i översiktsplanen kommer vara ett alternativ. 

2.2.50 Privatperson 61 
Lassalyckan är ett fantastiskt friluftsområde som används mer och mer och har utvecklats 
mycket de senaste 10 åren. Det vore katastrofalt att få en stor väg (väg 157) som skär rakt 
igenom området och kraftigt begränsar tillgången till de yttre delarna och stör de andra 
delarna med trafikbuller. Det är väldigt värdefullt med en så pass oförstörd natur nära 
centrum, är ofta i området. 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande. Föreslagen förbifart 
avses att anläggas på ett sådant sätt att negativ påverkan på Lassalyckans 
friluftsvärden minimeras. I översiktsplanen visas en möjlig ny vägförbindelse 
mellan Hössnamotet vid väg 40 och Marbäck för en östlig förbifart av väg 157. 
Sträckningen visas oförändrad jämfört med gällande översiktsplan med den 
skillnaden att i tidigare plan har sträckningen endast illustrerats med en tunn 
linje och i förslaget till ny plan visas en bredare korridor för att tydligare visa 
vilket markområde som reserveras för en eventuell framtida förbifart. Det 
huvudsakliga syftet med att visa en korridor för förbifarten är att hindra att 
marken tas i anspråk för något annat ändamål som i framtiden avsevärt skulle 
försvåra för vägbyggnationen. Om det i framtiden blir aktuellt att bygga vägen 
kommer olika sträckningar utredas mer ingående varav den sträckning som 
visas i översiktsplanen kommer vara ett alternativ. 
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2.2.51 Privatperson 62 
Jag sätter mig starkt emot att det byggs villor i ett område som i många år varit ett 
sommarstugeområde med närhet till sjö och fritidsliv samt öppet landskap. Synpunkten 
gäller Marbäcksviken. 

Kommentar: Planen justeras genom att Marbäcksviken plockas bort som LIS-
område. 

2.2.52 Privatperson 63 
Starkt emot att bebygga området som idag är klassad som parkmark runt våra bostäder. 
Ängarna i området bidrar till en attraktiv boendemiljö och skapar en känsla av att bo 
närmare naturen. Den största anledningen till att vi valde att flytta till bostadsområdet var 
den lugna omgivningen som ängarna skapar. 

 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Området kvarstår men i 
vägledningen för området görs ett tillägg att det i samband med exploatering 
ska anläggas ett gångstråk som binder ihop de två parkerna norr och söder om 
området. 

2.2.53 Privatperson 64 
Detta område ska ändras till NYA BOSTÄDER Detta är ett attraktivt område för nya villor 
med en fantastisk utsikt över Hökerum med Viskan i centrum. 

 

Kommentar: Planen justeras genom att området föreslås för nya bostäder i 
granskningsförslaget av översiktsplanen 
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2.2.54 Privatperson 65 
Detta område ska ändras till NYA BOSTÄDER. Området är ypperligt för att bygga 
flerbostadshus så som trygghetsboende då det ligger i anslutning till Hökerumsgården. 

 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen bedömer att ett 
antal bostäder ryms inom det som i översiktsplanen kategoriseras som ”tätort” i 
Hökerum, och att en sådan liten exploatering inte behöver hanteras i en 
översiktsplan. Behovet bedöms rymmas utanför jordbruksmark. Detta innebär 
att ianspråktagande av jordbruksmark inte kan motiveras utifrån 3 kap. 4 § 
miljöbalken.  

2.2.55 Privatperson 66 
I detta område bör ges möjlighet till idrottsanläggning på det planeras en fotbollsanläggning 
här i anslutning till Hökerums skola. 

 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Översiktsplanen anger inte 
markanvändning på en sådan detaljnivå. Föreslagen markanvändning 
omöjliggör inte anläggandet av en fotbollsanläggning. Kommunen har 
anpassat området så att det finns utrymme att anlägga en fotbollsanläggning 
intill Hökerums skola och inom kategorin "tätort".  

2.2.56 Privatperson 67 
Detta område bör markanvändningen ändras till att tillåta handel, såsom restaurang och 
sällanköpshandel. 
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Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande avseende 
restaurangverksamhet vid Hökerumsmotet. Samrådsförslaget möjliggör för 
industri och fordonsservice vid motet. I detta ingår restaurangverksamhet. 
Planen ändras inte gällande sällanköp vid Hökerumsmotet. I den utredning som 
låg till grund för beslutet om att planera för volymhandel på Rönnåsen etapp 2 
"Sällanköpshandelsområde- definition och lokalisering" går det att läsa: "Det är 
viktigt att ha i åtanke att volymhandeln konkurrerar över kommungränser och 
lockar långväga kunder. Ju längre ifrån konsumenten som handeln etableras 
desto starkare blir attraktionskraften hos regionala konkurrenter. Det vill säga, 
om ett volymhandelsområde etableras nära kommungränsen ökar 
konkurrensen från regionala konkurrenter eftersom det extra avståndet till 
Borås och Jönköping blir försumbart." Det beskrivs också i denna utredning att 
sällanköp i form av urvalshandel bör etableras centralt för att möjliggöra ett 
levande centrum. I denna översiktsplan har kommunen valt att fortsatt hålla 
sig till denna strategi. I korthet innebär detta att sällanköp i form av 
volymhandel ska koncentreras till Rönnåsen etapp 2, och att sällanköp i form 
av urvalshandel ska koncentreras till tätorternas centrala delar. 

2.2.57 Privatperson 68 
Jag vill verkligen att ni flyttar planerad förbifart 157 längre bort från sanatorieskogen. Vill 
inte att detta fantastiska område ska störas av en högt trafikerad väg. Tänk igen snälla! 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande. Föreslagen förbifart 
avses att anläggas på ett sådant sätt att negativ påverkan på Lassalyckans 
friluftsvärden minimeras. I översiktsplanen visas en möjlig ny vägförbindelse 
mellan Hössnamotet vid väg 40 och Marbäck för en östlig förbifart av väg 157. 
Sträckningen visas oförändrad jämfört med gällande översiktsplan med den 
skillnaden att i tidigare plan har sträckningen endast illustrerats med en tunn 
linje och i förslaget till ny plan visas en bredare korridor för att tydligare visa 
vilket markområde som reserveras för en eventuell framtida förbifart. Det 
huvudsakliga syftet med att visa en korridor för förbifarten är att hindra att 
marken tas i anspråk för något annat ändamål som i framtiden avsevärt skulle 
försvåra för vägbyggnationen. Om det i framtiden blir aktuellt att bygga vägen 
kommer olika sträckningar utredas mer ingående varav den sträckning som 
visas i översiktsplanen kommer vara ett alternativ. 

2.2.58 Privatperson 69 
Jag har nu tagit del av översiktsplanen och speciellt avsnittet om vindkraft. Ett ganska så 
omfattande dokument men presenterat på ett mycket bra och trevligt sätt tycker jag. Här är 
några synpunkter och förslag kring avsnittet om vindkraftsplanen: - ”När vindkraftverket är 
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uttjänt och om det inte ersätts med ett nytt, rivs det relativt enkelt. Efter nedmontering, 
borttransport och materialåtervinning återstår endast fundamentet samt tillhörande 
infrastruktur som exempelvis vägar.” Här föreslår jag att kommunen går längre i miljöarbetet 
och kräver att allt material ska tas bort, och om möjligt, återvinnas. Att bedriva skogsbruk på 
mark som består av övertäckta betongfundament fungerar i några få år men sedan kommer 
tillväxten att avstanna för träden kräver kontakt med djupare jordlager. Notera även att 
vindkraftsvingar inte går att återvinna utan blir avfall som bara kan grävas ner. Vilket gör att 
den egentliga miljönyttan borde utredas vidare.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Detta är något som regleras 
i tillstånden. Delar ovan mark tas bort i samband med att verk monteras ned. 
Däremot blir betongfundamentet i regel kvar i marken då detta inte bedöms 
påverka miljön. 

”En dominerande del av ljudet från ett vindkraftverk uppstår då bladen passerar genom 
luften. Detta ljud upplevs vanligen som ett väsande eller svischande ljud. Ljudet har stora 
likheter med det ljud som alstras av vinden i vegetation av olika slag.” (min kursivering) 
Hur man kan påstå något som den kursiverade meningen är för mig obegripligt. Jag föreslår 
att meningen stryks ur Vindkraftsplanen.  

Kommentar: Planen justeras i detta avseende. Meningen tas bort. 

När det gäller buller från vindkraft och speciellt lågfrekvent buller och infraljudsbuller 
refererar man i Vindkraftsplanen till ett forskningsprojekt av Energimyndigheten och 
Naturvårdsverket från 2011. Mycket har hänt med vindkraftverken på tio år och eftersom de 
allt större verken producerar mer infraljud måste hänsyn tas till detta. Av praxis använder 
vindkraftsbolag sig av ljudmätning i dB(A) vilket flera ljudexperter anser är fel mätmetod (t 
ex teknologie dr Thomas Lagö, 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6802780). 

Mätningar i dB(A) filtrerar bort det skadliga lågfrekventa ljudet och infraljudet. Mätningar 
borde istället göras i dB(Z) som tar med hela ljudbilden. Lagstiftning som anger dB(A) som 
standard är föråldrad och borde skrivas om. Här tycker jag att kommunen ska värna alla sina 
invånares hälsa och kräva mätningar som mer stämmer med verkligheten gällande 
ljudstörningar och vibrationer.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Riktvärden för ljud från 
vindkraftverk samt övrig industriell verksamhet är satt i dB(A). När dB(A) 
används så har man gjort en så kallad A-vägning av ljudtrycksnivån. A-
vägningen definieras i den internationella standarden IEC 61672:2003. A-
vägningen görs för att efterlikna hur örat uppfattar olika frekvenser. Örat är 
sämre på att uppfatta låga frekvenser, vilket tas med i A-vägningen. När dB(Z) 
används så har man gjort en Z-vägning. Vid en sådan görs ingen anpassning 
till örats förmåga att uppfatta låga frekvenser. En uppdatering av 
syntesrapporten "Vindkraftens påverkan på människors intressen", som tittar 
på all tillgänglig forskning och drar slutsatser utefter de tillgängliga resultaten, 
pågår och beräknas vara klar 2021. Kommunen avser att följa detta arbete. 

I Vindkraftsplanen förslår jag att man skriver att kommunen alltid ska ta hänsyn till vad den 
mesta aktuella forskningen säger om påverkan på människor. Detta gäller egentligen inte 
bara ljud utan alla aspekter som kan medföra olägenheter för invånarna i kommunen. 

Kommentar: Planen justeras med ett förtydligande om att hänsyn tas till den 
mest aktuella forskningen. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6802780
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2.2.59 Privatperson 70 
Hej.  

Har lite synpunkter på nya översiktsplanen. Som fastighetsägare till Hössna Slätthult 1:4 är 
jag berörd av utvidgningen av Rönnåsens industriområde. Generellt är jag positiv till detta. 
Men jag tycker man ritat in för stort område österut.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Översiktsplanen syftar till 
att möjliggöra för framtida exploatering och är inte juridiskt bindande. 
Översiktsplanen förhåller sig inte till fastighetsgränser. Avgränsningar av 
föreslagna områden i översiktsplanen ska inte ses som exakta, utan som 
ungefärliga. 

Hillaredsån/Pineboån rinner ju genom området [Hester- Rönnåsen etapp 2]. Och när ån 
kommer in på vår fastighet rinner den i sin ursprungliga fåra som går i meandrar och ibland 
delar sig i flera fåror. Av miljöskäl menar jag att man inte ska lägga ett nytt industriområde 
öster om ån på vår fastighet. Dessutom tror jag att strandskyddet innebär att man inte ska gå 
närmare ån än 100 m. 

Vi har en ganska unik biotop runt ån när den rinner genom Slätthult. Det har bl a resulterat i 
studiebesök av Södra skogsägarna när man genomförde en kurs i Skogens vatten. Det 
utpekade industriområdet [Hester- Rönnåsen etapp 2] på Hössna Slätthult 1:4 ligger också 
utlagt på en nyckelbiotop utmed Hillaredsån. Inte så lämpligt för industrier skulle jag tro.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Finns det höga naturvärden 
i området som inte noterats i översiktsplanen, kommer detta att upptäckas i 
samband med detaljplanering. Befintlig sumpskog och området närmast ån har 
normalt höga naturvärden som gör att exploatering undviks. I den nordligaste 
delen har inte höga naturvärden noterats varför denna del kvarstår i kartan. 
Sumpskogar i området adresseras i vägledningen och hänsyn ska tas till dessa i 
samband med detaljplanering. Vägledningen för Hester-Rönnåsen etapp 2 
kompletteras med att hänsyn ska tas till Hillaredsån i samband med 
detaljplanering. 

Ur klimatsynvinkel är det också angeläget att spara bra skogsmark för att låta växande skog 
binda koldioxiden!  

Kommentar: Noteras. 

Vindkraften  
Som politiker har jag fått en del synpunkter från skogsbrukare och lantbrukare i 
Köttkullaområdet. De vill att man på nytt för in Köttkulla-området som lämpligt för vindkraft 
i lite större skala. Jag kommer att stödja deras synpunkter när vi diskuterar detta i 
referensgruppen! 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Områdena Boarp och 
Stigared har nyligen fått avslag från kommunfullmäktige för 
vindkraftsetableringar. Områdena uppfyller de kriterier som använts i den nya 
vindkraftsplanen men har plockats bort då det inte bedömdes vara realistiskt 
med större etableringar i områdena givet dess närhet till Komosse, naturvärden 
i områdena och det motstånd som planerade etableringar i områdena mött 
tidigare. 
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2.2.60 Privatperson 71 (2 personer) 
När en vindkraftsindustri etableras påverkas en bygd för en mycket lång tid framöver. Är 
man inte helt ung, så är det för återståendet av ens liv. Detta ställer mycket stora krav på 
kommunen, när det gäller dess ansvar för, och skydd av, kommunens invånare.  

En intensiv teknikutveckling gör att forskningsresultat snabbt blir inaktuella. Vi anser därför 
att det i översiktsplanen tydligt måste stå att kommunen alltid ska ta hänsyn till den mest 
aktuella forskningen, med särskilt fokus på påverkan på människor och djur. I nuläget är det 
vindkraftsbolagen som själva väljer vilka aktörer som ska utföra lagstadgade inventeringar av 
djur och natur och mätningar av t ex buller.  

Vi anser att det i planen ska stå att kommunen har rätt att välja vilka aktörer kraftbolaget ska 
anlita och över vilken tidsrymd mätningarna ska utföras.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen kan inte välja 
aktörer åt bolagen. Länsstyrelsen och miljöenheten granskar ansökan och kan i 
detta skede förkasta undersökningar och begära kompletteringar om 
underlaget är otillräckligt. Kommunens vindbruksplan kan inte reglera 
tillståndsprocesser. Detta regleras i miljöbalken (1998:808). 

Vindkraftverken blir allt högre och rotorbladen allt längre. Därav följer att ett fast 
skyddsavstånd till fastigheter och vägar inte kan skrivas in i planen.  

Vi anser att det i planen tydligt anges att skyddsavstånd ska stå i relation till verkets höjd. 
Ökad höjd ska ge ökat skyddsavstånd.  

Kommentar: Planen justeras avseende skyddsavstånd mellan vindkraftverk 
och bostäder. Skyddsavståndet till bostadsbebyggelse utökas till 800 meter.  
Även det i samrådsförslaget angivna skyddsavståndet 750 meter bedöms vara 
tillräckligt för att klara riktvärdet för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid 
bostäder. Ljudnivån från ett vindkraftverk beror dels på källjudsnivån (vilket 
ljud som verket strålar ut vid källan) och på vilket avstånd från verket man 
mäter. Är det flera vindkraftverk i en park så ökar den totala ljudnivån.  

Det är inte höjden på ett enskilt verk som motiverar ett större avstånd, utan 
källjudet från själva vindkraftsverket. I takt med teknikutvecklingen har 
källjudet från moderna verk minskat. Källjudet från ett verk minskar också ju 
högre ett verk är på grund av att avståndet till marken nedanför ökar. Detta 
medför att högre verk inte är ett skäl till att ange ett längre minimumavstånd 
utifrån bulleraspekten. Det angivna skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett 
riktvärde som har legat till grund för bedömningen av lämpliga områden för 
vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att bedöma de faktiska 
förhållandena samt den upplevda störningen av en vindkraftsetablering i varje 
enskilt fall. 

Den kursiva texten [av redaktionella skäl är texten nedan inte kursiv i denna 
samrådsredogörelse] som följer nedan är citat från vindkraftsplanen. Citaten följs av våra 
kommentarer och förslag på förändringar. Förändringar som tar sin utgångspunkt i att varje 
kommuninvånare, oavsett bostadsadress, ska besitta lika värde.  

“Det är riktvärdet för buller som styr hur nära bostäder vindkraftverk placeras.” Vi menar att 
skuggningar från rotorbladen är en lika viktig faktor. Vi anser att det i planen tydligt ska 
framgå att inga fastigheter ska drabbas av skuggor från vindkraftverkens rotorblad. Att i 
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efterhand kämpa för skuggreglering är en, för den enskilde individen men även kommunen, 
mycket svårt och utdragen process och därför inte ett rimligt alternativ. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Möjligheter finns, vilket 
framgår av vindkraftsplanen, att med hjälp av skuggsensorer på 
vindkraftverken, minska den tid som skuggor uppstår. Verken kan då stängas 
av under den tid då störning förväntas uppstå. Det framgår av 
vindkraftsplanen att ett tillståndsbeslut enligt miljöbalken bör villkoras enligt 
praxis om att verk ska placeras så att den teoretiska skuggtiden för 
störningskänslig bebyggelse inte överstiger 30 timmar per år och så att den 
faktiska skuggtiden inte överstiger 8 timmar per år eller 30 minuter/dag. Detta 
gäller vid befintlig uteplats eller i ett område om 5x5 meter intill befintliga 
bostadshus. 

“I de fall områden har pekats ut som extra känsliga i kommunen kan det vara aktuellt att 
tillämpa högre krav som 30 dB (A) vid fasad. Detta gäller framför allt områden som är viktiga 
för friluftslivet. I Ulricehamns kommun finns sådana områden utpekade i form av stora 
opåverkade och tysta områden.” Här behövs tydligare formulering, vi anser att det ska stå: I 
de fall områden har pekats ut som extra känsliga i kommunen ska högre krav som 30 dB (A) 
vid fasad tillämpas. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ett ska-krav är inte menat 
att tillämpas på översiktsplanenivå för stora tysta och opåverkade områden. I 
samband med eventuell detaljplaneläggning för friluftsändamål kan det dock 
bli aktuellt. Kommunen bedömer att störningar från föreslagna 
vindbruksområden inte kommer att nå de tysta områdena med ett ljud som 
överstiger 30 dB(A). 

”I ett forskningsprojekt som genomfördes av Energimyndigheten och Naturvårdsverket 2011 
konstaterades att det inte finns belägg för att infraljud från vindkraftverk bidrar till 
bullerstörning eller medför andra hälsoeffekter.” Studier av ljudmätning från 2011, på teknik 
som redan 2020 är över tio år, kan inte utgöra del av underlag för översiktsplan Ulricehamn 
2040. Vi anser därför att det i översiktsplanen tydligt måste framkomma att kommunen 
alltid ska ta hänsyn till den mest aktuella forskningen, med särskilt fokus på påverkan på 
människor och djur.  

Kommentar: Planen kompletteras genom att ett tillägg görs i 
vindkraftsplanen att kommunen utgått från aktuell forskning vid 
framtagandet. 

“En förenklad metod för att beräkna skyddsavstånd kopplat till isavkastning finns 
framtagen.” Denna beräkningsmodell finns, vad vi kan se, inte med i planen, vilket är 
nödvändigt för att förstå analysen.  

Kommentar: Planen kompletteras genom att formeln för beräkningsmodellen 
läggs till i vindkraftsplanen. 

“Vindkraftsetableringar anses vara olämpliga närmare större vägar än 300 meter. För 
Götalandsbanan, riksväg 40 och riksväg 46, samt väg 157 tillämpas ett skyddsavstånd på 600 
meter kopplat till risker förenat med isavkastning.”  

Skyddsavstånd för isavkast varier mellan olika platser!? 

Stora vägar ger längre skyddsavstånd än mindre. Detta medför att kommuninvånare, av 
kommunen, tilldelas olika högt värde. Ett helt orimligt ställningstagande. Vi anser att det i 
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planen tydligt ska framgå att samma skyddsavstånd ska gälla för alla, icke privata, vägar i 
kommunen.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. En 
verksamhetsutövare/tillståndssökare ska ta hänsyn till riskerna för 
isavkastning inom ett avstånd på 600 meter från riksväg 40, väg 46 och väg 
157. Detta kan göras genom att verk utrustas med exempelvis ett automatiskt 
system som stänger av vindkraftverken vid isbildning, obalans, vibrationer 
eller annan driftstörning, utrusta verk med avisninssystem, och automatisk 
avstängning av verk vid vissa väderlekar. Riskhänsyn för isavkastning har 
enbart fastställts för de större vägarna i kommunen då dessa vägar är mer 
trafikerade än de mindre vägarna. Risken för isavkastning är som högst vid 
kusten. I Ulricehamn är därför risken för isavkastning generellt sett mycket låg 
och kommunen har av den anledningen gjort bedömningen att riskhänsyn inte 
varit motiverat till små och lågt trafikerade vägar.  

”Det är viktigt att säkerhetszonen runt ett vindkraftverk inte formuleras så att allmänheten 
tvekar att nyttja området. Den är endast tänkt att vara till för att man ska observera eventuell 
fara vid särskild väderlek.”  

Självklart uppstår stora inskränkningar i allemansrätten. Om det vore ofarligt att vistas i 
närheten av ett vindkraftverk varför har vindkraftparker så strikta restriktioner för egen 
personal? Om det vore ofarligt att vistas i närheten av ett vindkraftverk varför väljer man då 
att placera vindkraften i glesbebyggda områden där få kommuninvånare bor och förväntas 
vistas?  

Vi anser att formuleringen är vilseledande och därför ska tas bort från planen. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Säkerheten runt 
vindkraftverk är mycket god. Moderna verk inspekteras regelbundet och är 
kopplade till driftövervakning som stänger ned vindkraftverket om vibrationer 
eller annat onormalt uppkommer. 

”Vindkraftsetableringar och Komosse. Landskapsbilden bedöms påverkas starkt av 
vindkraftsetableringar eftersom vindkraftverk synliga i horisonten kan uppfattas som 
störande objekt och förta upplevelsen av en orörd vildmark.”  

En fri horisontlinje är ett viktigt kriterium i utnämningen av Komosse som riksintresse för 
friluftsliv. Planens formulering ger inte Riksintresse friluftsliv något skydd. Redan nu syns 8 
vindkraftverk i horisonten på promenaden till fågeltornet och Björnön. Det är verken på 
Gunillaberg och verken vid Beth. Ljusblixtarna från vindkraftverken vid Beth är igång 
dygnets alla timmar. Ännu är horisontlinjen från Björnön orörd, känslan av vildmark 
kvarstår där ute men planens formulering ger inte Komosses horisontlinje något skydd. När 
två riksintressen krockar, i detta fall Riksintresse vind och Riksintresse friluftsliv, måste ett 
av dessa flytta. Kommunen råder inte över riksintressen men väl sin vindbruksplan. 

Kommentar: Noteras. Kommunens ställningstagande gäller fortsatt. 

”Anslutning till elnät.  

Utbyggnad av vindkraft ställer stora krav på elnätet. Näten idag är huvudsakligen byggda 
som distributionsnät och är inte dimensionerade för att ta emot elproduktionen från 
vindkraften. Detta gör att det både behöver byggas nytt och byggas om. I kommunen 
ansvarar elnätföretagen Östra Kinds Elkraft, Vattenfall, Ulricehamns Energi, Falbygdens 
Energi och Herrljunga Energi för leveransen av elkraft.  
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Svenska Kraftnät har tagit fram riktlinjer för hur vindkraftsanläggningar ska anslutas till 
elnätet. Dessa riktlinjer beskriver bland annat de villkor som gäller för att få ansluta till 
stamnätet.  

Placeringen av en ny ledning är lika viktig för hur utbyggd vindkraft påverkar landskapet som 
placeringen av själva vindkraftverken.”  

I planen saknas underlag för sträckning av den nödvändiga nätutbyggnad som kommer att 
ske från varje vindkraftpark. Stora ledningsgator påverkar landskapet och möjligheten att 
nyttja marken begränsas kraftigt. I vindkraftsbolagens ansökningar och projekteringar ingår i 
nuläget inte anslutning till kraftnät, vilket gör att inte hela projektets påverkan av landskapet 
synliggörs. Värt att notera är även att de markägare som drabbas av ledningsdragningar inte 
har något inflyttande på om en vindkraftsindustri ska etableras eller ej och att de vid intrång 
för ledningsgator erhåller en, till skillnad från markägare med vindkraftverk på sin mark, 
mycket blygsam ersättning.  

Vi anser att det i planen tydligt ska framgå att de nya ledningsdragningar som krävs finns 
redovisade innan ansökan kan behandlas av kommunen. Och att kommunen, för att 
minimera miljöpåverkan, ska kräva att nya ledningar ska utföras med markförlagd kabel.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ansökningsprocessen styrs 
av miljöbalken (1998:808) och länsstyrelsen har att bedöma om ansökan är 
tillräcklig. Alla större ingrepp i samband med ett eventuellt tillstånd ska 
redovisas i ansökan. 

”Förändringen av landskapsbilden är temporär och består så länge verken är i drift. När 
anläggningen avvecklas och verken monteras ner återgår landskapsbilden, om inget annat 
tillkommit, till den tidigare. Dock kommer en del infrastruktur att kvarstå som exempelvis 
nya vägar.”  

Vi anser att ovanstående stycke ska tas bort från vindkraftsplanen. Formuleringen 
bagatelliserar den extremt stora påverkan en vindkraftsetablering har på en bygd. 
Tidsrymden är minst 25 år och ordet temporär osmakligt i sammanhanget.  

Kommentar: Planen justeras med att ordet "temporär" tas bort ur meningen. 

Förutom ett stort vägnät kommer, om dagens regelverk kvarstår, även betongfundamenten, 
övertäckta med ett tunt jordlager, att finnas kvar. Men 25 år är en lång tid, framtiden oviss 
och nuvarande erfarenhet av avveckling av vindkraftsindustri mycket begränsad. I EU´s 
avfallsdirektiv, som står över svensk lagstiftning, ska enligt uppgift även betongfundamentet 
tas bort efter avslutad verksamhet. Om fundamenten räknas som miljöfarligt avfall, men det i 
avtalet står att betongfundament kan lämnas kvar, blir det ett kostsamt markägaransvar att 
få fundamentet avlägsnat. I förlängningen av en eventuell personlig konkurs kan det falla på 
kommunen att bekosta saneringen från vindkraftverksamheten.  

Vi anser därför att det i kommunens vindkraftsplan tydligt ska stå angivet att kommunen 
kräver en total sanering, på bolaget bekostnad, vid avveckling. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Detta regleras i tillstånd. 
Delar ovan mark tas bort i samband med att verk monteras ned. Däremot blir 
betongfundamentet i regel kvar i marken. Detta bedöms dock inte påverka 
miljön negativt. 
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2.2.61 Privatperson 72 
Det är glädjande att se hur kommunen har tagit hänsyn till vädjan från många 
kommuninvånare att skona Komosse från närliggande vindindustrier. Jag förordar absolut 
Planförslaget och inte Nollalternativet eller Alternativ riksintresse vindkraft. 

Det vidsträckta området med vildmarkskänsla och rikt fågelliv är så värdefullt att bevara. Det 
är ett mycket välbesökt turistmål av både svenska och utländska turister samt naturligtvis 
närboende som utnyttjar Komosse för rekreation, övernattning, skidåkning, fågelskådning 
med mera. Vissa helger är det till och med svårt att hitta parkeringsplats trots att ytan för 
parkering är relativt stor. Spänger, vindskydd och fågeltorn är välskötta och fina vilket gör att 
det känns som man värdesätter denna pärla i kommunen. 

Kommentar: Noteras. 

Tysta och opåverkade områden 
Det är också mycket glädjande att se att kommunen lägger stor vikt vid tysta och opåverkade 
områden så att dessa får ett särskilt skydd. Denna bristvara på tystnad som är unikt för stora 
delar av Europa finns här och bör värnas på alla sätt. Vi som är bortskämda med tystnaden 
förstår nog inte dess värde fullt ut men uppskattar den som en naturlig del i att bo på 
landsbygden. 

Kommentar: Noteras. 

På samma sätt som tystnaden ska värnas bör även mörkret värnas. Att titta upp på 
himlavalvet och se stjärnhimlen är heller inte en självklarhet för många människor. Här finns 
trots allt ett orosmoment för de områden som är utpekade för vindkraft, där jag menar att 
man ska vara fullt medveten om att dagens vindkraftverk är så höga att de syns flera mil och 
lär synas från Komosse. 

Verk över 150 meter måste vara försedda med ett högintensivt vitt blixtljus. Dagens och 
framtidens verk har en höjd på 200-300 meter varför detta blixtljus kommer att störa den 
stjärnbeströdda svarta natthimlen. 

Vindkraftverken utanför Bottnaryd/Beth (till skillnad från verken vid Bondegärde som 
endast är 150 meter höga) är försedda med detta blixtljus med 1-2 sek mellanrum. Det har 
fått störningseffekter som många nog blev överraskade av. Närboende vittnar om blixtar in i 
huset så det känns som åskan går - hela tiden. Ca 2,5 mil österut är människor påtagligt 
störande på andra sidan Vättern, och så lång bort som 4 mil upp mot Gränna hör folk av sig 
till Radio Jönköping och undrar vad det är som blixtrar över Jönköping. 

När Ulricehamns kommun i framtiden ev. godkänner vindkraftverk i de utpekade områdena 
enligt Planförslaget ska man vara medveten om den här påverkan av högintensivt vitt 
blixtljus på bland annat Komosse, eftersom de här erfarenheterna inte hittills finns i 
kommunen. 

Kommentar: Noteras. Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 
2010:155 och TSFS 2013:9) ska vindkraftverk över 150 meter i totalhöjd vara försedda med 
högintensivt vitt blinkande ljus, inte blixtljus, under skymning, gryning och i mörker. Ljuset 
från verken ska vara riktade rakt fram och uppåt och inte nedåt. Hinderbelysningen finns 
där för att flygande trafik ska veta var verken är. Om ljusen är rätt inställda bör dessa inte 
vara störande på ett par kilometers avstånd från verken. Ju mörkare det är ute desto 
mindre ljusstyrka är det på belysningen. Ljusstörningar från vindkraft belyses som en faktor 
att ta hänsyn till avseende människors hälsa. 
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Buller 
I vindkraftsförslaget hänvisas till en forskningsrapport från 2011 som genomfördes av 
Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Jag tycker det känns fel att utgå från en så 
gammal rapport när det gäller buller, eftersom verk vid den tiden var 100-120 meter höga 
och alstrade mindre buller/lågfrekvent ljud/infraljud. Dagens och framtidens verk är dubbelt 
eller tredubbelt så höga och har en mycket större ljudpåverkan på framför allt lite längre 
avstånd. 

Det finns andra experter, än de som Naturvårdsverket väljer att anlita inom ljudområdet, 
som hävdar att det pulserande infraljudet har en stor påverkan på människors hälsa och 
djurs välbefinnande. Till exempel Thomas Lagö, som är teknologie dr och anlitas av bland 
annat Nasa, hävdar att ljudmätning i dB(A) är fel mätmetod eftersom den filtrerar bort det 
lågfrekventa ljudet och infraljudet. Mätning borde istället ske i dB(Z) för att få med hela 
ljudbilden. 

Lyssna gärna på denna korta intervju 1:35 minuter lång 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6802780.  

Han har även skrivit en rapport ”Vindkraftsbuller - mätning och analys” där han bland annat 
menar att praxisen på 40 dB vid bostad är en för hög nivå som istället borde ligga på 35 dB 
om man mäter enligt rätt metod. 

I närliggande Grimsås vittnar man om ett pulserande ljud som känns i kroppen och ger 
resonans inne i husen och orsakar sömnsvårigheter och en orolig känsla för både människor 
och djur. Denna ljudpåverkan filtreras alltså bort med den mätmetod som är praxis i 
branschen. 

Likaså finns Kerstin Persson Way, professor i miljömedicin på Sahlgrenska akademin, som 
länge hävdat att det finns problem med ljud från vindkraftverk. Hon har nyligen gjort en 
studie på sovande personer och undersökt deras REM-sömn och kommit fram till att den blir 
störd, både vid kort och lång exponering. Inget man kan vänja sig vid alltså. Lyssna gärna på 
följande korta ljudklipp 1:11 långt 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=7452554.  

Ett tredje exempel är en artikel i Läkartidningen 2013-08 med rubriken: ”Infraljud från 
vindkraftverk - en förbisedd hälsorisk” undertecknad Håkan Enbom och Inga Malcus 
Enbom. Här menar man att det rytmiskt pumpande infraljudet påverkar innerörats 
sensoriska funktioner. 

Enligt Lisa Johansson på Naturvårdverket kommer man uppdatera den aktuella rapporten 
som kommunen hänvisar till, och då ska man bland annat ”förtydliga att man måste ta 
hänsyn till lågfrekvent buller” men infraljud kommer de inte att behandlas alls eftersom det 
anses ha så låga värden att det inte enligt deras beräkningar kan påverka människor och djur. 

Här känns det som något inte stämmer med den verkligheten som människor upplever och 
mår riktigt dåligt av, varför jag önskar att kommunen breddar sin information från flera 
ljudexperter och inte bara förlitar sig på Energimyndighetens och Naturvårdsverkets 
forskningsrapporter. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen har för 
infraljud och lågfrekvent ljud utgått från Naturvårdsverket syntesrapport 
"Vindkraftens påverkan på människors intressen" som publicerades 2012. En 
syntesrapport betyder att man tittar på all tillgänglig forskning och drar 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6802780
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=7452554
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slutsatser utefter de tillgängliga resultaten. Naturvårdsverket beskriver arbetet 
med syntesrapporterna så här: 

"I syntesarbetena sammanställer och bedömer experter de samlade 
forskningsresultaten och erfarenheterna av vindkraftens effekter nationellt 
samt internationellt inom fyra olika områden – människor, fåglar och 
fladdermöss, marint liv samt landlevande däggdjur. Resultaten ska ge underlag 
för miljökonsekvensbeskrivningar samt planerings- och tillståndsprocesser i 
samband med etablering av vindkraftsanläggningar. För att säkra kvaliteten 
på redovisade rapporter ställer Vindval höga krav vid vetenskaplig granskning 
av forskningsansökningar och forskningsresultat, samt vid beslut om att 
godkänna rapportering och publicering av projektens resultat. "En uppdatering 
av syntesrapporten över människors intressen sker under hösten 2020. 

Luft och klimat 
I vindbruksplanen står det att vindkraft är en ren och förnybar energikälla och man jämför 
med om samma el skulle ha producerats av till exempel fossila bränslen. Jag anser att 
jämförelsen stämmer dåligt med verkligheten eftersom Sveriges energi näst intill redan är 
fossilfri.  

Kommentar: Noteras. Planen ändras inte i detta avseende. Påståendet i 
vindkraftsplanen stämmer oavsett om det ses ur ett svenskt eller 
internationellt perspektiv. 

 
Det som sällan framkommer vid diskussion om vindkraft som ren och förnybar när den väl 
står på plats, är den mängd betong, armeringsjärn, glasfiber och giftiga metaller som används 
vid tillverkningen. Livslängden på vindkraftverk är enligt Energimyndigheten ofta 
överskattad, vilket gör att man slår ut miljöpåverkan på fler år än de verkligen håller. Den 
genomsnittliga livslängden för markbaserad vindkraft är ca 15 år. Betongen blir restavfall och 
vingarna går inte att återanvända. I till exempel USA grävs vingarna ner i marken i gigantiska 
”massgravar” och lämnas till eftervärlden. 

Det jag vill säga är att miljönyttan av vindkraft kanske inte är så stor som man i allmänhet 
tror. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Den stora miljönyttan 
med vindkraftverk är att de inte kräver fossilt bränsle för att producera el. Det 
tar 3-6 månader för ett vindkraftverk att producera den energi som gått åt till 
att tillverka det. Vilken miljönytta som det i allmänhet anses att vindkraft har 
kommenteras inte i planen.  

 
Lagstiftningen avseende deponier skiljer sig mellan USA och Sverige. 
Användandet av deponier är inte tillåtet i Sverige. Den tekniska livslängden 
på ett verk är i genomsnitt 20 år.  

Avveckling av vindkraftverk 
I planen står att ”Fundament och kablar lämnas kvar”. Enligt Energimyndigheten är man 
inte helt på det klara med vad som kommer att gälla framöver då endast ett fåtal mindre verk 
hittills har avvecklats. Svensk lagstiftning kanske kommer att anse att fundament och 
nedgrävda kablar får ligga kvar, men det som sällan framkommer av vindkraftsbolagen är att 
EU:s avfallsdirektiv står över svensk lagstiftning. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen följer den 
gällande lagstiftningen. Ett EU-direktiv är bindande för unionens 
medlemsstater med avseende på det resultat som medlemsstaterna ska uppnå. 
Det står däremot fritt för de nationella myndigheterna att bestämma 
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tillvägagångssättet för genomförandet, exempelvis genom ny eller ändrad 
lagstiftning. Hanteringen av restavfallet från ett nedmonterat verk regleras i 
tillståndet som förhåller sig till svensk miljölagstiftning. Detta är således inget 
som föreskrivs i vindkraftsplanen.  

Sanering av marken 
När en verksamhet har upphört ska marken saneras. Vindkraftsbolagen avsätter en summa 
på mellan 300.000 kr och 1,25 miljoner för saneringen. Om hela fundamentet ska bilas bort 
finns det olika beräkningar som pekar på att det kostar mellan 3-6 miljoner/fundament för 
att återställa marken. 

Kommentar: Noteras. 

Markägaransvar 
Här är en stor osäkerhet som man antar och hoppas att markägare måste ha tagit med i sina 
beräkningar när de skriver på sina avtal. Skulle EU:s avfallsdirektiv kräva att betongen och 
armering ska avlägsnas räcker inte de avsatta pengarna långt, och då är det utan tvivel 
markägaren som blir ansvarig att avlägsna fundament och kablar. Skulle markägaren gå i 
personlig konkurs kan kommunen bli ansvarig istället. 

Det som också är ett orosmoment är att många vindkraftsbolag säljer anläggningen vidare till 
utländska bolag, och skulle dessa bolag gå i konkurs faller ansvaret tillbaka på markägaren. 

Kommentar: Noteras. 

Återplantering av skog 
De flesta vindkraftsbolag beräknar att man bilar bort 30-50 cm av fundamentet som sedan 
täcks med jord. Här menar vindkraftsbolagen att skog kan återplanteras på detta tunna 
jordlager. Jag var i kontakt med Skogsstyrelsen om sådan återplantering, och de hävdar att 
skog kan växa några år på detta jordlager, men sedan stannar den i växten eftersom 
mikroorganismer i de djupare jordlagren krävs för att skogen ska växa vidare. Dessutom blir 
sådan skog känslig för torka och vind när den endast har förankring i ett tunt jordlager. 
Löftet från vindkraftsbolag om att marken kan återställas och skogsbruk kan återupptas igen 
är alltså mycket tveksamt. 

För att inte få framtida problem, som idag är svåra att se de verkliga konsekvenserna av, 
önskar jag att kommunen kräver av ev. framtida vindbolagen att de ska avsätta pengar för en 
fullständig sanering av både betong, armeringsjärn och kablar. Annars finns risken att det 
lämnas kvar i våra skogar med de problem och ansvar som det medför för framtida 
generationer. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Detta regleras i tillstånd. 
Delar ovan mark tas bort i samband med att verk monteras ned. Däremot blir 
betongfundamentet i regel kvar i marken. Detta bedöms dock inte påverka 
miljön negativt. 

Iskast och allemansrätten 
Först vill jag påpeka att om man anser att det finns en risk för iskast på vägar borde 
skyddsavståndet rimligen vara detsamma oavsett om det gäller en större eller en mindre väg, 
alltså 600 meter för alla vägar. Allas risk för personskada borde behandlas lika. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. En 
verksamhetsutövare/tillståndssökare ska ta hänsyn till riskerna för 
isavkastning inom ett avstånd på 600 meter från riksväg 40, väg 46 och väg 
157. Detta kan göras genom att verk utrustas med exempelvis ett automatiskt 
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system som stänger av vindkraftverken vid isbildning, obalans, vibrationer 
eller annan driftstörning, utrusta verk med avisninssystem, och automatisk 
avstängning av verk vid vissa väderlekar. Riskhänsyn för isavkastning har 
enbart fastställts för de större vägarna i kommunen då dessa vägar är mer 
trafikerade än de mindre vägarna. Risken för isavkastning är som högst vid 
kusten. I Ulricehamn är därför risken för isavkastning generellt sett mycket låg 
och kommunen har av den anledningen gjort bedömningen att riskhänsyn inte 
varit motiverat till små och lågt trafikerade vägar.  

Vidare går att läsa angående iskast och allemansrätten: 

”Det är viktigt att säkerhetszonen runt ett vindkraftverk inte formuleras så att allmänheten 
tvekar att nyttja området. Den är endast tänkt att vara till för att man ska observera eventuell 
fara vid särskild väderlek.” 

Formuleringen känns otydlig och osäker. Vid kontakt med Vattenfall vid tillfället då de 
ansökte om vindkraft i Ulricehamns Kommun angav de att texten på skyltarna formuleras så 
att man går in på egen risk. Som vi förstod har de därmed ryggen fri ifall något händer. 

Ett annat problem är att dessa skyltar endast står vid vägar i området vilket gör att man inte 
passerar dessa skyltar om man går i skogen och plockar bär och svamp. 

Ett tredje problem är att beräkningar felaktigt visar att områden långt söder ut i Sverige inte 
drabbas av iskast i någon stor utsträckning. Men vid till exempel Grimsås 
Vindkraftsanläggning förekommer isbitar vid många tillfällen under en vinter på ridvägar 
och stigar, även när det borde vara riskfritt. 

Jag menar att allemansrätten inskränks ordentligt i en vindkraftspark, både av risk för iskast 
men även av den anledningen att ljud, skuggor och oro påverkar önskan att vistas där. Det är 
helt enkelt ingen naturupplevelse längre. Min mening är att även om kommunen anser att 
allemansrätten inte upphör i teorin så upphör den i praktiken. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Säkerheten runt 
vindkraftverk är mycket god. Moderna verk inspekteras regelbundet och är 
kopplade till driftövervakning som stänger ned vindkraftverket om vibrationer 
eller annat onormalt uppkommer. 

2.2.62 Privatperson 73 
Förslaget till ny översiktsplan ska kompletteras med område för framtida bostadsutveckling 
inom fastigheterna Hester 5:19 och 5:20. Området erbjuder en attraktiv boendemiljö med 
närhet till skolor och fritidsanläggningar. Antalet förfrågningar om att kunna bygga bostäder 
i området är stort vilket vittnar om ulricehamnarnas syn på området som framtida 
bostadsområde, framför många av de perifera områden som föreslås i förslaget till ny 
översiktsplan. 

Att utveckla området för bostäder skapar goda förutsättningar för ett hållbart samhälle med 
korta avstånd där befintliga strukturer utnyttjas. Möjligheten att kunna utöva en aktiv och 
upplevelsebaserad fritid, gärna inom bilfritt avstånd från sin bostad, förväntas vara 
avgörande för att locka nya invånare i en allt mer digitaliserad framtid. 

Området utgörs till lika delar av starkt produktionspräglad granskog och jordbruksmark utan 
särskilda naturvärden. Inom området finns uppväxta solitärträd som integreras i den 
bebyggda miljön och redan från början ger bostadsområdet en tilltalande grönska. Den 
jordbruksmark som tas i anspråk är mager, splittrad på små brukningsenheter och isolerad 
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från annan jordbruksmark till följd av tätortens utbredning. Möjligheten att bruka marken är 
betydligt mindre än för annan jordbruksmark som föreslås tas i anspråk i förslaget till ny 
översiktsplan. 

Förslaget till ny översiktsplan ger felaktigt sken av att området skulle vara ianspråktaget för 
friluftsändamål. Huvuddelen av området är inhägnat (RAS) och otillgängligt. Den strövstig 
som passerar området kan utvecklas parallellt med att området utvecklas för nya bostäder 
och med små justeringar kan stigen ges en betydligt mer attraktiv och spännande sträckning 
vilket gynnar både de som i framtiden bor i området och de som vill nyttja den för rekreation. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Bostadsbebyggelse i 
området bedöms inte lämpligt eftersom så pass mycket annan mark föreslås för 
nya bostäder i denna översiktsplan att ett intrång i Lassalyckan är omotiverat. 
Avgränsningen av Lassalyckan anses viktig för att värna Lassalyckan och dess 
friluftsintressen långsiktigt. Exploatering i form av bostadsbebyggelse på denna 
plats bedöms göra mer skada för friluftslivets intressen än potentiell nytta för 
centralortens samlade bostadsbestånd.   

Förslaget till översiktsplan pekar ut så kallade gröna kilar som på ett märkligt sätt är utlagda 
som stora fällt över delar av området trots att naturliga spridningskorridorer saknas där. För 
att ta till vara områdets förutsättningar och gynna den biologiska mångfalden bör kommunen 
istället låta de gröna kilarna utgå från områden med höga naturvärden som på ett naturligt 
sätt redan idag utgör gröna kilar utanför området. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Gröna kilar har ingen exakt 
geografisk avgränsning eftersom det är funktionerna i dem, och inte deras 
exakta utbredning som är av betydelse. De gröna kilarna som visas i 
översiktsplanen kan utgöras av kopplingar som kommunen anser behöver 
värnas och stärkas. Därför är det inte självklart att det enbart är stråk som i 
dagsläget fungerar som gröna kilar som är med i översiktsplanen. Oavsett om 
utbyggnad sker i ett område ska de gröna kilarnas funktioner värnas. 

Lämnade synpunkter förtydligas på bifogad karta och förväntas inarbetas i förslaget till ny 
översiktsplan. 
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2.2.63 Privatperson 74  

Inriktning/målgrupp 
Ulricehamns kommun är och förblir i överskådlig framtid en 
glesbygdskommun/landsbygdskommun. Även om själva tätorten Ulricehamn skulle öka 
invånarantalet med 50–70 % är det fortsatt en liten tätort och fortsatt en 
landsbygdskommun. Då gäller det att alla beslut, aktiviteter, investeringar etc. också har 
detta som bakgrund. Ulricehamns kommun skall alltså inte titta på hur större närliggande 
städer som Borås, Jönköping, Göteborg gör och sedan försöka kopiera och efterlikna dessa. 
Utan Ulricehamns kommun skall göra alla sina åtgärder på alla plan så att de är anpassade 
till den kommun Ulricehamn är. T.ex. är det viktigt att det finns en väl fungerande 
barnomsorg/ förskoleverksamhet i alla delar av kommunen, alltså även långt ute på 
landsbygden. Även om det i det korta perspektivet är dyrare per barn att ha en liten 
verksamhet ute på landet jämfört med att ha en större enhet i staden Ulricehamn är det på 
lite längre sikt en klok investering väl anpassad för den typ av kommun som Ulricehamn är. 
Ett positivt exempel är den aktiva utbyggnaden av fiber/bredband som är gjord. Att 
Ulricehamns kommun så pass snabbt gjorde denna investering i småbyar som Hulu m.fl. 
byar är bra en anpassning till landsbygden. Dock bör man i detta fall tillskjuta resurser och 
medel för en snabb och fortsatt utbyggnad även till de mycket små byar och enskilda hushåll 
som finns runtom i kommunen. Ulricehamns kommun är en till ytan stor kommun med 
övervägande delen landsbygd som i sig ger möjligheter till en för kommunen positiv 
utveckling. Då gäller det att de olika beslutsfattarna i kommunen vet, inser och förstår detta. 
I nuläget riktas kommunens aktiviteter i för stor grad till de personer och företag som har 
störst nytta av storstadens profil. Och genom detta felriktade arbete tappar då kommunen 
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även bort de människor och företag vars profil skulle passa utmärkt i en landsbygdskommun, 
eftersom satsningen mot denna profil saknas näst intill fullständigt. När inriktningen är till 
fel målgrupp förlorar kommunen i båda ändar. 

Kommentar: Noteras. Kommunen har utgått från Ulricehamns kommuns 
unika förutsättning vid framtagandet av översiktsplanen. Översiktsplanens 
övergripande strategier klargör att en förutsättning för en levande landsbygd 
är att service finns tillgängligt inom rimliga avstånd oavsett var du bor. En 
förutsättning för detta är att tätorterna fungerar som lokala centra för den 
omkringliggande landsbygden. 

Kommunikation 
Som exempel kan nämnas vägen från Hulu till Ulricehamn jämfört med vägen från Hulu till 
Borås. Ulricehamnsvägen är klart sämre och framförallt gäller detta på vintertid då 
väghållningen då är oerhört mycket sämre jämfört med Boråsvägen. Är t.o.m så att flera 
Tvärredsbor har med detta på sin +/- lista när man överväger jobberbjudanden på resp. ort. 
Och för varje kommuninvånare som dagligen åker utanför kommunen ökar risken att olika 
former av inköp också hamnar utanför kommunen. På sikt finns även en risk för en 
utflyttning då personen ifråga kanske vill bo närmare sitt jobb. Visserligen ansvarar inte 
kommunen direkt för denna vägunderhållning men det går faktiskt att tänka utanför de 
”gamla inkörda boxarna” och finna nya kreativa lösningar som är till gagn för kommunen och 
dess invånare. Och i linje med den inriktning en landsbygdskommun skall ha. Det kan vara 
troligt att det finns flera vägar inom kommunen som har samma förhållande för de som bor 
just där. Så lämpligt kan vara att en sådan inventering görs, gärna i samarbete med 
lokalbefolkningen, samhällsföreningar, byalag etc. Och givetvis att det sedan sker en 
fortsättning med riktade åtgärder. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Vinterväghållning är inte 
en fråga som hanteras i översiktsplanen. 

En intensifierad bredbandsutbyggnad även till den rena glesbygden har redan nämnts enligt 
ovan. Samma sak med master för mobil. Idag finns det några ”svarta fläckar” i kommunen 
som inte har täckning. Det är också en typisk sådan faktor som anbelangar en 
landsbygdskommun. Och samma där som det är för vägnätet avseende person- och 
godstrafik, att kommunen tänker utanför boxen så att vi har full mobil täckning till alla 
bostäder och företag i hela kommunen även om kommunen idag inte direkt ansvarar för 
själva mastbyggnationen. 

Kommentar: Planen kompletteras i detta avseende. Kommunen identifierar 
prioriterade bristområden för fiber och mobiltäckning i granskningsversionen. 

Boende på landsbygden 
Kommunen äger idag ett antal obebyggda tomter på ett antal olika platser i kommunens 
landsbygd. Med undantag för Hökerum är efterfrågan/byggnationen på dessa i princip 
obefintlig. Även om kommunen drastiskt sänker priset på dessa och kraftigt subventioner 
anslutningsavgifterna så är nog risken stor att efterfrågan är fortsatt låg. En av orsakerna är 
att dessa inte är på attraktiva lägen. Förmodligen har den aspekten inte ens varit med på 
listan den dagen som kommunen köpte dessa områden. En sak som kommunen dock skall 
göra är att ha en regelbunden skötsel av dessa. Det är inte acceptabelt att det idag sker med 
tidsintervall 40 - 50 år. 

Kommunen bör inventera alla tänkbara attraktiva lägen som finns i denna stora landsbygd 
inom kommunen. Oavsett om det är i Tvärred, Kölingared, Liared, Strängsered, Vegby, 
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Marbäck, Hökerum eller annan plats i kommunen. Och då aktivt arbeta för att en smart 
exploatering kan underlättas även om det är få hus på ett område. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. En sådan inventering har 
gjorts i samband med utpekandet av LIS-områden och områden för ny 
bostadsbebyggelse i översiktsplanen. Mindre områden med enstaka bebyggelse 
pekas inte ut i översiktsplanen då detta inte ansetts vara rätt nivå för planen. 
Möjligheten att bygga på landsbygden framgår i texterna för "landsbygd" och 
"sammanhållen bebyggelse”. 

I boende på landsbygden måste också finnas med att man ser till att de hus som finns idag 
också bebos. Om/när en by börjar ”förfalla” t.ex. kommunen sköter inte sina tomter, någon 
enskild husägare sköter inte sin tomt utan där kan t.ex. stå ett antal skrotbilar på tomten, en 
gammal industribyggnad i byn är tom och börjar förfalla, det saknas barnomsorg, dåligt 
vägunderhåll, saknas bredband m.m, då ökar också risken att ett hus inte går att sälja utan 
förblir tomt. Och när det har skett är det inte långt till nästa hus går samma öde till mötes. 
Och ett bibehållet boende i ett hus på landsbygden är lika mycket värt som ett nytt boende i 
tätorten. Dessutom finns det en stor risk att tomma och billiga fastigheter på landsbygden får 
kriminella MC-gäng som ägare. Och det vore en stor negativ belastning för hela kommunen, 
inklusive tätorten Ulricehamn om det skulle uppstå en sådan etablering i kommunen. Här 
krävs alltså ett aktiv och kreativt bostadsarbete från kommunens sida. Gärna i samarbete 
med lokalbefolkningen, samhällsföreningar, byalag etc. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen ser positivt på 
att människor flyttar in i befintliga bostäder. Kommunen kan inte se till att hus 
bebos eller bestämma vem som får bo var. 

Industri 
Det finns idag på några olika platser i Ulricehamns kommun en gammal industribyggnad 
som helt eller delvis står öde/tom. Här bör kommunen aktivt arbete för att få till någon form 
av industrietablering. Givetvis då i samarbete med fastighetsägare, lokalbefolkning, byalag, 
samhällsförening etc. Dels är en tom sådan lokal en del i en liten bys avveckling, dels finns en 
risk att dessa lokaler blir tillhåll för ”element” som inte är bra för kommunen. Och det finns 
faktiskt flera företag som har en sådan profil eller av andra orsaker t.ex. kostnadsskäl, inte 
kan eller vill etablera sig på Rönnåsen, Viared i Borås etc. Även om det oftast är små företag 
med få anställda så är några få arbetstillfällen i en liten by lika mycket värt för den byn som 
flera tiotal arbetstillfällen i tätorten. Vi har i Tvärred ett mycket bra exempel i A profil AB 
som kom som ett litet företag från Borås till en tom industrilokal i Tvärred och idag har mer 
än tio anställda. Även om det i detta fall skedde med en mycket liten insats från kommunens 
sida så syns det alltså att det kan gå. Och om då även kommunen är med på tåget och tar en 
aktivare och större roll, med tydliga positiva förtecken, bör det i flera fall kunna gå ännu 
bättre. Samma sak gäller givetvis de industrier som idag redan finns på landsbygden. Där 
måste det finnas en mycket positiv och aktiv inställning från kommunen så att dessa företag 
är kvar och förhoppningsvis även utvecklas. Vi i Hulu har som bekant fått erfara att 
kontrollen från kommunens sida av dessa tomma industribyggnader är helt obefintlig. Det 
tog många år innan kommunen agerade mot det illegala boende som fanns i gamla Brasons 
fastigheten. Så det är helt tydligt att kommunen idag inte har en fungerade 
kontrollverksamhet om t.ex. en kriminellt MC-gäng skulle etablera sig i en sådan fastighet. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunens 
näringslivsbolag Nuab arbetar aktivt för att stödja verksamheter och 
entreprenörer med att exempelvis hitta lämpliga lokaler. Vid misstanke om 
kriminella verksamheter ska detta polisanmälas. 
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Barnomsorg 
Ett av de allra viktigaste kommunala ansvarsområden i en liten by är 
barnomsorgen/förskoleverksamheten. Det är mycket viktigt att det finns en fungerande 
sådan i alla delar av kommunen, alltså även de mindre samhällena runtom i kommunen. När 
en barnfamilj är på husvisning på landsbygden så är (utöver själva fastighetsfrågorna) den 
mest ställda frågan hur det är med barnomsorgen i byn. I en landsbygdskommun som 
Ulricehamn måste det alltså finnas i alla delar av kommunen. Det får aldrig tas bort av 
ekonomiska skäl för då har man inte fattat att vi är en landsbygdskommun, utan då agerar 
man som att vi är en kommun med en tätort som Borås, Jönköping, Göteborg etc. Om man 
dessutom lägger till aspekter som tid, miljö, kostnader när en förälder får åka flera mil extra 
varje dag för att kommunen har ”missat” detta med sambandet 
barnomsorg/landsbygdskommun, då blir det helt uppenbart att det skall finnas en 
fungerande barnomsorg/förskoleverksamhet i alla delar av en landsbygdskommun. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det framgår av 
översiktsplanen för markanvändningen "tätort" att kommunen är positivt 
inställd till förtätning och utveckling av tätorterna runtom i kommunen, så 
gäller även för kommunala verksamheter där behovet finns. Specifika 
lokaliseringar av förskolor och fritidshem pekas däremot inte ut i 
översiktsplanen. 

2.2.64 Privatperson 75 (13 personer via ombud) 

Yttrande/ synpunkter: Ulricehamns kommuns planer på LIS område i 
Marbäcksviken 

Natur och kulturbevarandet: 
 

1. Marbäck i Ulricehamns kommun är präglad av stora naturtillgångar och artrika 
miljöer. 

2. Områdena kring Marbäck har utvecklats till att bli ett viktigt och skyddsvärt 
biotopskyddsområde för rödlistade djur- och växtarter. Likaså där ängar, skogs- och 
jordbrukslandskap (LIS område) i närheten av vattendrag och sjö utgör en unik 
sammansättning för djur- och växtarter. 

3. I lagrådsremissen utgör natur- och kulturvärden i kombination med historiskt arv stort 
skyddsvärde. Detta har också under många år präglat Marbäcks position idag då 
vattendrag, skog och jordbruksareal bidragit till ett mycket viktigt naturområde. 

 
A. En bebyggelse i sjönära områden som är tänkt enligt översiktsplanen skapar endast 

privata värden på bekostnad av gemensamma värden 
B. En bebyggelse i den omfattning som aviseras skulle stark påverka naturvärden i form 

av mångfald, rödlistade arter och kulturarealer. 
C. De tilltänkta områdena i Marbäck måste skyddas från exploatering. Exploateringen 

skulle påverka arealerna negativt. Det är viktigt att bibehålla naturvärden och skapa 
framtida habitat, biotoper och skyddsområden för att säkra mångfalden. De 
skyddsvärda områdena är: 

 

• Jordbruksmark  

• Naturskyddsområdet Korpebo  

• Ängar 

• Naturbetesmarker 

• Naturliga vattendrag 

• Naturligt underjordiskt vattendrag (direkt under planerat område)  
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• Ras- eller bergbranter 

• Naturliga vattenfall med omgivande mark 

• Naturliga forsar med omgivande mark 

• Naturliga sjöutlopp med omgivande mark 

• Strand- eller vattenmiljöer som hyser bestånd av hotade eller missgynnade arter eller 
som har en väsentlig betydelse för hotade eller missgynnade arters fortlevnad 

• Äldre skogar 

• Ravinskogar 

• Mindre vattendrag och småvatten med omgivande mark 

• Äldre betespräglade skogar  

• Hassellundar och hasselrika skogar 

• Källor med omgivande våtmarker 

• Mark med mycket gamla träd 

• Strand- eller vattenmiljöer som hyser bestånd av hotade eller missgynnade arter eller 
som har en väsentlig betydelse för hotade eller missgynnade arters fortlevnad 
 

Det finns ett flertal viktiga aspekter på hotade arters fortlevnad och det ansvar vi har för 
bevarandet. Att addera på ytterligare bebyggelse gynnar inte dessa arter och miljöer. Risken 
och konsekvensen är mycket stor att dessa arter och miljöer försvinner från området 
permanent. 
 
I området finns det kategorierna "Nära hotad", "Sårbar", "Stark hotad", och "Akut hotad". 
Områden med jordbruksmark måste bibehållas, då det är en förutsättning för biotoper, 
markägare och invånare att ha tillgång till öppna marker och en långsiktig säkerställande att 
bebyggelse inte kan ingå i översiktsplanen. Strandskyddet måste vara starkt i 
bevarandeområdena kring Marbäck för att skydda miljö, natur och kulturintressen i framtida 
generationer. Ingen dispens kan bli aktuell i områdena kring Marbäck. 
Samhällsutveckling och samhällsnytta: 
 

1. Marbäck har ett flertal historiska-, kultur- och forntida miljöer. 
2. Marbäck har utgjort ett viktigt rekreationsområde för turister, besökare och 

kommuninvånare. 
3. Marbäck har en stark samhällsförening och andra föreningar såsom 

hembygdsförening, fotboll, båt, fiske och vandringsleder etc. 
4. Jordbrukets roll har påverkat Marbäcks utveckling. Både inom näringslivet och få 

tillgång till ett öppet landskap. 
 

A. Viktigt är bevarandet av lantbrukets fortlevnad då lantbruket präglar Marbäcks 
samhälle positivt. Vi ser gärna en utveckling av jord- och lantbruk för att öka värdet i 
Marbäcks kulturområde. 

B. Samhällsföreningen som idag har en viktig roll att tolka boendebehovet, föreningsliv 
och samhällets totala miljö. Samhällsföreningen anser inte att det finns någon 
samhällsnytta att utöka boendemiljö enligt översiktsplanen. 

C. Invånarna i Marbäck ser Marbäck som en kulturboendeform. Det innebär att inom 
befintlig detaljplan bygger till och bygger om egna hem och stugor som anpassas till 
den historiska miljön. 
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Kommentar: Planen justeras genom att Marbäcksviken plockas bort som LIS-
område. 

2.2.65 Privatperson 76  
Hej 

Oerhört trögt system att köra översiktsplanen via GIS över nätet. 

Så jag skickar in synpunkter på översiktsplanen nedan: 

Generella mål: 
Jag tycker det ska finns mer exakta mål på de delar som ska med i översiktsplanen: typ  

Över 20 år ska det finnas möjlighet till 600 nya invånare per år, häften ska vara villor och 
hälften ska vara bostadslägenheter. (det är den takten som målet ligger på idag med 27000 
2025) 

Det finns beskrivet att 100 000kvm industrimark ska finnas tillgänglig 2022. Men vad är den 
totala ytan som frigörs till 2040. Det målet bör bli tydligt. Är det samma takt som 2020-
2020. 

Så mitt föreslag är att göra målen tydligare, så vi ser vad översiktsplanen planerar för. 

Antal villatomter? 

Antal Kvm yta för flerfamiljshus? 

Antal kvm industrimark? 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Osäkerheten i en 
bedömning som krävs för framtagandet av sådana siffror är för stor för att det 
ska vara användbart. 

Ulricehamns stad: 
Ulricehamns är känt för staden runt sjön. Nu tycker jag vi ska fortsätta bli staden runt sjön 
och använda vår sjö söderut och bygga attraktiva tomter för kvalitativa boenden där sjön är 
attraktiviteten. 

Nu planeras enorma områden ner mot gamla och nya motorvägen, är det området som är 
attraktivt att bo på? 
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Det borde ju planeras in mer tomter och bostäder med sjöutsikt. Vissa bostäder planeras för 
det men mycket liten del. Vi vill ju göra staden attraktiv inte enklaste möjlig placering ur ett 
praktiskt perspektiv. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Den primära 
utgångspunkten i översiktsplanen är att möjliggöra för att trygga 
bostadsförsörjningen. I planen föreslås flera områden i sjönära läge som 
möjliggör för bostäder med sjöutsikt. De områden som föreslås bedöms i 
nuläget vara tillräckliga inom översiktsplanens tidshorisont fram till 2040. 

Förbifart Tvärred [kommunen tolkar det som att yttrandet avser förbifarten på väg 157] är 
bra att rita in men jag tycker att vi ska göra en större sväng runt vårt stora och utvecklas 
Lassalyckan. En stor väg igenom området skapar stora begränsningar och hämnar 
naturupplevelsen. 

Att dra stråket med en större sväng runt området hade möjliggjort fortsatta naturvärden i 
fritidsområdet samt en logistik som fortfarande avlastar stadskärnan. 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande. Föreslagen förbifart 
avses att anläggas på ett sådant sätt att negativ påverkan på Lassalyckans 
friluftsvärden minimeras. I översiktsplanen visas en möjlig ny vägförbindelse 
mellan Hössnamotet vid riksväg 40 och Marbäck för en östlig förbifart av väg 
157. Sträckningen visas oförändrad jämfört med gällande översiktsplan med 
den skillnaden att i tidigare plan har sträckningen endast illustrerats med en 
tunn linje och i förslaget till ny plan visas en bredare korridor för att tydligare 
visa vilket markområde som reserveras för en eventuell framtida förbifart. Det 
huvudsakliga syftet med att visa en korridor för förbifarten är att hindra att 
marken tas i anspråk för något annat ändamål som i framtiden avsevärt skulle 
försvåra för vägbyggnationen. Om det i framtiden blir aktuellt att bygga vägen 
kommer olika sträckningar utredas mer ingående varav den sträckning som 
visas i översiktsplanen kommer vara ett alternativ. 

Hökerum: 

Fritidsanläggning 
Vad gäller de önskemål om en samlad idrottsanläggning med bland annat fotboll. Så ser jag 
inget område där detta planeras in. 

Vi borde väl planera in ett område där lokal idrott kan utvecklas de närmaste 20 åren 

Förslagsvis uppe vid skolan så delar av verksamheten kan samköras med skolundervisning. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Föreslagen 
markanvändning omöjliggör inte anläggandet av en fotbollsanläggning. 
Kommunen har anpassat området så att det finns utrymme att anlägga en 
fotbollsanläggning intill Hökerum skola och inom kategorin "tätort". 

Bostadsområden: 
För att få sålt villatomter i Hökerum så måste man sälja natursköna tomter. Att då placera in 
bostadsområden i ett platt område där granskog är det enda som finns runt om är förödande 
ur ett attraktivitets perspektiv. 

Att istället utveckla området ner mot Mogden ovanför banvallen är något som skulle göra 
tomterna attraktiva och på sikt möjliggöra Hökerums utveckling. 
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Så minska området sydväst ut och öka det området nordost mot Mogden. 

En vettig målbild på antal tomter för att följa kommunens generella målbild är att ha 70-100 
villatomter samt utrymmen för flerfamiljshus bostäder i centrum. Så området bör vara 100 
000-140 000 kvm villaområden. 

Vet inte vad områdena som är planerade är men känns som de är små. Speciellt om man inte 
tror att tomter inne i en granskog ska bli attraktiva. För att förstå idén på villaområdet titta 
på vad Samhällsföreningen i Hökerum föreslår, där framgår var de attraktiva tomterna 
skapas. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. En sådan utökning av 
området tar jordbruksmark i anspråk. Ett sådant ianspråktagande går inte att 
motivera utifrån kriteriet om att inga andra platsalternativ ansetts vara 
lämpliga. Utökningen av området skulle också hamna i konflikt med 
strandområdet kring Mogden. 

Trygghetsboende: 
Jag tror att det ska adderas ett område för trygghetsboende nordväst om äldreboendet. Ett 
område ner mot ån. 

Detta området hade varit det mest naturliga om äldreboendet i Hökerum skulle utvecklas 
med ett trygghetsboende. 

Trygghetsboende är något nödvändigt för kommunen om vi ska ha en ekonomi för våra äldre 
inom de 20 närmaste åren. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen bedömer att ett 
antal bostäder ryms inom det som i översiktsplanen kategoriseras som ”tätort” i 
Hökerum, och att en sådan liten exploatering inte behöver hanteras i en 
översiktsplan. Behovet bedöms rymmas utanför jordbruksmark. Detta innebär 
att ianspråktagande av jordbruksmark inte kan motiveras utifrån 3 kap. 4 § 
miljöbalken. 

Industiområde: 
Jag tror ingen tung industri ska finnas i Hökerum men jag tror att det ska utvecklas och 
finnas kvar områden som kunde vara verksamhetsområden. Områden med lätt industri eller 
sällanköpshandel. 

Allt så det inom 20 år finns möjlighet att en ICA, Hantverkarlokal, paddeltennis, växthus, 
frisörsalong eller andra företag kan hitta en tydlig plats att etablera sig. 

Att fylla ut lite kring ytor runt existerande industrier samt radera andra industriområden helt 
är för lite för att göra att lokala företag kan utvecklas de närmast 20 åren. 

Låt sågverksområdet gå till enklare industriområde och addera nått område med lite större 
ytor. Ett förslag hade varit att utveckla industrin sydväst ut (då slipper ni radera det 
industriområdet också). 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I översiktsplanen har 
bedömningen gjorts att området på sikt lämpar sig bäst för att omvandlas till 
bostadsområde. Översiktsplanen föreslår huvudsaklig markanvändning. 
Verksamheter som är lämpliga inom bostadsområde omöjliggörs inte så länge 
den huvudsakliga inriktningen för området är bostäder. Planen kompletteras 
dock med ett förtydligande för tätorterna om att tätorterna är lokala centra för 
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omgivande landsbygd. Därför är kommunen positiv till utveckling av 
dagligvaruhandel och urvalshandel i tätorterna. 

2.2.66 Privatperson 77 (2 personer) 
Hej 

Angående samrådsförslag – Översiktsplan Ulricehamn 2040. 

Bifogar förslag till LIS‐område i Fästeredssund. Förslaget innebär i princip en utökning av de 
LIS‐område som redan utpekats i Fästeredssund, så våra argument är dem samma som dem i 
översiktsplanen. 

 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Området bedöms inte som 
lämpligt att bebygga med tanke på översvämningsrisken. Bedömningen gäller 
både för högsta flöde och 200-års flöde. Bebyggelse här anses inte gå i linje med 
PBL 2 kap. 5 §: 

”Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna 
lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till  

1. människors hälsa och säkerhet, 
2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 

elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 

bullerstörningar, och 
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.” 

2.2.67 Privatperson 78 
När jag läser igenom förslagen förvånas jag av hur lite beaktande kommunen givit 
riksintresset för friluftsliv gällande Komosse, särskilt i vindkraftsplanen. Jag har tidigare 
skickat in underlag för att underlätta ett insatt arbete i frågan och hoppas nu att kommunen 
tar tydligare ansvar för det riksintressanta område den har att vårda och förvalta för 
framtiden. 

Generellt bör förslagen uppdateras med att föra in passager om riksintresset för friluftsliv 
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gällande Komosse i alla avsnitt som handlar om Komosse, riksintressen, skyddsvärd natur 
etcetera. I översiktsplanens del om Fritid och Friluftsliv är texten genomarbetad och bättre 
uppdaterad än i Vindkraftsplanen - där riksintresset får ytterst sparsamt utrymme, trots att 
det bör anses vara en viktig del att beakta. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Detta görs redan i 
översiktsplanen i stort. I vindkraftsplanen framgår inte uttryckligen att 
Komosse är utpekat som riksintresse för friluftsliv. Planen kompletteras med att 
nämna att Komosse är ett exempel på ett riksintresse för friluftsliv och 
riksintresse för naturvård. Men i övrigt framgår att mossen är skyddsvärd och 
har höga värden. 

Vidare bör avsnittet i Vindkraftsplanen om Komosse (i Tranemo, Ulricehamns och 
Jönköpings kommun) utvecklas, inte minskas, då viktiga partier om områdets 
upplevelsevärde och potential för skidåkning med mera, har redigerats bort i den nya 
versionen. Till detta bör ni nämna att området även är utpekat enligt Ramsarkonventionen. 

 
Kommentar: Planen kompletteras med en skrivelse som förtydligar vilka 
mossar i kommunen som omfattas av Ramsarkonventionen. 

 
Det vore även önskvärt om en plan för samarbete med övriga berörda kommuner i frågan 
presenteras. 
 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande om att det finns en 
överenskommelse om att samråda kring vindkraftsetableringar runt 
kommungränserna och kring Komosse i synnerhet. En sådan överenskommelse 
finns i dagsläget med Tranemo kommun och med länsstyrelsen i Jönköpings 
län.  

 
Skyddszonen runt Komosse i vindkraftsplanen bör kompletteras med en skyddszon för 
upplevelsevärdet, vilket på grund av den snabba utvecklingen inom vindkraftsindustrin kan 
vara svår att kvantifiera. Denna skyddszon bör därför utgå från att det centrala värdet av 
vildmarksupplevelsen, orörd natur och i princip obruten vy i värdebeskrivningen för 
riksintresset för friluftsliv gällande Komosse ska bevaras intakt. Tänk på att det bör gälla så 
väl i dagsljus som i nattmörker.  
 
Använd er tidigare gjorda siktanalys och jämför med värdebeskrivningen och riskanalysen 
utfärdat av Länsstyrelsen som jag åter bifogar, och se var verk på 100, 150 och 200 meter är 
lämpliga att placeras för att inte skada detta nya riksintresse. 
 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. En ny siktanalys har tagits 
fram för vindkraftsområdet Marbäck. Denna visar att området inte har någon 
uppenbart negativ påverkan på Komosses upplevelsevärden. 

 
En fråga som bör ställas är på vilket sätt kommunen tillgodoser riksintresset för friluftsliv för 
Komosse? Enligt Boverket ska detta särskilt redovisas i översiktsplanen, något som jag hittills 
saknar. 
 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. En sådan redovisning görs 
redan i vägledningen för ”Riksintresse för friluftsliv Komosse”. 

 
I avsnittet ”Analys” i Vindkraftsplanen hävdar kommunen under rubriken ”Friluftsliv” att de 
föreslagna områdena för vindkraftsetablering inte kolliderar med några friluftslivsintressen 
med undantag av landskapets upplevelsevärde. Här vill jag påpeka att just upplevelsen av 
orörd natur och en i princip obruten horisont är en tung punkt i värdebeskrivningen av 
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riksintresset för friluftsliv gällande Komosse. Att bortse från detta är att skada det nya 
riksintresset, istället för att värna och tillgodose det. Riksintresset för friluftsliv bör redovisas 
i avsnitt om motstående intressen till riksintresset för vindbruk.  
 
Restriktiva områden bör uppdateras med en slutsats utifrån kommunens siktanalys från 
Komosse kombinerat med värdebeskrivningen för riksintresset för friluftsliv gällande 
mossen. Förslagen bör även inkludera en beskrivning av de ekosystemtjänster som Komosse 
bidrar med. 
 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. En ny siktanalys har tagits 
fram för vindkraftsområdet Marbäck. Denna visar att området inte har någon 
uppenbart negativ påverkan på Komosses upplevelsevärden. 
 
Det är inte aktuellt att i översiktsplanen göra en beskrivning av 
ekosystemtjänsterna som Komosse bidrar med, då sådana områden inte 
fördjupas i planen. Värdebeskrivningar för riksintresset finns under avsnittet 
"Värden och hänsyn" i översiktsplanen. 

 
Nedan hittar ni texten från förra gången ni samlade in synpunkter för arbetet med att 
uppdatera översikts- och vindkraftsplanen. Jag skickar in synpunkterna (något redigerade) 
igen, då jag anser att de med fördel kan bidra till uppdateringen av främst vindkraftsplanen. 
Resonemanget utgår från tidigare inskickade dokument. 
 
Komosse är inte ett vanligt motionsspår, utan tillför - utöver en stor artrikedom - en för 
landsdelen unik upplevelsemiljö i kommunen. Det är en miljö för både fysisk aktivitet och 
mental rekreation, vilket i ljuset av ökande sjukskrivningstal får anses vara en viktig 
samhällsfunktion. 
 
Vi anser att kommunen bör ta bort de vindkraftsområden som uppenbart skulle innebära en 
negativ påverkan på värdet av riksintresset för friluftsliv gällande Komosse. Den siktanalys 
som kommunen tagit fram i samband med nuvarande vindkraftsplan visar att flera utpekade 
vindkraftsområden ligger väl inom synhåll från Komosse - skulle de bebyggas med verk med 
en höjd från 100 meter och uppåt. 
 

Kommun: Planen ändras inte i detta avseende. Sådana vindkraftsområden 
har tagits bort i samband med framtagandet av den nya vindkraftsplanen. De 
områden som kvarstår bedöms inte ha någon uppenbart negativ påverkan på 
Komosse. En ny siktanalys har tagits fram för vindkraftsområdet Marbäck. 
Denna visar att området inte har någon uppenbart negativ påverkan på 
Komosses upplevelsevärden. 

 
Nuvarande ”respektavstånd” anges i kvantitativa mått och i förhållande till de djur- och 
naturvärden som finns på Komosse. Måttet är måhända relevant för flora och fauna, men kan 
inte längre anses vara helt gångbart med tanke på det nya riksintresset för friluftsliv som 
pekats ut och det faktum att en stor del av värdet i sagda riksintresse grundas i den 
upplevelse som området erbjuder. Rimligtvis borde även avståndet mätas i upplevelse som en 
komplettering till de avstånd som är tänkta att freda djur och natur, särskilt från de platser 
som bjuder på den öppna, storslagna vy som kännetecknar landskapet på mossen. 
Att avgöra vad som är en rimlig påverkan bör vidare inte överlåtas på enskilda tjänstemän 
oberoende av instans, utan här bör kommunen göra en tydlig beskrivning utifrån en objektiv 
bedömning där utgångspunkten är den förväntade upplevelsen besökare har på mossen. 
Detta görs lämpligtvis utifrån värdebeskrivningen för riksintresset, och hur platsen i övrigt 
omnämns, beskrivs och gestaltas. Den genomförda siktanalysen och andra verktyg (se 
exempelvis avsnittet Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen) kan sedan användas för att 



Samrådsredogörelse  

 
 
 
 

94 

mäta effekten av olika exploateringar, för att se om de skulle ha en påverkan på värdet i 
riksintresset (etc.). 
 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det respektavstånd som 
anges för Komosse är satt för att skydda många olika värden på Komosse, 
däribland icke kvantitativa som exempelvis upplevelsevärden. Bedömningar 
avseende påverkan på omgivningen hanteras dessutom i de enskilda 
tillståndsärendena när placering av verken föreslås.  

2.3 Företag, organisationer och föreningar 

2.3.1 Hökerums väg- och samhällsförening  
På grund av yttrandets längd har det av redaktionella skäl behövts kortas ner i 
samrådsredogörelsen. De delar som utgör synpunkter på översiktsplanen och mark- och 
vattenanvändning redogörs för nedan.  

Vi ser att ett ökat antal boende skapar en förutsättning för lokal service. Vi ser möjligheten 
att ett område/bebyggelse för lokal service är viktigt för utvecklingen och attraktiviteten i 
Hökerum som samhälle. 
 
Exempel på verksamheter som bör välkomnas och planeras för är frisörer, restauranger, 
mataffär, bageri men även lokaler för hanterverkare så som målare, elektriker och 
byggfirmor. 
 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande för tätorterna. 
Tätorterna är lokala centra för omgivande landsbygd. Därför är kommunen 
positiv till utveckling av dagligvaruhandel och urvalshandel i tätorterna. 
Översiktsplanen föreslår huvudsaklig markanvändning. Verksamheter som är 
lämpliga inom bostadsområden omöjliggörs inte så länge den huvudsakliga 
inriktningen för området är bostäder.  

 
I horisonten på 20 år så är det ett måste att något område för sällanköpshandel utvecklas 
som tex bygghandel, husvagnshandel, båthandel, servicelägen för motsvarande 
bensinstationer/vägservice/motell eller liknande. 
 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Detta tillgodoses i 
samrådsförslaget genom föreslaget nytt verksamhetsområde Hökerumsmotet.  

 

1.Villaområde – Hökerum Näset 
Detta är ett område på ca 190 000kvm som kan rymma ca 80-90 tomter, alla i en sluttning 
ner mot Mogden. Området är idag delvis detaljplanerat och delvis åkermark. 
Anslutningsvägar till detta område måste planeras och här ser vi två möjligheter. Enligt karta 
anslutning 1 och anslutning 2. Alternativ 1 är en väg som ger direkt kontakt till infarten i 
Hökerum. Alternativ 2 är ett alternativ som ger kontakt via banvallens sträckning. 
 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Området är med som 
förslag för område för ”nya bostäder” i samrådsförslaget. I 
granskningsversionen av översiktsplanen har området avgränsats väsentligt 
utefter jordbruksmarken. Ianspråktagande av jordbruksmarken går inte att 
motivera då andra platsalternativ, utanför jordbruksmark, bedömts vara 
lämpliga i Hökerum.  
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2. Verksamhetsområde – ”Sågverksområdet” 
Dagens industriområde skulle kunna ytmässigt minskas samt begränsas med ljud- och 
aktivitetsrestriktioner för att passa närboende. En mindre yta innebär inte att områdets 
utveckling begränsas, det är snarare att ytan bör planeras så fler mindre industrier kan 
etableras. Detta område är ca 100 000 kvm vilket kan erbjuda 5-15 nya företag enkla och 
överkomliga industri tomter. 
 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I översiktsplanen har 
bedömningen gjorts att området på sikt lämpar sig bäst för att omvandlas till 
bostadsområde. Översiktsplanen föreslår huvudsaklig markanvändning. 
Verksamheter som är lämpliga inom bostadsområde omöjliggörs inte så länge 
den huvudsakliga inriktningen för området är bostäder. 

 

3. Flerfamiljsområde 
Detta är ett område som vi ser måste utvecklas och fler bostäder skulle kunna kombineras 
med möjligheter till genomgående vandringsstråk. Idag är området oanvänt och snårigt 
träden faller okontrollerat. Området ligger nära äldreboendet samt andra serviceinrättningar 
så som skola och kyrka. 
 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Området är med som 
förslag för ”nya bostäder” i samrådsförslaget. 

 

4. Trygghetsboende/flerfamiljsboende 
Här är ett område som ligger i direkt anslutning till äldreboende. Att anlägga flerfamiljshus i 
nära anslutning till äldreboendet är en framtida anpassning till vårdbehovet i samhället. 
Här kan även möjlighet för framtida samhällsservice inrymmas, så som lokaler för frisörer, 
massörer, naprapater eller tandläkare. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen bedömer att ett 
antal bostäder ryms inom det som i översiktsplanen kategoriseras som ”tätort” i 
Hökerum, och att en sådan liten exploatering inte behöver hanteras i en 
översiktsplan. Behovet bedöms rymmas utanför jordbruksmark. Detta innebär 
att ianspråktagande av jordbruksmark inte kan motiveras utifrån 3 kap. 4 § 
miljöbalken.  

 

5. Villaområde 
Här finns ett område som kan erbjuda fina villatomter. Området är ca 16 000 kvm och kan 
rymma ca 15 villor som alla har ett läge med både utsikt över dalgången samt morgon- och 
kvällssol. 
 

Kommentar: Planen justeras genom att området föreslås för nya bostäder i 
granskningsförslaget av översiktsplanen. 

 

6. Hökerumsmotet 
Detta är ett område som skulle kunna expandera och bli synligt både åt öster och väster. Ett 
gott visuellt läge är något som förbättrar attraktiviteten för företagen kring motet. Området 
kan även utvecklas väster om Hökerumsvägen. Området är ca 25 000 - 40 000 kvm och detta 
kan rymma ca 3-8 tomter för service och sällanköpshandel, allt med direkt kontakt till 
motorvägsmotet. Idag finns redan förberedda avfarter i motorvägsrondellen. 
 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande avseende 
restaurangverksamhet vid Hökerumsmotet. Förslaget till ny översiktsplan 
möjliggör för industri och fordonsservice vid motet. I detta ingår 
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restaurangverksamhet. Planen ändras inte gällande sällanköp vid 
Hökerumsmotet. I den utredning som låg till grund för beslutet om att planera 
för volymhandel på Rönnåsen etapp 2 "Sällanköpshandelsområde- definition 
och lokalisering" går det att läsa: "Det är viktigt att ha i åtanke att 
volymhandeln konkurrerar över kommungränser och lockar långväga kunder. 
Ju längre ifrån konsumenten som handeln etableras desto starkare blir 
attraktionskraften hos regionala konkurrenter. Det vill säga, om ett 
volymhandelsområde etableras nära kommungränsen ökar konkurrensen från 
regionala konkurrenter eftersom det extra avståndet till Borås och Jönköping 
blir försumbart." Det beskrivs också i denna utredning att sällanköp i form av 
urvalshandel bör etableras centralt för att möjliggöra ett levande centrum. I 
denna översiktsplan har kommunen valt att fortsatt hålla sig till denna strategi. 
I korthet innebär detta att sällanköp i form av volymhandel ska koncentreras 
till Rönnåsen etapp 2, och att sällanköp i form av urvalshandel ska 
koncentreras till tätorternas centrala delar. 

 

7. Ställplatser 
Detta är ett område som kunde erbjuda tillfälliga besökare att parkera husbilar och 
husvagnar. Både med närhet till vatten och service. Detta är något som är eftertraktat och 
som vi ser är ett ökat behov i framtiden. Här kan utvecklas möjligheten till båtramp, badplats 
samt hyra av båt vilket är något som är unikt och eftertraktat. Området är ca 5000 kvm och 
kan inrymma ca 30 ställplatser. 
 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Anläggandet av en 
ställplats i detta läge är inte beroende av att området är ett LIS-område. 

  

Ekonomiskt överslag för visionen i Hökerum 
Det finns 2 delar som påverkar ekonomin för visionen, dels den kortsiktiga och dels den 
långsiktiga. Vi delar på detta nedan för att hantera alla de osäkerheter som antaganden om 
framtiden för med sig. 
 

Kommentar: Noteras. En exploateringskalkyl görs i samband med 
detaljplaneläggning. 
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Vandringsled runt Mogden 
Tänkt och rekad sträckning runt Mogden. Ca 1,5 km ny stig/gångväg behöver anläggas. Runt 
Mogden är det ungefär 8 km den ritade vägen. 
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Kommentar: Planen kompletteras i detta avseende. En led runt sjön Mogden 
tillkommer i granskningsförslaget av översiktsplanen. 

2.3.2 Nitta samhällsförening 
I Ulricehamns kommuns förslag till utvecklingsstrategi anses det att bostadsbyggande och 
verksamhetsetableringar i landsbygdstätorterna, är positivt för hela kommunen.  

Vad det gäller detta, verkar inte Nitta samhälle vara medräknat i kommunens 
utvecklingsstrategi.   

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen är, i linje med 
utvecklingsstrategin, positiv till utveckling av bostadsbyggande och 
verksamheter i Nitta. I denna översiktsplan har fördjupad markanvändning 
angivits för ett antal av kommunens tätorter. Nitta är inte en utav dessa, utan 
kommer bli det i nästa version av översiktsplanen. Begränsningarna är gjorda 
av resursmässiga skäl. Utveckling kan ske utan att det angivits specifikt i 
översiktsplanens karta. 

När motorvägen från Göteborg fram till Nitta var klar, sågs ett kraftigt ökat intresse för de 
fastigheter som var till salu. Tyvärr såg inte kommunen till att det även fanns byggbara 
tomter att köpa.   

Förslag är att det planlagda området vid Väpnarevägens förlängning tas med i 
översiktsplanen, samt att tomterna läggs ut till försäljning  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I denna översiktsplan har 
fördjupad markanvändning angivits för ett antal av kommunens tätorter. Nitta 
är inte en utav dessa, utan kommer bli det i nästa version av översiktsplanen. 
Begränsningarna är gjorda av resursmässiga skäl. Detaljplan finns redan för 
området och byggnation enligt denna är fullt möjlig. Utveckling kan ske utan 
att det angivits specifikt i översiktsplanens karta. 

Tätortens läge, med närhet till rekreation i fin natur, mitt emellan Ulricehamn och Borås, 
medför att de fastigheter som varit till salu, varit eftertraktade och priserna har ökat. En 
ökning av invånarantalet, skapar förutsättning för större beläggning av resandet med 
kollektivtrafiken.   

Kommentar: Noteras. 

2.3.3 Vätterledens fastigheter 
Synpunkter på samrådsunderlag Översiktsplan Ulricehamns kommun. 

Ulricehamns kommun tar genom sitt förslag till översiktsplan i sikte på år 2040 och fortsatt 
tillväxt i kommunen. Formen som förslaget presenteras genom är lättöverskådligt och lätt att 
ta till sig, vilket naturligtvis är bra. 

I stora delar kan Vätterledens Fastigheter ställa sig bakom förslaget. Det finns dock en 
justering som bör göras. Under fliken Markanvändning och bebyggelse delges en karta över 
kommunen och dess olika utvecklingsområden. 

Området kring Ubbarp är indelat i två färgade områden. I området Befintligt 
verksamhetsområde Ubbarp finns följande att läsa under rubriken Beskrivning: 
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”Det befintliga verksamhetsområdet Ubbarp ligger längs väg 46, norr om riksväg 40 och 
öster om Ätran. Det inrymmer i dagsläget verksamheter med inriktning 
livsmedelsförsäljning, sällanvaruhandel, restaurang och fordonsservice. Området innehåller 
ytor med jordbruksmark.” 

Under rubriken Vägledning är de två första punkterna formulerade enligt följande: 

• Området kan kompletteras med verksamheter för fordonsservice, drivmedel och 
restaurang. 

• Verksamheter som konkurrerar med centrumhandeln får inte etableras i området. 
Nya etableringar av volymhandel hänvisas till Rönnåsen - Etapp 2.” 

Vätterledens Fastigheter delar till fullo att verksamhet som konkurrerar med 
centrumhandeln inte bör etableras i området. En ur ett handelsperspektiv fungerande och 
livskraftig stadskärna är viktigt för hela kommunen och för kommunens fortsatta utveckling. 

Vägledningens första punkt bör dock kompletteras med begreppet ”sällanvaruhandel”. Det 
finns redan i området idag och en livskraftig stadskärna bör till största del ha en annan typ av 
handel än sällanvaruhandel. Därmed skulle det inte utgöra ett hot mot stadskärnans fortsatta 
utveckling. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I den utredning som låg till 
grund för beslutet om att planera för volymhandel på Rönnåsen etapp 2 
"Sällanköpshandelsområde- definition och lokalisering" går det att läsa: "Såväl 
urvalshandel som volymhandel kan etableras i externa lägen. Eftersom 
sällanköpshandeln i centrum till största delen utgörs av urvalshandel bör 
externhandeln primärt utgöras av volymhandel. Externt etablerad 
urvalshandel riskerar annars att utarma den som finns i stadskärnan. Om det 
finns flera externa handelsområden bör även dessa komplettera varandra." I 
denna översiktsplan har kommunen valt att fortsatt hålla sig till denna strategi. 
I korthet innebär det att volymhandeln koncentreras till Rönnåsen etapp 2, 
medan urvalshandeln koncentreras till centrum. I översiktsplanen föreslås 
centrum växa, och området bedöms tillräckligt för att täcka framtida behov av 
urvalshandel. 

2.3.4 Styrelsen Grönahögs LRF 
Ser med oro på hur den föreslagna planen inskränker vårt ägande och brukande genom att 
föreslå stora tysta områden utanför Komosses naturreservat. Förslaget inskränker 
möjligheterna för oss landsbygdsföretagare att utveckla våra gårdar och företag på sikt. Att vi 
utan ersättning skulle upplåta så stora arealer av våra gårdar och företag känns orimligt. Det 
är ofta jord- och skogsbrukare som skapar naturvärden som människor trivs med: åkrar, 
ängar, tillgängliga bär- och svampmarker som vi upplåter i stort sett gratis. Förutsättningen 
är att vi kan få ett ekonomiskt utbyte av våra gårdar. Kommunen bör stödja och stimulera oss 
till att använda våra resurser. 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande. Kommunen har i 
översiktsplanen pekat ut ett antal större områden baserat på en kombination av 
stora opåverkade områden och tysta områden. Dessa områden är större 
sammanhängande områden som inte är påverkade av eller som inte ska 
påverkas av stora exploateringar och som upplevs som tysta. Syftet med 
områdena är att de ska vara attraktiva för den typ av friluftsliv och turism som 
efterfrågar ostördhet och tystnad. De kan också vara lämpliga för boende i 
ostörd miljö. Att spara större oexploaterade områden är också ett sätt att 
behålla handlingsfriheten att vid senare tillfälle utnyttja området samt att 
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behålla lämpliga områden för jord- och skogsbruk och jakt. Större, 
sammanhängande oexploaterade områden har betydelse för de naturliga 
ekosystemen. Ett tyst område har en ljudnivå understigande 30 dB(A) från 
olika typer av samhällsbuller. Verksamheter som jord- och skogsbruk 
begränsas inte av att de ligger inom stora opåverkade och tysta områden. 

 

• Skogsbruk = trevliga skogar för rekreation, förnybara produkter, binder koldioxid 

• Jordbruk = livsmedel, öppna landskap, biologisk mångfald 

• Vindbruk = fossilfri och effektiv energi, låg miljöpåverkan 

• Solenergi och biogas = småskalig förnybar energi 

• Bergtäkt mm= korta transporter för väg-grus, byggmaterial 

 
Naturupplevelser måste gå att kombinera med moderna klimatsmarta energilösningar, vilket 
är nödvändigt för att bromsa klimatförändringarna. Även Ulricehamns kommun måste visa 
att vi vill bidra i detta viktiga arbete. Den föreslagna översiktsplanen ger motsatta signaler. 
Med tanke på pengar och arbete som lagts ner, och nu när höjden dessutom inte är något 
hinder, bör vi gå vidare med pågående projekt. 
 

Kommentar: Planen justeras så att fler vindkraftsområden föreslås. 
Kommunen är positiv till vindkraft. Vid utpekande av vindkraftsområden har 
ett antal kriterier används för att säkerställa vissa värden, såsom god 
boendemiljö, hälsa, säkerhet, skydd av djur, natur och friluftsvärden. 
Områdena i vindkraftsplanen är ett resultat av dessa kriterier. Kriterierna har 
justerats något efter samrådet, vilket har resulterat i att granskningsförslaget 
innehåller fler vindkraftsområden. 

2.3.5 Ulricehamns orienteringsklubb 
En översiktsplan är ett verktyg för Ulricehamns kommun i en förmodad expansiv period de 
kommande 20 åren. Det är i många aspekter positivt att Ulricehamn växer och att allt fler vill 
bosätta sig i kommunen. Den förväntat största ökningen av antalet invånare är i centralorten. 
Nya bostadsområden planeras i flera väderstreck. Tätortsnära skogsområden försvinner till 
förmån för nya kvarter.  

I ljuset av den expansionen ökar betydelsen av Ulricehamns enda friluftsområde, 
Lassalyckan. I förslaget till översiktsplan finns en ny vägsträckning för väg 157 söder om 
Ulricehamn med som förslag. Tanken är inte ny och inte heller fel, sett till Ulricehamns 
stadsutveckling. Att få bort trafik, i synnerhet tung trafik, från Strandgatan är positivt.  

Den korridor som är inritad i översiktsplanen är ett stort intrång i Lassalyckans 
friluftsområde. Milspåret skärs av på två ställen, flera promenadstråk omöjliggörs och på det 
stora hela blir det ett stort ingrepp i Ulricehamns rörliga friluftsliv.  

Lassalyckanområdet har under flera decennier naggats i kanterna, av bostäder och annan 
infrastruktur. Inne i området har skogen fått ge vika vid en anpassning till större 
skidtävlingar, cykling och annan verksamhet. Lassalyckan är på väg att förlora sitt värde som 
skogsoas för en växande stadsbefolkning. Skogsområdet tål inte fler ingrepp, framför allt inte 
i den storlek som en ny tungt trafikerad genomfartsled skulle innebära.  

Ulricehamns OK anser att Ulricehamns kommun och Trafikverket tillsammans bör se över 
alternativa sträckningar av väg 157 öster om den nuvarande grusvägen mellan Lönnåsen och 
Sillebacken. Området väster om nämnda grusväg bör för framtiden bevaras som fredat 
område för det rörliga friluftslivet.  
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Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande. Föreslagen 
förbifart avses att anläggas på ett sådant sätt att negativ påverkan på 
Lassalyckans friluftsvärden minimeras. I översiktsplanen visas en möjlig ny 
vägförbindelse mellan Hössnamotet vid väg 40 och Marbäck för en östlig 
förbifart av väg 157. Sträckningen visas oförändrad jämfört med gällande 
översiktsplan med den skillnaden att i tidigare plan har sträckningen endast 
illustrerats med en tunn linje och i förslaget till ny plan visas en bredare 
korridor för att tydligare visa vilket markområde som reserveras för en 
eventuell framtida förbifart. Det huvudsakliga syftet med att visa en korridor 
för förbifarten är att hindra att marken tas i anspråk för något annat ändamål 
som i framtiden avsevärt skulle försvåra för vägbyggnationen. Om det i 
framtiden blir aktuellt att bygga vägen kommer olika sträckningar utredas mer 
ingående varav den sträckning som visas i översiktsplanen kommer vara ett 
alternativ. 

Ulricehamns OK vill också betona betydelsen av ett stort sammanhängande friluftsområde 
för Ulricehamn. Att ersätta en tredjedel av Lassalyckans friluftsområde med samma storlek 
på yta vid till exempel Åsastugan och Kråkeboberget är inte ett förnuftigt tankesätt. Det är 
bra med fler möjligheter till skyltad och kommunalt organiserad möjlighet till rörelse i skog 
och mark men värdet av ett större sammanhängande fruliftsområde är ännu viktigare, både 
för Ulricehamns idrottsliv och för stadens skogsflanörer. 

Kommentar: Planen justeras med ett förtydligande i vägledningen för 
Åsakullen. Planen avser inte att ersätta någon del av Lassalyckan, utan att 
komplettera för bostadsnära friluftsliv i flera delar av centralorten.   

2.3.6 LRFs kommungrupp Ulricehamn 
Stora områden i östra kommundelen är klassade som riksintresse för vindbruk av 
Energimyndigheten. Av dessa är bara två, relativt små områden, bedömda som lämpliga att 
använda enligt kommunens plan. Detta bedömer vi som enkelspårigt och tycker det vore 
lämpligare att använda områden som vindkraftprojektörerna anser lämpliga. Många 
fastigheter har utmärkta vindlägen, enligt expertis, unikt för södra Sverige. Att frånta oss 
markägare i den gröna sektorn möjlighet till vindbruk känns inte rätt när vi dessutom ska 
arbeta mot fossiloberoende. Vad gäller de två områden som nu pekas ut är de för små, 
rymmer endast ett mycket begränsat antal vindkraftverk. Det ena ligger utanför de områden 
som Energimyndigheten pekat ut som intressanta.  

När Vattenfall inledde ett vindkraftsprojekt i Grönahög fanns många positiva röster.  

När projektet närmade sig slutskedet gjordes en namninsamling mot projektet. Fotomontaget 
som bifogades till namninsamlingen gav en felaktig bild av etableringen, 15 synliga verk från 
samhället Köttkulla. Ordet industrietablering användes och det talades om 25 verk. Många 
blev oroliga och skrev på, lättare att säga nej än ja. Dessutom framgick aldrig med tydlighet 
den bygdepeng som garanterats av Vattenfall om 10 000kr per verk och år.  

Vid kommunfullmäktiges omröstning i november 2018 angav flera politiker de planerade 
vindkraftverkens höjd, som ett skäl för att avslå Vattenfalls ansökan. Nuvarande plan säger 
att maxhöjden ska vara 170 meter, men att det går att göra undantag i vissa fall. De företagare 
som planerat för vindkraft har varit involverade sedan lång tid tillbaka. Hade denna satsning 
gjorts av markägarna i Grönahög utan stöd av Vattenfall hade de förmodligen inte kunnat 
hantera det ekonomiska bakslag som avslaget innebar.  

Problemet är att oklarheterna kring vad som gäller nu fortsätter. Motiveringarna till avslaget 
var alltså att vindkraftverken som Vattenfall ville bygga var för höga. Dock hänvisade flera 
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politiker till det faktum att planen också kunde ge tillåtelse till högre verk i undantagsfall. 
Eftersom Ulricehamn inte har mer än tre vindkraftverk idag (och fortfarande inte fått fler) 
kunde andra politiker inte se Vattenfalls 17 verk som ett undantag. I det förslag som nu ligger 
på bordet tillåts högre verk men alltså endast på de två ovan nämnda mycket begränsade 
områdena.  

Signalen till kommunens företagare så väl som energiföretag blir onekligen tydlig, 
vindenergin har ingen plats i Ulricehamn trots att kommunen är en av Västra Götalands läns 
största till ytan. Det känns som att man använder vindbruksplanen för att försvåra och 
förhala vindkraftsutbyggnad och skjuter problemet framför sig, någon annan får lösa 
energifrågan och ta de obekväma besluten.  

Allting har en baksida men de störande inslagen är relativt små om man jämför med 
alternativen. Alla måste bidra till klimatomställningen. Ersättningen till markägare och 
brukare bidrar till företagens utveckling och kan vara avgörande för fortsatt brukande. 
Dessutom kan bygdepengens ersättning till närboende vara välkommet för landsbygden. Vi 
ser exempelvis i vår grannkommun Tranemo att vindkraftsetableringen med sin bygdepeng 
bidrar positivt till landsbygdens utveckling. Detta ger ringar på vattnet om framtidstro och vi 
ser tex hur Grimsås nyligen återfått en livsmedelsbutik i nytt format.  

Som den föreslagna vindbruksplanen ser ut nu känns det inte som att vi behöver slå vakt om 
tystnaden, den breder ut sig på landsbygden ändå. Nuvarande förslag hindrar och försvårar 
utvecklingen för företagare på landsbygden, vad blir nästa steg i ”bevarandet” av tystnaden? 
Äganderätten inskränks genom att affärsmöjligheter som upplevs som störande av ett fåtal 
inte kan utnyttjas och utvecklas. Nya företagsidéer riskerar att hamna i malpåse då oron över 
vad grannar ska tycka tar över. Det känns som att detta förslag minimerar möjligheter och 
försvårar för vindbruk i Ulricehamns kommun. Ulricehamns kommun borde i större 
utsträckning bidra till riksdagens miljömål, FNs globala mål och Vision Västra Götaland.  

Kommentar: Planen justeras så att fler vindkraftsområden föreslås. 
Kommunen är positiv till vindkraft. Vid utpekande av vindkraftsområden har 
ett antal kriterier används för att säkerställa vissa värden, såsom god 
boendemiljö, hälsa, säkerhet, skydd av djur, natur och friluftsvärden. 
Områdena i vindkraftsplanen är ett resultat av dessa kriterier. Kriterierna har 
justerats något efter samrådet, vilket har resulterat i att granskningsförslaget 
innehåller fler vindkraftsområden. 

2.3.7 Vattenfall 
Hej! 

Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av samrådshandlingar för ny översiktsplan 
och lämnar följande yttrande. 

Vattenfall har delvis områdeskoncession inom kommunen. Vattenfall har som innehavare en 
plikt att försörja alla slutkunder med el inom området.  

Inom kommunen finns det regionnätsledningar vilket redovisas i översiktskartan. Några av 
dessa ledningarna tillhör Vattenfall. Flytt och förändringar av regionnätet är tidskrävande 
och kostsamt.  

Eventuell flytt och förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men 
bekostas av exploatören.  
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Vid detaljplanshantering och bygglovshantering m.m. i närheten av Vattenfalls anläggningar 
är det viktigt att kontakta Vattenfall. 

Kommentar: Noteras.  

2.3.8 Liareds änglaallians  
Det var med såväl bestörtning som förvåning vi tog del av samrådsförslaget gällande den nya 
översiktsplanen för Ulricehamn 2040. Under fliken ”vindkraftsplan” har man helt gått emot 
det enhälliga och demokratiska beslutet som tidigare fattats av Miljö- och byggnämnden i 
Ulricehamns kommun genom att markera ett stort område i Liared med omnejd som 
”vindkraftsområde” och/eller ”riksintresse energiproduktion”. 

Utöver Miljö- och byggnämnden har även Länsstyrelsen i Västra Götaland med tydlighet 
motsatt sig vindkraft i området och det senaste rättsliga utslaget författades av Mark- och 
miljödomstolen 16 februari 2016 (målnummer P 3653–15). I domen står det bland annat:  

”Nämnden har bestritt bifall till yrkandet och därvid anfört bland annat följande. Platsen 
har karaktär av vidsträckt skogs- och lantbrukslandskap med stora kultur- och 
naturvärden. Naturvärdena bestar av våtmarker, sumpskog och nyckelbiotoper. 
Vindkraftverken skulle innebära en så negativ påverkan på områdets kultur- och 
rekreationsvärden att dessa skulle gå helt förlorade. Det finns även stora risker för att 
platsens naturvärden går förlorade, om verken uppförs och nya tillfartsvägar byggs över 
dessa känsliga områden. Härtill kommer att platsen inte är utpekad som ett prioriterat 
vindbruksområde. 

Ärendet bereddes aldrig prövningstillstånd av Mark och miljööverdomstolen. 

Även om vi i Liared vi känner oss väldigt trygga med nyss nämnda domslut kändes det som 
ett slag i ansiktet när vi blev varse om det nya samrådsförslaget. I bilden nedan finner ni 
området vi anser ska vara fortsatt fredat enligt de riktlinjer/beslut som fattats av Miljö- och 
byggnämnd, Länsstyrelsen samt Mark- och miljödomstolen: 
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Området som Liareds Änglaallians anser ska vara fortsatt fredat från all 
vindkraftsprojektering i enlighet med tidigare fattade beslut löper från Gullered österut mot 
Norra Hästhagen, vidare norröver mot Tälningarudorna för att sedan löpa västerut i höjd 
med det i förslaget markerade tysta området och sen söderut mot Gullered igen. 

Med respekt för att det av naturliga skäl tillkommer ny personal på nyckelpositioner så vill vi 
gärna lämna en kort resumé och bakgrund; detta har varit en synnerligen segdragen och i 
vissa avseenden även smutsig process där flera vindkraftsbolag använt sig av ytterst 
tvivelaktiga marknadsföringsmetoder och förskönande bildcollage. Den varade mellan 2011–
2016 och en hel by med boende och markägare engagerade sig. Liareds Änglaallians bildades 
genom ett upprop i Bygdegården och vi samlade ihop över 200 namnunderskrifter för att visa 
samhörighet, styrka, men också belysa varför vi anser att Liared inte är en lämplig plats för 
vindkraftverk. 

Detta har vi fått tydligt gehör för och tar för givet att den lokala politiken, myndigheter och 
rättsinstanser står fast vid sina ord. För att boende och markägare i Liared ska kunna känna 
tillit och framtidstro efterlyser vi en skyndsam korrigering av vindkraftsplanen i 
samrådsförslaget för översiktsplanen för Ulricehamn 2040 till framtida utställning och 
granskning. 

Naturligtvis kan vi bistå er med ytterligare dokumentation i ärendet om så önskas. 

Kommentar: Planen justeras i detta avseende. Det i samråden föreslagna 
vindkraftsområdet Liared tas bort inför granskningen av översiktsplanen.  
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2.3.9 Eolus vind AB 
På grund av yttrandets längd har det av redaktionella skäl behövts kortas ner i 
samrådsredogörelsen. De delar som utgör synpunkter på översiktsplanen och mark- och 
vattenanvändning redogörs för nedan.  

Eouls är positiva till att begränsningen vad gäller vindkraftverkens totalhöjd tagits bort. 

Kommentar: Noteras. 

Eolus anser att man bör ta ansvar för de nationella klimatmålen och skapa förutsättningar för 
att uppnå dessa i den översiktliga planeringen. 

Kommentar: Noteras.  

Eolus anser att fler av de tidigare utpekade områdena för vindkraft bör behållas i 
vindkraftsplanen, särskilt områdena Galtåsen, Boarp och Stigared som samtliga har mycket 
goda vindlägen och som kan utformas på ett sådant sätt att miljöpåverkan blir godtagbar. 

Kommentar: Planen justeras så att fler vindkraftsområden föreslås. 
Kommunen är positiv till vindkraft. Vid utpekande av vindkraftsområden har 
ett antal kriterier används för att säkerställa vissa värden, såsom god 
boendemiljö, hälsa, säkerhet, skydd av djur, natur och friluftsvärden. 
Områdena i vindkraftsplanen är ett resultat av dessa kriterier. Kriterierna har 
justerats något efter samrådet, vilket har resulterat i att granskningsförslaget 
innehåller fler vindkraftsområden. Vindkraftsplanen visar därtill områden som 
bedömts ha potential att rymma fyra verk. Efter att dessa kriterier analyserats 
har Galtåsen inte kvarstått som alternativ. Områdena Boarp och Stigared har 
nyligen fått avslag från kommunfullmäktige för vindkraftsetableringar. 
Områdena uppfyller de kriterier som använts i den nya vindkraftsplanen men 
har plockats bort då det inte bedömdes vara realistiskt med större etableringar 
i områdena givet dess närhet till Komosse, naturvärden i områdena och det 
motstånd som planerade etableringar i områdena mött tidigare.  

2.4 Grannkommuner 

2.4.1 Jönköpings kommun 
Jönköpings kommun har tagit del av samrådshandlingarna gällande förslag till ny 
översiktsplan för Ulricehamns kommun. 

Mellankommunala frågor som behandlas i översiktsplanen och berör Jönköpings kommun är 
främst kommunikationer, Komosse och vindkraft. Jönköpings kommun ser positivt på 
översiktsplanens ställningstaganden i dessa frågor. 

Kommunikationer 
I förslaget till översiktsplan för Ulricehamn konstateras att Ulricehamn ligger mellan de två 
större orterna Jönköping och Borås och att kommunikationerna är viktiga bland annat för 
arbetspendlingen. I översiktsplanen förespråkar Ulricehamns kommun motorvägsstandard 
på hela riksväg 40. Även Götalandsbanan lyfts fram som mycket viktig för de framtida 
kommunikationsmöjligheterna. Jönköpings kommun är positiv till både standardhöjning av 
riksväg 40 och en framtida Götalandsbana. Detta är frågor där berörda kommuner behöver 
fortsätta det gemensamma arbetet för att förslagen ska bli verklighet. 

Kommentar: Noteras. 
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Av översiktsplanen framgår att samarbetet med kommuner utanför Boråsregionen kan 
förbättras när det gäller kommunikationer norr och västerut. Jönköpings kommun noterar 
att ett sådant samarbete vore positivt även i riktning mot Jönköping. 

Kommentar: Noteras. 

Komosse 
Komosse redovisas som ett viktigt område för naturvård såväl som friluftsliv. I 
vindkraftsplanen anges området som ett stort opåverkat område. Av översiktsplanen framgår 
att samverkan med Jönköping och Tranemo är önskvärt när det gäller Komosse. Jönköpings 
kommun ser positivt på ett gemensamt arbete mellan kommunerna för att bevara och 
utveckla Komosse som ett område för naturvård och friluftsliv. 

Kommentar: Noteras. 

Vindkraft 
I Ulricehamns kommuns vindbruksplan föreslås två områden för vindbruk. Ett av områdena 
utanför Liared är så beläget att det skulle kunna påverka intressen i Jönköpings kommun. Av 
erfarenhet vet kommunen att förfrågningar gällande vindkraft även kan uppstå på andra 
ställen än de i översiktsplanen utpekade. En nära samverkan mellan kommunerna är 
angeläget i de fall projekt för vindkraft blir aktuellt nära kommungränsen. 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande om att samverkan 
med aktuell grannkommun ska ske i samband med vindkraftsärenden nära 
kommungränsen. 

2.4.2 Herrljunga kommun 
På grund av yttrandets längd har det av redaktionella skäl behövts kortas ner i 
samrådsredogörelsen. De delar som utgör synpunkter på översiktsplanen och mark- och 
vattenanvändning redogörs för nedan.  

Sammanfattande bedömning  
Herrljunga kommun ställer sig i stora drag bakom de ställningstaganden som framförs i 
samrådsversionen av Ulricehamn 2040. Planen är lättöverskådlig och det underlättar att få 
platsspecifik information tydligt kopplad till kartor. Herrljunga vill framföra vissa synpunkter 
gällande bland annat vattenskyddsområde, miljökvalitetsnormer för vatten, 
ekosystemtjänsters koppling till vattenförsörjningen samt sökbarheten i planen.  

VA-plan  
Herrljunga kommun är positiv till att Ulricehamns kommun tar fram en VA-plan och ser 
fram emot att få ta del av denna. Vattenavrinningsområden följer i regel inte kommungränser 
och Herrljunga kommun påverkas i viss mån av hur hanteringen av avlopp och eventuella 
utsläpp fungerar i nordvästra Ulricehamn. Det är viktigt att vi kan föra en kontinuerlig dialog 
kring dessa frågor så att eventuella problem uppmärksammas och hanteras i tid. Herrljunga 
kommun ser därför positivt på att Ulricehamns kommun inventerar åtgärdsbehovet samt 
upprättar en plan för nödvändiga åtgärder i området.  

Kommentar: Noteras. 

Vattenskyddsområde  
Herrljunga kommun anser att det av planens textinnehåll tydligt bör framgå att 
vattenskyddsområdet i kommunens nordvästra del, vattenskyddsområde för Öresjö 
ytvattentäkt, är utpekat av Borås Stad och att även Herrljunga kommun berörs av 
vattenskyddsområdet.  
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Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande gällande detta. 

Miljökvalitetsnormer för vatten  
Planens beskrivning av miljökvalitetsnormerna för vatten är knapphändig. Det är inte 
självklart att alla läsare har en förståelse för vad de olika klassningarna innebär. Av planen 
framgår inte heller om det som redovisas är kemisk eller ekologisk status. För att öka 
förståelsen är det, enligt Herrljunga kommun, önskvärt med ett förtydligande alternativt en 
tydlig hänvisning till annan källa.  

Kommentar: Planen kompletteras med förtydligande i den grad som anses 
lämpligt.  

Blågrön infrastruktur  
I nordvästra Ulricehamn, intill gränsen mot Herrljunga, har områden med värdetrakt, 
skyddsvärda träd, samt värdetrakt lövskog pekats ut. Herrljunga kommun ser positivt på 
detta, särskilt med tanke på de ekosystemtjänster lövskogen bidrar med, till exempel i form 
av vattenrening. Herrljunga kommun skulle gärna se ett tydligare klargörande av den 
blågröna infrastrukturens betydelse för vattenförsörjningen, även för oss grannkommuner.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Den blågröna 
infrastrukturens betydelse för vattenförsörjningen bedöms inte kunna hanteras 
inom ramen för detta översiktsplanearbete. 

Fritid och friluftsliv  
Herrljunga kommun ser gärna att Herrljunga och Ulricehamn i framtiden knyts samman av 
en cykelled över kommungränsen. 

Kommentar: Planen ändras i detta avseende. En cykelled mellan Ulricehamn 
och Herrljunga föreslås under avsnittet för ”Fritid och friluftsliv” samt avsnittet 
för ”Turism”. 

Väg 182  
Herrljunga kommun ser positivt på att Ulricehamn uppmärksammar att väg 182 ingår i 
funktionellt prioriterat vägnät samt är relevant ur kollektivtrafiksynpunkt. Framkomligheten 
på vägen, för både personbilar och kollektivtrafik, är viktig för medborgare i Herrljunga 
kommun som vill ta del av utbudet i Ulricehamn, eller reser vidare mot sydost.  

Kommentar: Noteras.  

Vindkraft  
Herrljunga kommun noterar att det finns ett utpekat riksintresse för energiproduktion intill 
gränsen mellan Ulricehamn och Herrljunga kommun. Vidare noterar Herrljunga kommun att 
detta inryms i ett större område som pekats ut som ”stort opåverkat och tyst område”. 
Angränsande område på Herrljungas sida gränsen ingår i det som vid Länsstyrelsens 
inventering 2001 pekades ut som tyst område. Herrljunga kommun ser positivt på att 
Ulricehamns kommun gjort bedömningen att här inte är lämpligt att placera vindkraftverk.  

Kommentar: Noteras. 

Redaktionella synpunkter  

För att öka användarvänligheten och överskådligheten ytterligare hade det varit önskvärt att 
det i planen fanns en sökfunktion som medgav sökning på nyckelord, och inte enbart kopplat 
till geografi. 
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Kommentar: Noteras. 

2.4.3 Borås stad 
På grund av yttrandets längd har det av redaktionella skäl behövts kortas ner i 
samrådsredogörelsen. De delar som utgör synpunkter på översiktsplanen och mark- och 
vattenanvändning redogörs för nedan.  

Positivt med en digital plan. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
Kommunstyrelsen ser väg 40 som ett viktigt mellankommunalt kommunikationsstråk. 

 
Kommentar: Noteras. 

 
Kommunstyrelsen stödjer Ulricehamns arbete för ny stambana och station inom kommunen. 
 

Kommentar: Noteras. 
 
Positivt att Ulricehamn pekas ut som tydlig centralort med blandad bebyggelse och bostäder 
med olika upplåtelseformer samt handel, service, kontor och parker. 

 
Kommentar: Noteras. 

 
Positivt att övriga tätorter pekas ut som viktiga noder för sitt omland och 
bebyggelseutvecklingen i första hand ska ske inom och i direkt anslutning till dessa tätorter. 

 
Kommentar: Noteras. 

 
Kommunstyrelsen vill påpeka att Ulricehamns förslag till markanvändning också bör stödja 
en långsiktig hållbar avfallshantering. 

 
Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande i texten tillhörande 
”avfall” att markanvändningen i kommunen ska möjliggöra för en hållbar 
avfallshantering. 

 
Positivt att översiktsplanen visar på de kommunövergripande samarbeten som pågår, 
exempelvis inom utveckling av turism och projektet Cykla och Vandra. 

 
Kommentar: Noteras. 

 
Ett av de opåverkade områden och tysta områden som pekas ut är Grovare-Fänneslunda som 
gränsar till Borås kommun och ligger strax öster om Fristad/Borgstena. Vid eventuell 
förändring i området uppmanas till tidig dialog med Borås Stad. 

 
Kommentar: Noteras. 

2.4.4 Mullsjö kommun 
På grund av yttrandets längd har det av redaktionella skäl behövts kortas ner i 
samrådsredogörelsen. De delar som utgör synpunkter på översiktsplanen och mark- och 
vattenanvändning redogörs för nedan.  

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Ulricehamns översiktsplan genom att inte 
lämna några synpunkter på remissen då Ulricehamns översiktsplan inte påverkar 
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Mullsjö kommun negativt och att vid vindkraftsetablering inom 5 km från 
kommungränsen bör samråd ske med Mullsjö kommun, boende och markägare. 

Kommentar: Noteras. 

2.4.5 Tranemo kommun 

Kommunikationer  
Väg 157 är viktig för Tranemo kommun vad gäller både persontransporter och näringslivet.  

Kommentar: Noteras. 

”Kollektivtrafik i nord-sydligt stråk” är tydligt uppmärkt i markanvändningskartan vilket 
Tranemo kommun ser som positivt eftersom det visar att stråket är prioriterat. Det är viktigt 
att denna kollektivtrafik kan komma fram enkelt genom Ulricehamn och andra ställen söder 
om Ulricehamn för att främja kommunikationen mellan kommunerna.  

Kommentar: Noteras. 

För det kollektiva resandet mellan kommunerna är linje 208 mellan Ulricehamn och 
Tranemo viktig. Framförallt är linjen viktig för Dalstorp. Närheten till Ulricehamn från 
Dalstorp gör att många Dalstorpsbor väljer att arbetspendla med kollektivtrafiken. Kapitel 5. 
Trafik och kommunikationer tar fasta på vikten av hållbar arbetspendling genom goda 
bussförbindelser till grannkommunerna via bland annat väg 157. Detta ser Tranemo kommun 
positivt på och vill poängtera vikten av att upprätthålla och stärka linje 208. 

Kommentar: Noteras. 

Tranemo kommun satsar på Kust- till kustbanan och en utökad tågtrafik mellan Göteborg 
och Värnamo. Detta gynnar också Ulricehamns landsbygd, till exempel Gällstad, som genom 
en attraktiv bussförbindelse till Limmared station smidigt kan resa vidare med tåg.  

Kommentar: Noteras. 

Korridor för ”Framtida järnväg Götalandsbanan” samt ”Nytt resecentrum-stationsläge” inom 
korridoren, visas mellan väg 40 och sjön Åsunden. Tranemo kommun ser mycket positivt på 
en ny stambana. Om det blir en station för nya stambanan i Ulricehamn är det mycket viktigt 
att snabb och effektiv kollektivtrafik kan mata mellan stationen och Tranemo kommun. 

Kommentar: Noteras. 

Under rubriken Kommunikationer (4. Värden och hänsyn samt mellankommunala intressen) 
står det att ”samarbetet med kommuner utanför Boråsregionen bör utvecklas för att 
behandla gemensamma intressen inom infrastruktur…”. Tranemo kommun är positivt 
inställda på att också utveckla samarbete med Region Jönköping gällande infrastruktur och 
kollektivtrafik. 

Kommentar: Noteras. 

Friluftsliv/turism och kulturmiljö 
Tranemo kommun ställer sig också positiva till samarbetet mellan kommunerna i 
Boråsregionen tillsammans med andra aktörer i frågor om turism och friluftsliv. Bland annat 
är det arbete som drivs för att lyfta vandrings- och cykellederna viktigt. Ätradalsleden 



Samrådsredogörelse  

 
 
 
 

110 

sträcker sig i stora delar av Tranemo kommun och är inte endast viktig utifrån turism utan 
också för cykelpendling inom Tranemo kommun såväl som till orter i grannkommuner. 

Kommentar: Noteras. 

I översiktsplanen pekas bland annat Hofsnäs Herrgård och Torpa Stenhus ut som viktiga för 
Ulricehamns turism och besöksnäring. För Tranemo kommun är området runt Hofsnäs och 
Torpas Stenhus mycket viktigt. De har ett stort värde utifrån turismen för såväl Tranemo 
kommun som för Ulricehamns kommun och Borås stad. Därför är det av största vikt att det 
finns en samverkan och ett gemensamt arbete att bevara och utveckla området utifrån turism 
och friluftsliv. Viktigt är att bevara dess kulturhistoria och natur men samtidigt utveckla 
området för att gynna besöksnäringen och turismen i alla tre kommunerna. 

Kommentar: Noteras. 

För kulturmiljöområdet beskrivs att ”samarbete finns och bör utvecklas mellan Ulricehamn, 
Svenljunga och Tranemo gällande kulturarvet”. Tranemo kommun ställer sig positiva till att 
utveckla samarbetet med Ulricehamn tillsammans med Svenljunga för att hitta sätt att 
hantera de gemensamma kulturarvsfrågorna. 

Kommentar: Noteras. 

Natur och vatten 
Tranemo kommun ser också ett värde i att utveckla samarbete kring naturvården, framförallt 
våtmarken Komosse som gränsar mellan Ulricehamns och Tranemo kommun. Likväl som 
området är viktigt för Ulricehamn utifrån turism och friluftsliv är det också viktigt för 
Tranemo kommun. Viktigt är att etablera ett samarbete med länsstyrelserna i både Västra 
Götalands län och Jönköpings län. Området ingår dessutom i Södras sammanställning över 
skogliga naturvårdsregioner för södra Sverige, område 6.6 Komosse-kalv mårdaklev, vilket är 
en viktig skoglig värdetrakt som tyvärr inte återfinns i den regionala gröninfrastrukturplanen 
då kunskapen är låg om skogliga värdekärnor. 

Kommentar: Noteras.  

2.4.6 Falköpings kommun 
På grund av yttrandets längd har det av redaktionella skäl behövts kortas ner i 
samrådsredogörelsen. De delar som utgör synpunkter på översiktsplanen och mark- och 
vattenanvändning redogörs för nedan.  

Falköpings kommun antog sin översiktsplan i februari 2017. Av Falköpings kommuns 
översiktsplan framgår att det finns ett viktigt natur- och rekreationsområde kring Ätradalen 
som fortsätter in i Ulricehamns kommun och som kräver regional och mellankommunal 
samordning. Det framgår även av Falköpings kommuns översiktsplan att framkomligheten 
och transportsambanden utmed riksväg 46 är viktiga att värna och prioritera samt att 
cykelleden på den gamla banvallen är ett viktigt cykelstråk i kommunen. 

Vad gäller det viktiga kommunikationsstråket utmed riksväg 46 som sammanbinder 
Ulricehamn med Falköpings kommun planeras inga åtgärder som kan komma att få negativa 
effekter på framkomligheten på vägen, vilket Falköpings kommun ser positivt på. Det 
framgår även att riksvägen sträcker sig över den delregionala gränsen vilket innebär att nya 
samarbetsformer behöver etableras för att kunna arbeta mer aktivt med stråket eftersom 
kommunalförbunden är de som i stor utsträckning idag hanterar infrastrukturfrågor och där 
Ulricehamn och Falköping tillhör olika kommunalförbund. Falköpings kommun ser positivt 
på att Ulricehamns kommun avser att prioritera cykelvägnätet och ser möjligheter kring att 
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utveckla cykellederna på de gamla banvallarna till större sammanhängande cykelstråk. Detta 
går i linje med Falköpings kommuns översiktsplans intentioner. 

Kommentar: Noteras. 

Av Ulricehamns förslag till översiktsplan framgår att de önskar utveckla Ätradalen 
tillsammans med andra aktörer, det framgår dock inte vilka dessa aktörer kan vara. Eftersom 
natur- och rekreationsområdet sträcker sig över båda kommunerna bör en utveckling av 
området ske med samsyn mellan kommunerna. Detta sker redan i stor utsträckning idag 
genom samarbetet kring Ätradalen, det framgår inte av samrådsförslaget om det är detta 
inarbetade samarbete som avses eller om de tänker sig någon annan slags satsning i området.  

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande om med vilka aktörer 
som Ulricehamns kommun vill se ett utvecklat samarbete med kring frågor om 
fritid och friluftsliv i Ätradalen. 

Ulricehamn pekar på ett utökat samarbete med Falköpings kommun kring natur- och 
kulturmiljöfrågor i Ätradalen. Det framgår inte av samrådshandlingarna hur ett sådant 
samarbete skulle ta sig uttryck. Falköpings kommun ser positivt på samarbete kring 
gemensamma frågor med grannkommuner, men det behöver finnas ett tydligt uppsatt mål 
och syfte för samarbetet. Falköping välkomnar framtida initiativ kring mellankommunal 
samverkan. 

Kommentar: Noteras. Översiktsplanen avser att identifiera var samarbete 
bör utvecklas, men inte att redogöra för i vilken form samarbetet ska ske. 

Falköpings kommun ser gärna att kartmaterialet förtydligas på vissa punkter. 
Kommungränserna till grannkommunerna vore önskvärt att ha med även i de mer 
inzoomade nivåerna liksom en större färgdifferens mellan de olika markanvändningarna i 
markanvändningskartan. 

Kommentar: Planen utvecklas gällande användarvänlighet inför 
granskningen. Kommungränsen försvinner dock inte vid inzoomat läge i 
samrådsförslaget. 

2.5 Kommunal förvaltning i Ulricehamns kommun 

2.5.1 Verksamheten för kultur och fritid 
Verksamheten för kultur och fritid har varit med i arbetet att ta fram en ny översiktsplan. 
Framförallt i de delar som rör friluftsliv, motion och rekreationsmöjlighet och natur- och 
kulturarv. 

Överlag tycker verksamheten att översiktsplanen redogör på ett bra sätt vad gäller de 
områden som faller inom Kultur- och fritids verksamhetsområde. Det ger en god grund för 
att kunna utveckla dessa områden. 

Nedan redovisas några synpunkter och förtydliganden som bör beaktas i den framtida 
översiktsplanen: 

Kråkeboområdet är ett utpekat område för friluftsliv, turism och så vidare, vilket är ett viktigt 
utvecklingsområde. I den skogsstrategi som tagits fram i kommunen är området utpekat som 
en produktionsskog, vilket innebär att skogen ska avverkas. Att avverka skogen i området 
skulle innebära att möjligheten till friluftsliv, turism som fokuserar på outdoor aktiviteter 
starkt begränsas. Även området på Lassalyckan är till viss del tänkt som produktionsskog. 
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Kommunen behöver fundera kring sin skogsstrategi då detta är några av de få större 
skogsområden som kommunen har. Kommunen behöver förvärva ytterligare skogsområden, 
dels för produktionsskog, dels för möjlighet till friluftsliv och turism. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Frågan kommer hanteras 
utanför översiktsplanen.   

Områden för bebyggelse bör ta hänsyn till möjlighet för rekreation och rörelse. Barns 
möjlighet till lek och rörelse, med säkra stråk där de kan ta sig fram till fots eller cykel bör 
inrymmas i framtida satsningar på bostäder. Även möjlighet till kulturupplevelser bör 
inrymmas, så att det finns möjlighet till konst/kultur i det vardagliga livet. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Vägledningarna för gång 
och cykel i samrådsförslaget bedöms tillräckliga för att säkerställa frågan om 
barns möjlighet att röra sig säkert till fots och på cykel inom tätorterna. Frågan 
om kulturupplevelser bedöms inte påverka den övergripande 
markanvändningen. Möjligheten för kulturupplevelser finns om sådana önskas 
skapas. 

Det behöver även tas hänsyn till kulturarv, exempelvis i Ubbarps området där markerna 
fortfarande visar spår från våra första kommuninvånare. Vid byggnation av ICA Maxi fann 
arkeologer resterna av ett långhus från järnåldern. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I de föreslagna områdena 
för ”nya bostäder” där möjligheten för sådana fynd är uppenbart stora står det 
i vägledningen att utredning ska göras. I alla andra fall hänvisas det till 
detaljplaneprocessen, där en bedömning av behovet för utredningar alltid görs. 

Väg 157 förbereds att dras över exempelvis Lassalyckanområdet. Det är de delar av 
spårsystemet som ligger längst bort på området som kan komma att beröras på ett negativt 
sätt. Det är inte förenligt med att dra en stor trafikled genom ett friluftsområde och områdets 
karaktär. Främst utifrån själva områdets möjligheter till friluftsliv, motion och rekreation, 
men också utifrån områdets möjlighet att fortsätta locka stora arrangemang/tävling kan 
också påverkas negativt. Dragningen bör göras på ett annat sätt. 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande. Föreslagen förbifart 
avses att anläggas på ett sådant sätt att negativ påverkan på Lassalyckans 
friluftsvärden minimeras. I översiktsplanen visas en möjlig ny vägförbindelse 
mellan Hössnamotet vid riksväg 40 och Marbäck för en östlig förbifart av väg 
157. Sträckningen visas oförändrad jämfört med gällande översiktsplan med 
den skillnaden att i tidigare plan har sträckningen endast illustrerats med en 
tunn linje och i förslaget till ny plan visas en bredare korridor för att tydligare 
visa vilket markområde som reserveras för en eventuell framtida förbifart. Det 
huvudsakliga syftet med att visa en korridor för förbifarten är att hindra att 
marken tas i anspråk för något annat ändamål som i framtiden avsevärt skulle 
försvåra för vägbyggnationen. Om det i framtiden blir aktuellt att bygga vägen 
kommer olika sträckningar utredas mer ingående varav den sträckning som 
visas i översiktsplanen kommer vara ett alternativ. 

Verksamheten ser även att Sanatorieskogen som en viktig kulturhistorisk plats. Dagens 
frilufts- och idrottsområde följer en lång tradition som går tillbaka till den tid då området och 
skogen var knutet till det gamla sanatoriet. Detta bör framgå tydligare i ÖP.  

Kommentar: Planen justeras i detta avseende så att det i vägledningarna för 
Lassalyckans friluftsområde och närströvområde framgår att det finns flertalet 
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byggnader med kulturhistoriska värden inom områdena som ska beaktas i 
samband med exploatering och andra åtgärder. Att peka ut Lassalyckan som en 
viktig kulturmiljö bedöms inte lämpligt eftersom det är svårt att uppleva det 
som en sammanhållen kulturmiljö där de historiska spåren är tydligt avläsbara 
i landskapet.  

För det mesta tas bara hänsyn till kulturhistoriskt viktiga byggnader exteriört, men vissa 
utpekade byggnader bör även få visst skydd interiört ex Stadshuset. Likaså behöver 
sammanhållna miljöer betraktas ur ett kulturmiljöperspektiv och utifrån det få ett visst 
skydd. Gäller såväl inne i staden som på landsbygd. Detta behöver göras med avvägning mot 
framtida byggnation. Det är även bra om detta tänk finns med i framtida satsningar, ex 
kommer det nya Stadsbiblioteket bli en viktig byggnad i det framväxande Ulricehamn. Att 
redan från start betrakta det som en viktig kulturmiljö och hur det knyter an i ett stråk över 
Stureparken, Grodparken, Marknadsplatsen och Tegelbruket bör beaktas. Detta är en ny 
rörelse i staden och bör ses som en sammantagen framtida kulturmiljö.  

Kommentar: Planen justeras med bebyggelsemiljöer som är viktiga ur ett 
kulturmiljöperspektiv. Arbetet med kulturmiljö i översiktsplanen sker mellan 
samråd och granskning. Vilket framgår av samrådsförslaget. Inomhusmiljöer 
behandlas inte i översiktsplanen. 

Möjlighet att fortsätta utveckla Lassalycksområdet, kopplat till Rönnåsens gamla tomt, 
Kråkeboberget med omgivningar, Korpeboberget m.fl. utpekade platser som naturreservat, 
området för friluftsliv osv ser verksamheten som mycket bra och viktigt. ÖP tar god hänsyn 
till detta. Dessa behöver också vara kopplade till besöksnäring. I ett framtida 
besöksnäringsperspektiv så är ”hemestrandet” viktigt. Detta framgår i ÖPn men kan 
förtydligas än mer.  

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande om att Lassalyckan 
bör utvecklas mot Rönnåsen både i vägledningen för ”Fritid och friluftsliv” och 
”Turism”. 

2.5.2 Ulricehamns Energi AB  
De utritade verksamhetsområdena för VA stämmer inte helt och behöver uppdateras i 
kartan.  

Kommentar: Planen justeras med uppdaterade verksamhetsområden för VA. 
I samband med framtagande av översiktsplanen tas även en ny VA-plan fram. I 
detta arbete är Ulricehamns Energi AB delaktiga. I samband med framtagandet 
av ny VA-plan har områdena setts över, och det har framkommit att så som de 
redovisas i samrådsversionen av översiktsplanen inte stämmer med 
verkligheten. 

Det skulle även kunna misstolkas när områdena benämns ”Verksamhetsområden vatten och 
avlopp” och går under samma färg och lager, när det i verkligheten skiljer sig åt vilka 
vattentjänster de innefattar.  

Kommentar: Planen kompletteras med en tydligare uppdelning av 
verksamhetsområden vatten och avlopp, så att det syns vilka olika 
vattentjänster de innefattar. Ulricehamns Energi AB är med i arbetet med 
framtagande av översiktsplanen och ansvarar för att informationen om teknisk 
försörjning stämmer. 
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I kartan bör också sträckningen av Götalandsbanan uppdateras efter aktuella förslag, så att 
övriga verksamheter kan förhålla sig till en framtida utbyggnad. 

Kommentar: Noteras. Ännu finns ingen sträckning av Götalandsbanan. Inte 
heller ett definitivt riksintresse. Inför granskning och antagande är planen 
uppdaterad med den information som finns vid tillfället. 

Under ”Värden och hänsyn – Vatten” står att UEAB har ett utvecklat samarbete i 
Boråsregionen där de tekniska frågorna kring vatten hanteras. De tekniska frågorna kring 
vatten hanteras nästan uteslutande inom kommungränsen men vissa gränsöverskridande 
frågor lyfts för samarbete med berörda grannkommuner i Sjuhäradsbygden.    

Kommentar: Planen justeras gällande hur samarbetet fungerar, och hur 
kommunen och Ulricehamns Energi AB vill att det ska se ut i framtiden. 
Ulricehamns Energi AB är med i arbetet med framtagande av översiktsplanen 
och ansvarar för att informationen om teknisk försörjning stämmer.  

Under ”Tillgång till fast bredband” står: ”Andelen av kommunens befolkning som har tillgång 
till fast bredband med hastigheten 100 Mbit/s ska inte understiga målvärdet. Målvärdet för 
2022 är att 92 procent av kommunens hushåll ska ha tillgång till fast bredband med 
hastigheter 100 Mbit/s.” Att en viss andel av hushållen ska ha tillgång till fast bredband med 
hastigheten 100 Mbit/s är en målsättning som varken kommunen eller UEAB har möjlighet 
att uppfylla på egen hand, då kommuninvånarna kan välja att tacka nej. Den officiella 
målsättningen från UEAB är att en viss andel av kommunens hushåll ska ha blivit erbjudna 
en anslutning.  

Kommentar: Planen justeras så att budgetmålet om tillgång till fast bredband 
stämmer med det som står i den beslutade budgeten. Det vill säga att det 
framgår att målet handlar om antalet hushåll och företag som ska ha fått ett 
erbjudande om möjlighet till fiberanslutning.  

2.6 Övriga synpunkter 
Här samlas de yttranden som inte bedöms rymmas inom ramen för översiktsplanen.  

2.6.1 Privatperson 17 
Hej, jag bor på Brunn 173. Ligger vid Hede-korset/infart till Brunn utefter gamla riksväg 40. 
Hastigheten utanför är 70km/h men avsaknad av hastighetskameror och annan tillsyn gör att 
bilarna kör i motorvägsfart genom korsningen. Många promenerar i området och korsar 
vägen precis vid trafikkorsningen. Detta är direkt farligt. Stor risk för personolyckor. Det kan 
även vara problematiskt att ta sig ut med bil från anslutningsvägarna när många bilar har 
alldeles för hög fart genom korsningen. Vad gäller buller och bullerberäkningar som är gjorda 
är dessa mätningar gjorda efter den angiva hastigheten (70km/h). Inte efter den höga 
hastigheten som råder. Snälla, eftertänk i framtida planering att minska gamla riksväg 40 in 
mot stan (ej 2 fils-väg där det i dag är 100km/h mellan korsningen Hede och in mot stan). 
Planera för sänkt hastighet! Mitt förslag är att minska ned vägen mot stan. 70km/h in mot 
stan och endast 50km/h genom korsningen. Sätta upp hastighetskamera? Hoppas på gehör i 
denna viktiga fråga. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Hastighetsbegränsningar 
hanteras inte inom ramen för översiktsplanen.  
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2.6.2 Privatperson 25 
Har läst era fina formuleringar runt bevarandet av jord och skogsbruksmark, och undrar om 
framtida etableringar ska tillgå som nybyggnationen av Ica Maxi och Mc Donalds i Ubbarp? I 
så fall kom mer det nog att stanna vid just fina formuleringar, eftersom det byggandet 
genomfördes på jordbruksmark, trots att det fanns flera butiker/matställen inne i 
Ulricehamn redan. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Etableringarna som 
yttrandet hänvisar till är redan genomförda. Kraven på hushållning med 
jordbruksmark har ökat under de senaste åren. Syftet är att långsiktigt 
säkerställa jordbruksmarken för framtida behov.  

2.6.3 Privatperson 30 
Egenvärdet av ekonomisk tillväxt bör problematiseras, då erfarenhet och sunt förnuft säger 
att det motverkar en hållbar ekologisk värld. Forskning visar att ekonomisk utveckling ger 
bättre levnadsförhållanden upp till en viss nivå. Sen blir det inte bättre för människorna, 
utan snarare tvärtom. Vi har bara ett jordklot. Ett linjärt tänkande kring ekonomisk tillväxt 
kommer att sluta i överutnyttjande av jordens resurser. Det sker redan och all vidare så 
kallad ekonomisk tillväxt sker på bekostnad av jordens reservkapital. Vi behöver alltså välja. 
Vi kan inte både äta kakan och ha den kvar. Om vi inte kan välja så lyft åtminstone 
problematiken! 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. En problematisering av 
tillväxtbegreppet ryms inte inom ramen för en översiktsplan.  

2.6.4 Privatperson 34 
I spåren av Covid-19.  

Den demokratiska processen i översiktsplanearbetet fick sig ett allvarligt avbräck då inga 
samrådsmöten kunnat hållas. Att på egen hand ute i stugorna studera översiktsplanen i 
datorn är inte enkelt. Mitt förslag är att revidera tidsplanen så att samråd kan hållas "på 
riktigt" i höst. Allt blir förskjutet i tid, ja. Men hellre det än att den demokratiska processen 
blir stympad. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Denna fråga behandlas inte 
som ett yttrande då det inte är en synpunkt på planens innehåll.  

2.6.5 Privatperson 37 
Förhindra och förtydliga förbud mot uppställning av husvagnar och husbilar. Idag är detta ett 
växande problem med att husbilar och husvagnar parkeras på snart alla tillgängliga ytor. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Förbud för uppställning av 
husvagnar och husbilar hanteras inte inom ramen för översiktsplanen. 

2.6.6 Privatperson 40 
Vid ny bebyggelse ska en relevant mängd fordon per hushåll tas med i planeringen av 
parkeringar och ytor. Idag svämmar det över med bilar som inte har någon stans att parkera. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Detta hanteras i 
kommunens parkeringsnorm och inte i översiktsplanen.  
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2.6.7 Privatperson 43 
Vid ny bebyggelse ska en relevant mängd fordon per hushåll tas med i planeringen av 
parkeringar och ytor. Idag svämmar det över med bilar som inte har någon stans att parkera. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Detta hanteras i 
kommunens parkeringsnorm och inte i översiktsplanen.  

2.6.8 Privatperson 44 
Beslut som fattas i kommunen av till exempel förvaltning eller politiken, och som rör 
samhällsservicen etcetera, bör ha ett redovisat landsbygdsperspektiv, då Ulricehamns 
kommun är en landsbygdskommun. Om ett sådant perspektiv i någon fråga inte anses 
relevant, bör det framgå varför. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Denna fråga behandlas inte 
som ett yttrande då det inte är en synpunkt på planens innehåll. 

2.6.9 Privatperson 45 
Anger man naturvärden som ska bevaras i en detaljplan/översiktsplan ska även detta följas 
upp. Annars är det meningslöst att skriva några förhållningsregler. Den Pil som skulle 
bevaras på "Båtbyggeriet" försvann samma dag som inflyttningen skedde i bostäderna. 
Tråkigt! 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Denna fråga behandlas inte 
som ett yttrande då det inte är en synpunkt på planens innehåll. Det stämmer 
att pilträdet som åsyftas är skyddat i detaljplan. Trädet har tagits ner utan 
kommunens vetskap.  

2.6.10 Privatperson 46 
Processer inom förvaltningen som berör brukare på ett mer generellt plan, som till exempel 
ändringar i verksamheter som påverkar grupper, bör föras på ett öppet och transparent sätt. 
Personal (exempelvis pedagoger) som har daglig kontakt med brukare (exempelvis 
vårdnadshavare) bör kunna diskutera med brukarna om verksamheten och aktuella 
förändringar, utan att känna sig bakbundna av upplevda eller uttalade krav på tystnad 
knuten till föreställd lojalitet mot organisationen. Att vara okritisk är i en sund organisation 
inte det samma som att vara lojal, och dialog och analys bör uppmuntras i en lärande 
organisation. Diskussioner och utbyten mellan personer i exemplet ovan bör dessutom 
uppmuntras, för att gynna det förtroende som rimligen eftersträvas mellan pedagoger och 
vårdnadshavare och barn. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Denna fråga behandlas inte 
som ett yttrande då det inte är en synpunkt på planens innehåll eller berör en 
fråga som ryms inom ramen för en översiktsplan.   

2.6.11 Privatperson 52 
Väg 1700 mellan Rånnaväg och Köttkulla bör prioriteras för renovering. Vägen är i uselt 
skick, vilket sliter oerhört hårt på fordon som åker här. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Denna fråga behandlas inte 
som ett yttrande då det inte är en synpunkt på planens innehåll eller berör en 
fråga som ryms inom ramen för en översiktsplan.   
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1 Inledning 

 Bakgrund och syfte  
En strategisk miljöbedömning är den process i vilken kommunen identifierar, beskriver och 
bedömer vilka miljöeffekter en plan kan komma att få. Syftet med miljöbedömningar är att 
integrera miljöaspekter i planeringen och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.  
En strategisk miljöbedömning ska göras när en plan kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. En sådan bedömning har gjorts i fallet för översiktsplan Ulricehamn 2040, se 
rubrik Undersökning av betydande miljöpåverkan nedan. 

 
När en strategisk miljöbedömning ska göras ska kommunen också ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att 
identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller 
åtgärd kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och 
kulturmiljö, dels på hushållning med mark och vatten, och dels på annan hushållning med 
material, råvaror och energi. En samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa 
och miljön ska finnas beskriven utifrån vad som framkommit i MKB:n enligt 6 kap. 3 § 
miljöbalken (MB). 

1.1.1 Undersökning av betydande 
Avsnittet är hämtat ur översiktsplan Ulricehamn 2040. 
 
Inom arbetet med en ny översiktsplan ska kommunen, enligt 3 kap. i plan- och bygglagen, 
undersöka om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt 6 kap. 6 § 
miljöbalken innebär undersökningen att kommunen; 

1. identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och 
2. samråder i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser och 

andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda 
av planen eller programmet, om myndigheten eller kommunen inte redan i 
identifieringen kommer fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras. 

Om undersökningen visar att planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en 
strategisk miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, tas fram i en särskild 
handling. 
  
I miljöbedömningsförordningen (2017:966) anges att en betydande miljöpåverkan alltid ska 
antas när översiktsplanen anger förutsättningar för bland annat tätortsbebyggelse, 
industriområden, byggande av vägar och olika anläggningar för turism och friluftsliv. 
Eftersom denna översiktsplan uppfyller flera av de kriterier som anges i 
miljöbedömningsförordningen görs bedömningen att planen kan medföra en betydande 
miljöpåverkan. Detta innebär att kommunen redan i identifieringen (punkt 1 ovan) kommer 
fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras. 
  
En strategisk miljöbedömning, innehållande miljökonsekvensbeskrivning, enligt 6 kap. 
miljöbalken upprättas för denna översiktsplan eftersom förslaget antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Denna finns som särskild handling på kommunens hemsida. 
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 Avgränsningar och metodik 
I enlighet med 6 kap. 11 § MB redovisas i denna strategiska miljöbedömning de uppgifter som 
krävs för att bedöma planens inverkan på människors hälsa, miljö och hushållning med 
naturresurser. MKB:n beskriver de huvudsakliga positiva och negativa miljökonsekvenser 
som den föreslagna markanvändningen inom planområdet ger upphov till.  
 
I MB anges att en MKB i den strategiska miljöbedömningen ska innehålla uppgifter om 
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte 
genomförs. Detta framskrivna nuläge, eller så kallade nollalternativ, ska sedan ställas mot 
övriga alternativ som tas fram. I MKB:n för denna översiktsplan utgörs nollalternativet av 
Översiktsplan för Ulricehamns kommun, antagen 2015. Se rubrik Nollalternativ. 
 
Där förändrad markanvändning föreslås finns det i översiktsplanen platsspecifika 
beskrivningar av konsekvenserna.  

1.2.1 Avgränsningssamråd 
Enligt 6 kap. 9-10 § MB ska kommunen samråda om hur omfattningen av, och 
detaljeringsgraden i, en MKB ska avgränsas (avgränsningssamråd). Avgränsningssamrådet 
ska ske med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt 
särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen. Syftet med avgränsningssamrådet är 
att komma fram till vad som vid ett genomförande av översiktsplanen kan ha betydande 
miljöpåverkan och koncentrera MKB:n till de frågorna.  
 
Tillfällen för avgränsningssamråd har hållits vid tre tillfällen. Under dessa har Länsstyrelsen 
och Herrljunga kommun valt att medverka. Kommunen och Länsstyrelsen är överens om att 
en betydande miljöpåverkan av översiktsplanens genomförande främst kan antas uppkomma 
inom följande områden: 
 

• Omständigheterna i de områden med jordbruksmark där förändrad markanvändning 
föreslås 

• Stadens tillväxts påverkan på Åsunden 

• Grön infrastruktur 

• Vindkraft 

• Infrastrukturprojekt 

• Götalandsbanan (miljöbedöms inte av kommunen) 

• Motorväg riksväg 40 österut (miljöbedöms inte av kommunen) 

• Förbifart öster om staden (miljöbedöms inte av kommunen) 

 Omvärldsanalys 
Antalet människor som väljer att bo i Ulricehamns kommun ökar, liksom i regionen i stort. 
Urbanisering sker i Sverige och hela världen, och inom de kommande decennierna antas 
ungefär 70 procent av jordens befolkning bo i städer. Även om Ulricehamn är en 
landsbygdskommun sker urbanisering även här. En stor del av befolkningsökningen i 
Ulricehamns kommun sker och förväntas fortsätta ske i centralorten.  
 
Befolkningsutvecklingen beror på flera faktorer, bland annat hur många nybyggnationer som 
kommer att realiseras, samt bostadsmarknadens och konjunkturens utveckling.  
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Prognoserna visar också att andelen äldre människor ökar i Sverige. Detta gäller även i 
Ulricehamns kommun. För samhällsplaneringen innebär detta bland annat att efterfrågan 
ökar på bostäder som möter de äldres behov och att andelen invånare i arbetsför ålder 
minskar. I Ulricehamn förväntas också en ökning ske bland förskoleåldrar och de lägre 
skolåldrarna. Barnfamiljer är fortsatt den största gruppen inflyttare. Den totala 
befolkningsökningen ökar behovet av exempelvis bostäder och andra typer av lokaler för den 
äldre delen av befolkningen, gruppbostäder, skolor och förskolor.   
 
Framför oss väntar fler extremväder på grund av klimatförändringar. På grund av detta har 
behovet och kravet ökat på att bygga ett samhälle som kan fortsätta fungera under, och 
snabbt återhämta sig efter, extremväder. Lösningar för att minska människors negativa 
inverkan på miljön blir också mer efterfrågade.  
 
Digitaliseringen medför möjligheter att kommunicera, konsumera och arbeta över stora 
geografiska avstånd. Det är svårt att förutspå exakt hur den tekniska utvecklingen kommer 
påverka vår fysiska miljö, men att inte låsa sig vid de lösningar vi är vana vid blir en allt 
viktigare inställning.  
 
Människans aktivitetsutrymme har expanderat bland annat tack vare den tekniska 
utvecklingen. Avstånden mellan människans platser för arbete, bostad och fritid har ökat 
under 1900-talet. Nu och framöver ser vi en ökad efterfrågan på transportlösningar som 
handlar om annat än enbart personbilar. Busslinjer och höghastighetsjärnväg mellan 
pendlingsorter är exempel på sådana lösningar. Viljan att kunna förflytta sig på ett hållbart 
sätt även vid kortare resor ökar.  

 Icke teknisk sammanfattning  
Ulricehamns kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. En översiktsplan 
innebär enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966) alltid en betydande miljöpåverkan 
vilket medför att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska göras. Syftet med en MKB är att 
identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller 
åtgärd kan medföra. Här tas också ett helhetsgrepp på hela hållbarhetsperspektivet med de 
miljömässiga, ekonomiska och sociala effekterna av översiktsplanen. Syftet är att få en 
helhetssyn. 

1.4.1 Planförslaget 
Översiktsplanen är kommunövergripande, vilket innebär att alla delar av kommunen 
hanteras. I Ulricehamns kommun fins tolv tätorter. En mer fördjupad markanvändning är 
angiven för sex av dessa; Ulricehamn, Hökerum, Timmele, Blidsberg, Marbäck och Gällstad. 
För de kvarstående sex tätorterna avser kommunen ge fördjupade markanvändningar i 
samband med revidering översiktsplanen. Detta planförslag är digitalt och består av kartor 
med tillhörande texter. 

1.4.2 Övergripande strategier 
För översiktsplanen finns åtta övergripande strategier. Dessa visar viljeriktningen och 
genomsyrar översiktsplanen. Översiktsplanen fungerar som ett verktyg för att hantera 
konflikter som kan uppstå mellan de övergripande strategierna. De övergripande strategierna 
är: 

• Flerkärnig storskalighet 

• Goda kommunikationer 

• Hållbart resande 
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• Levande landsbygd 

• Tätt och blandat 

• Biologisk mångfald 

• Friluftsliv och folkhälsa 

• Ett samhälle anpassat till ett förändrat klimat 

Dessa, tillsammans med översiktsplanens vägledningar där förhållningssätt och hänsyn 
beskrivs, bidrar till en inriktning som gynnar uppfyllandet av miljömålen. 
 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska planförslaget i MKB:n jämföras med ett så kallat 
nollalternativ, vilket innebär att gällande planer fortsätter att verka utan förändringar. Det 
innebär i detta fall att Översiktsplan för Ulricehamns kommun, antagen 2015, fortsätter att 
gälla tillsammans med den fördjupade översiktsplanen Växtplats Ulricehamn antagen 2008, 
Fördjupad översiktsplan för Gällstad antagen 2010, samt det tematiska tillägget 
Vindkraftsplan från 2013. Nollalternativet innebär att översiktsplanen inte tar hänsyn till de 
förändringar och utvecklingstendenser som har skett över tid. 
 
Kommunen och Länsstyrelsen är överens om att en betydande miljöpåverkan av 
översiktsplanens genomförande främst kan antas uppkomma inom följande områden: 
 

• Omständigheterna i de områden med jordbruksmark där förändrad markanvändning 

föreslås 

• Stadens tillväxts påverkan på Åsunden 

• Grön infrastruktur 

• Vindkraft 

• Infrastrukturprojekt 

• Götalandsbanan (miljöbedöms inte av kommunen) 

• Motorväg riksväg 40 österut (miljöbedöms inte av kommunen) 

• Förbifart öster om staden (miljöbedöms inte av kommunen) 

 

För nollalternativet gäller: 

• Långsammare befolkningsutveckling. Stora delar av planen är redan genomförd. 

• Mindre fokus på utveckling inom befintlig stadsstruktur. Exempelvis genom 

förtätning, stadsomvandling och funktionsintegrerade bebyggelsemiljöer.  

• En markanvändning som inte innebär en flytt av befintligt reningsverk. 

• Fler och större vindkraftområden som tillåter lägre verk. 

Strategier avseende det kors som utgörs av väg 157, 46 och riksväg 40 och flerkärnig 
storskalighet kvarstår tydligt mellan översiktsplanen från 2015 och den nya översiktsplanen. 

1.4.3 Sociala och ekonomiska konsekvenser 

Boendemiljöer 
Genom blandad bostadsbebyggelse med funktionsintegrerade bebyggelsemiljöer ger planen 
en mix av funktioner inom gångavstånd. Detta kan minska biltrafik och stärka tillgänglighet 
samt gång- och cykeltrafik.  
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Planförslaget ger goda förutsättningar för en förbättrad folkhälsa genom att föreslå och 
förespråka möjlighet för friluftsliv och rekreation nära där människor bor. 

Ekonomisk tillväxt 
Planförslaget stödjer de faktorer som bedöms gynna regionalekonomisk tillväxt så som god 
infrastruktur som större vägar, järnvägar och informations- och kommunikationsteknik. 
Sammantaget bedöms planförslaget ge bra förutsättningar att tillvarata och stärka 
ekonomisk tillväxt. 
 

Samhällsservice 
Strategin om en flerkärnig storskalighet syftar till att orter med kommunal service blir som 
kommunala centra för omgivande landsbygd. Därmed kan ett större utbud av kommunal 
service erbjudas inom relativt korta avstånd. 

1.4.4 Hushållning med naturresurser 

Vatten 
Kapaciteten för vattenförsörjningen är god, såväl när det gäller grundvattenförekomst som 
teknisk kapacitet. Dock behöver reservtäkter kompletteras. Kapaciteten i kommunens 
befintliga vattenverk och avloppsreningsverk är tillräcklig för att klara nuvarande belastning. 
Dock behöver mer kapacitet skapas för avloppsrening i Ulricehamns centralort vilket 
översiktsplanen tar höjd för. 

Areella näringar 
I Ulricehamns kommun finns cirka 183 km2 brukningsvärd jordbruksmark. Planförslaget 
bedöms stödja en resurseffektiv markanvändning genom att i huvudsak förtäta bebyggelse i 
anslutning till befintliga tätorter. 
 
En full utbyggnad enligt översiktsplanen skulle innebära att mindre än 0,37% av den totala 
arealen jordbruksmark inom kommunen tas i anspråk. Den jordbruksmark som tas i anspråk 
i tätorterna är i huvudsak lokaliserad så att det sker ett effektivt utnyttjande av befintlig 
infrastruktur som vägar och VA. Alternativen är att nyttja skogsmark som ligger mer 
otillgängligt och mindre resurseffektivt till, vilket skulle ge en större miljöpåverkan genom 
ökad resursanvändning och resor.  

1.4.5 Blågrön infrastruktur 
I planförslaget visas den gröna infrastrukturen i form av värdekärnor för skyddsvärda träd, 
värdekärnor för ängs- och betesmarker, gröna kilar och artrika vägkanter. Planförslaget visar 
även var potentiella barriäreffekter kan uppstå. Översiktsplanen förespråkar att exploatering 
så långt det är möjligt ska undvikas inom värdekärnor för skyddsvärda träd. I de fall 
exploatering sker inom värdekärnor ska detta ske med varsamhet.  
 
Planen beskriver och poängterar funktionen i de gröna kilarna före dess utbredning i kartan. 
Detta ger en flexibilitet som är nödvändig för att möjliggöra uppfyllnad av olika mål.  
Större infrastrukturprojekt som motorväg och järnväg har ofta stora effekter på den gröna 
infrastrukturen då de är svårpasserade för djur och människor. Blågrön infrastruktur 
hanterades inte i tidigare översiktsplan, varför det nya förslaget är tydligt bättre än 
nollalternativet. 

1.4.6 Luft- och bullermiljö 
Förtätning av staden i enlighet med översiktsplanens inriktning med byggande av nya 
bostäder kan innebära fler bostäder i utsatta lägen för buller och i någon mån även 
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luftföroreningar. Förtätningen innebär samtidigt förutsättningar för ökad kollektivtrafik i 
staden, vilket leder till att buller och avgaser från vägtrafik totalt kan minska. Det är därför 
viktigt att i planprocessen bevaka och motverka negativa konsekvenser där sådana risker 
finns. Exempelvis motverkar en god grönstruktur dålig ljudmiljö och luftföroreningar. Andra 
val i planförslaget som påverkar luft- och ljudmiljön positivt är att lokalisera verksamheter 
som skyddszon mellan motorväg och bostäder i Karlsnäs samt att prioritera gångtrafik före 
bilar i centrum. 

1.4.7 Risker 
Risker från farligt gods, farlig verksamhet, ras, översvämning och radon behandlas av 
planförslaget. Planen tydliggör där speciella hänsyn i lov och detaljplanering krävs när det 
gäller farligt gods och farlig verksamhet.  
 
Sammantaget bedöms riskerna inte öka i det nya planförslaget i förhållande till 
nollalternativet. 

1.4.8 Naturvärden 
I kommunen finns många områden med mycket höga naturvärden, både ur ett kommunalt, 
regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Kommunen är en typisk skogs- och 
mellanbygd. En stor del av kommunens naturvärden är knutna till odlingslandskapet och 
herrgårdsmiljöerna kring Åsundensjöarna med lövskogar. Här finns vackra dalgångar med 
betesmarker, lövskogar, stora orörda våtmarker samt sjöar och vattendrag med rik flora och 
fauna. Ofta sammanfaller friluftsliv, turism, kultur- och naturvärden med varandra. Detta gör 
att en balans måste sökas mellan dessa. 
 
Planförslagets utvecklingsstrategier värnar biologisk mångfald och naturvärden i kommunen. 
De ekosystemtjänster som dessa områden bidrar med bibehålls och invånarna ska fortsatt ha 
tillgång till kvalitativa grönområden som utvecklas över tid. 

1.4.9 Kulturmiljö 
När det gäller kulturmiljövärdena går det att i Ulricehamns kommun urskilja främst tre 
områdestyper: fornlämningsområden, staden med sin historia och landsbygdsmiljöer med 
herrgårdsmiljöerna. Ofta sammanfaller dessa områden. Helheten med landskapet, 
bebyggelsen och miljön ska ses som en tillgång att vårda, använda och utveckla. Väsentligt 
för kulturmiljö i Ulricehamns centralort är att kunna följa stadens utveckling från medeltiden 
till nutid. 
 
Sammanfattningsvis bedöms påverkan på riksintressena och landskapsbilden bli begränsade 
då ny bebyggelse i första hand planeras i anslutning till eller inom befintliga 
bebyggelsestrukturer. Planen stödjer bevarande och utveckling av kulturmiljön. Denna 
bedöms inte påverkas mer än marginellt om vägledningarna följs.  

1.4.10 Vindkraft 
Vindkraftsplanen är ett led i arbetet med att planera för en framtida vindkraftutbyggnad i 
Ulricehamns kommun och i arbetet med att långsiktigt ställa om energiförsörjningen i Sverige. 
I planförslaget föreslås fem möjliga lägen på land med relativt liten risk för störningar. Att 
klarlägga vilka områden som ska prioriteras för vindkraft är huvudsyftet med kommunens 
vindkraftsplan. 
 
Vindparksetableringar har i planförslaget ansetts vara lämpliga i områden där ett antal 
kriterier samstämmer med varandra. Exempelvis skyddsavstånd till bostäder och skyddade 
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naturområden. Bostäder har ett skyddsavstånd på 800 meter. Områden för vindkraftsparker 
bedöms ha potential att rymma minst fyra verk. 
 
Utbyggnad av vindkraft kan påverka både fauna och flora. För växter bör negativa 
konsekvenser relativt enkelt kunna undvikas genom god planering. Vad gäller djur är det 
framförallt flygande organismer som fladdermöss och fåglar som kan påverkas. Det förslag 
som anges i vindkraftsplanen bedöms innebära en låg risk för negativ påverkan på växt- och 
djurliv. Påverkan på landskapsbilden anses vara godtagbar. Buller från vindkraftverken 
bedöms inte överstiga aktuella riktvärden. 

1.4.11 Miljökvalitetsmål 
Lokaliseringsprinciperna som används för att pröva om lägen för exploatering av ny 
sammanhållen bebyggelse är lämplig med tanke på hållbar utveckling har stämts av mot de 
nationella miljömålen. Planförslaget går i linje med de nationella miljökvalitetsmålen. Dessa 
redovisas i en sammanfattande tabell i MKB:n. Det går att konstatera att genom att följa 
lokaliseringsprinciperna arbetar kommunen i riktning mot miljömålen. 

1.4.12 Sammanfattande slutsatser 
De sammanfattande slutsatserna i konsekvensbeskrivningen utgår från att vägledningarna i 
översiktsplanen följs och att hänsyn tas i enlighet med planförslaget. Följande bedömningar 
görs: 

• Vindkraftsutbyggnad enligt planförslaget bedöms inte leda till betydande negativ 

miljöpåverkan. 

• En påverkan kommer att ske på jord- och skogsbruksmark främst kring Ulricehamns 

tätort. Detta bedöms dock inte leda till betydande negativ miljöpåverkan. 

• Planförslaget bedöms inte leda till betydande negativ miljöpåverkan på blå- och grön 

infrastruktur. 

• Planförslaget bedöms inte leda till betydande negativ miljöpåverkan på kulturmiljön. 

• Planförslaget bedöms inte leda till betydande negativ miljöpåverkan på luft, buller, 

mark- och vattenmiljöer. 

• För det rörliga friluftslivet finns det på längre sikt osäkerheter som översiktsplanen 

inte kan hantera fullt ut med nuvarande kunskapsunderlag. Preliminärt bedöms inte 

planförslaget leda till betydande negativ miljöpåverkan. Detta behöver dock följas 

upp. 

• Infrastrukturprojekt som motorvägsutbyggnad av riksväg 40 österut, Götalandsbanan 

samt förbifart öster om tätorten konsekvensbedöms inte i denna översiktsplan och i 

denna miljökonsekvensbeskrivning.  

• Översiktsplanen bedöms inte leda till överskridande av miljökvalitetsnormer. 

En bedömning av kumulativa effekter är av sin natur vanskligt med tanke på med de 
begränsningar och osäkerheter som noterats ovan. Utifrån befolkningsprognos och 
bedömningarna i detta avsnitt bedöms översiktsplanen inte leda till betydande negativ 
miljöpåverkan. 
  
Översiktsplanen bedöms även stödja en positiv social och ekonomisk utveckling. 
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2 Översiktsplan Ulricehamn 2040 
Detta är en sammanfattning av översiktsplan Ulricehamn 2040. Först redogörs för de 
övergripande strategier som varit vägledande i arbetet med översiktsplanen. Därefter 
beskrivs översiktsplanen i grova drag utifrån väsentliga aspekter som utvärderas utifrån 
nationella, regionala och lokala mål, handlingsprogram och styrdokument.  
 
Översiktsplanen är kommunövergripande, vilket innebär att alla delar av kommunen 
hanteras. I Ulricehamns kommun fins tolv tätorter. En mer fördjupad markanvändning är 
angiven för sex av dessa; Ulricehamn, Hökerum, Timmele, Blidsberg, Marbäck och Gällstad. 
För de kvarstående sex tätorterna avser kommunen ge fördjupade markanvändningar i 
samband med revidering översiktsplanen.  

 Övergripande strategier 
För översiktsplanen finns åtta övergripande strategier. Dessa visar viljeriktningen och 
genomsyrar översiktsplanen. Översiktsplanen fungerar som ett verktyg för att hantera 
konflikter som kan uppstå mellan de övergripande strategierna.  

Flerkärnig storskalighet 
Ulricehamns centralort kommer fortsatt vara den kommunala kärnan med högst andel 
nybyggnation och etablering av verksamheter. Därutöver finns ett antal tätorter i 
utvecklingskorset som är lokala centra för omgivande landsbygd och som erbjuder ett större 
utbud av kommunal service, kollektivtrafikförbindelser, näringsliv och föreningsliv. Detta ger 
en flerkärnig storskalighet. Lösningar etableras utifrån förutsättningarna i de respektive 
orterna.  

Goda kommunikationer  
Väg 40, 46 och 157 bildar ett kors genom kommunen. Korset placerar Ulricehamn i ett bra 
läge för kommunikationer till angränsande kommuner och Jönköpings län. En avsevärd 
arbetspendling sker idag mellan Ulricehamn, Jönköping och Borås. Eftersom majoriteten av 
kommunens tätorter ligger längs korset är det av betydelse för en stor andel av Ulricehamns 
invånare att standarden på dessa vägar är hög. Korset är viktigt för hela kommunen. En god 
tillgänglighet till det underlättar även för de som inte bor i direkt anslutning till korset. En 
framtida förbifart mellan väg 40 och 157 öster om centralorten, samt en motorvägsutbyggnad 
av riksväg 40 österut, har potential att öka standarden och säkerheten både i staden och på 
vägarna. Kommunen förespråkar fortsatt en dragning av Götalandsbanan genom kommunen 
med stationsläge i centralorten. En sådan etablering skulle förstärka kommunens redan goda 
kommunikativa läge och minska avstånden ytterligare till närbelägna regionala kärnor.  

Hållbart resande 
Transporter som drivs med fossila bränslen står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av 
växthusgaser. Samtidigt ger bilanvändandet upphov till trängsel i stadskärnorna. Oavsett om 
en resa avser arbete, fritid eller vardagssysslor måste möjligheter skapas att resa på ett 
hållbart sätt. Det omfattar såväl alternativa drivmedel som alternativa färdsätt. I 
Ulricehamns kommun finns ett omfattande gång- och cykelnät. Detta ska utvecklas till att bli 
ännu mer tryggt och sammanhängande. Vi ska göra det enklare att resa med buss genom 
exempelvis pendelparkeringar och täta dialoger med kollektivtrafikaktörer. Den största delen 
av bebyggelseutveckling ska planeras i lägen med goda möjligheter till 
kollektivtrafikförsörjning. Ulricehamn kommer fortsätta förespråka ett centralt stationsläge 
för Götalandsbanan inom utpekat utredningsområde. Kommunen ser också positivt på den 
tekniska utvecklingen och har ambitionen att vara lyhörd för nya innovationer som främjar 
ett hållbart resande.  
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En levande landsbygd  
Ulricehamn är en landsbygdskommun. Det ska vara möjligt att leva på landsbygden med god 
uppkoppling och med kommunal service inom rimliga avstånd. Större exploateringar ska ske 
i anslutning till tätorterna för att behålla landsbygdens unika värden och egenskaper. 
Bostadsbyggande och etablering av verksamheter på landsbygden är positivt för hela 
kommunen. Detta möjliggörs bland annat genom utpekande av LIS-områden och tillstånd att 
bygga utanför samlad bebyggelse. Turismen och föreningslivet på landsbygden ska värnas 
och utvecklas.  

Tätt och blandat 
Bebyggelseutveckling ska i första hand ske inom och i direkt anslutning till befintliga tätorter. 
På så vis värnar vi om det runt om tätorterna, såsom brukningsvärd skog- och 
jordbruksmark, värdefulla kulturmiljöer och sammanhängande naturområden för friluftsliv, 
växter och djur. Centralorten behöver utvecklas för att klara av en ökad befolkning, och med 
en mix av funktioner inom gångavstånd såsom bostäder med olika upplåtelseformer, handel, 
service, kontor och parker kan vi skapa funktionsintegrerade bebyggelsemiljöer och en stad 
som är till för alla människor. Förtätning är en väsentlig del i att uppnå sådana miljöer och 
nödvändigt för att exempelvis minska behovet av bilåkande inom centralorten och främja 
möten mellan människor. En blandstad kan erbjuda något för alla intressen, och därmed kan 
fler trivas i Ulricehamn. Ny bebyggelse ska tillkomma i tätorterna samtidigt som värdena i 
den befintliga bebyggelsen utvecklas och bevaras. 

Biologisk mångfald  
Ulricehamn är en kommun med mycket grönska. Denna besitter kvaliteter för rekreation, 
fritidsaktiviteter, klimatet och den biologiska mångfalden. Ekosystemtjänster är de 
funktioner i naturen som människan kan dra nytta av. Några exempel på ekosystemtjänster 
är pollinering, naturlig vattenreglering och naturupplevelser. Naturen ska vara tillgänglig för 
alla, oavsett var i kommunen du bor. En förutsättning för detta är att värna om vår natur och 
dess funktioner. Exempel på åtgärder är att sträva efter att hålla ihop viktiga stråk för 
grönska och vatten. Detta kan göras bland annat genom att bygga nytt inom och i direkt 
anslutning till befintliga tätorter. I centralorten behöver förtätning ske parallellt med 
utveckling och värnande av gröna miljöer i en annars tät bebyggelsestruktur.  

Friluftsliv och folkhälsa 
Ulricehamns stora tillgång på natur medför kvaliteter för friluftslivet och turismen i 
kommunen. Naturen ska vara tillgänglig för alla, oavsett var i kommunen du bor. Ett aktivt 
friluftsliv är en förutsättning för god folkhälsa. Förutsättningar ska därför skapas för att 
utveckla det etablerade föreningslivet och spontanidrotten i kommunen. Naturen innehåller 
även kulturella värden av betydelse för kommuninvånare och turister. Därför är det viktigt 
att bevara och utveckla kommunens kulturvärden och säkerställa tillgången till dessa. 

Ett samhälle anpassat till ett förändrat klimat 
Framför oss väntar fler extremväder på grund av klimatförändringar. För att klara av detta 
behöver vi bygga ett samhälle som kan fortsätta fungera under, och snabbt återhämta sig 
efter, extremväder. Den fysiska miljön ska klimat anpassas genom exempelvis 
dagvattenhantering som fördröjer vattnet vid skyfall samt genom värnande och tillskapande 
av grönska som reglerar temperaturen. Förtätning ska i så stor utsträckning som möjligt 
göras på redan hårdgjorda ytor för att värna om tätorternas grönytor. Samtidigt bör 
förtätningen genomföras på ett sådant sätt att vi tillskapar ny grönska där det är möjligt och 
minimerar ökningen av hårdgjorda ytor. Lokalisering av samhällsviktiga verksamheter och 
framkomlighet är också viktiga aspekter för att göra samhället tåligt för extrema 
väderförhållanden. 
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 Bebyggelse  
Översiktsplanen möjliggör för en fortsatt befolkningsutveckling i hela Ulricehamns kommun. 
Såväl tätorter som landsbygden har potential att utvecklas. Översiktsplanen hanterar de 
intressekonflikter och hänsynsområden som berör utvecklingen på de olika platserna i 
kommunen. Kommunen är positiv till utveckling på landsbygden. Det ska vara möjligt att 
leva på landsbygden med god uppkoppling och med kommunal service inom rimliga avstånd. 
Kommunal service inom rimliga avstånd är möjligt genom att låta tätorterna fungera som 
lokala centra för omgivande landsbygd. 
 
Översiktsplanen koncentrerar dock de stora exploateringarna till tätorterna. Detta är viktigt 
för att behålla landsbygdens värden och egenskaper. Befolkningsutvecklingen förväntas och 
planeras bli störst i Ulricehamns tätort. Centralorten kommer växa öster, väster och söderut. 
Österut finns särskilt många och höga värden för kulturmiljön, naturen och friluftslivet. 
Bebyggelseutvecklingen här kräver därför stor varsamhet och noggranna avväganden mellan 
olika intressen.  
 
Översiktsplanen förespråkar en blandad bebyggelse i centralorten. Detta för att en mix av 
funktioner inom gångavstånd såsom bostäder med olika upplåtelseformer, handel, service, 
kontor och parker. Förtätning är en väsentlig del i att uppnå funktionsintegrerade 
bebyggelsemiljöer.  
 
Det samhälle vi bygger behöver klara av förändrade förhållanden som klimatförändringar 
orsakar. Faktorer som ras, skred och erosion och risk för översvämning på grund av skyfall är 
därför viktiga att beakta i samband med lokalisering av bebyggelse och vidtagande av 
åtgärder. 
 
Översiktsplanen föreslår bebyggelse på platser som innebär ianspråktagande av skogsmark 
och jordbruksmark. Kommunen har genom denna översiktsplan och i enlighet med 3 kap. 
MB, en mer restriktiv hållning till jordbruksmark än till skogsmark. Översiktsplanen redogör 
för kommunens väsentliga samhällsintressen som, om inga andra platsalternativ bedöms 
likvärdiga, får innebära ianspråktagande av jordbruksmark. Detta för att klargöra för när 
ianspråktagande av jordbruksmark är motiverat enligt 3 kap. MB.  

 Energi 
Kommunen är positivt inställd till förnybar energiproduktion. Kommunen möjliggör, genom 
vindkraftsplanen, för utbyggnad av vindkraftsparker och anläggandet av enskilda 
vindkraftverk. Vindkraftsplanen är ett led i arbetet med att planera för en framtida 
vindkraftutbyggnad i Ulricehamns kommun och att långsiktigt ställa om energiförsörjningen 
i Sverige. Ulricehamn är en landsbygdskommun, vilket bland annat innebär att människor 
bor relativt glest men också utspritt över hela kommunen. Bebyggelsestrukturen ihop med 
förekommande intressen, samt av kommunen fastställda kriterier för bedömningen av 
lämpliga vindkraftsområden har emellertid inneburit begränsningar vid utpekandet av större 
vindkraftsområden. 
  
Genom översiktsplanen möjliggörs för utbyggnaden av solenergianläggningar. Kommunen är 
positivt inställd till etablering av solceller för energiproduktion på byggnader och av 
markplacerade anläggningar. Solenergi kan bidra till produktionen av lokalt förnybar el. Detta 
är en del av samhällets omställning till en helt förnybar energiproduktion. 
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 Fritid och friluftsliv 
Översiktsplanen avser att stärka Ulricehamns starka utbud av fritid- och friluftsaktiviteter, 
exempelvis genom nya potentiella leder och ett nytt friluftsområde på Åsakullen. Möjligheten 
till vistelse i naturen ska finnas i hela kommunen. Åsakullen tillkommer som friluftsområde 
för att stärka denna möjlighet i samband med att centralorten växer österut. Vidare ser 
översiktsplanen till att varje tätort har ett närströvområde. Lassalyckan är ett mycket viktigt 
fritid-och friluftsområde i Ulricehamn. För att detta ska utvecklas utan att skada de unika 
värdena som finns delas Lassalyckan in i tre olika områden som klargör vad som är syftet och 
vad som är viktigt inom respektive område. Tillgängligheten i friluftsområdena betonas som 
viktig, och utvecklingspotential finns.  

 Blå och grön infrastruktur  
Blå och grön infrastruktur bygger på tanken att sambanden i naturen är viktiga för att bevara 
och utveckla funktioner och är en förutsättning för biologisk mångfald. Funktionerna kan 
exempelvis vara ekosystemtjänster. Översiktsplanen arbetar med blå och grön infrastruktur 
på en kommunövergripande nivå, och på en mer detaljerad nivå i orterna Ulricehamn, 
Hökerum, Timmele, Blidsberg, Marbäck och Gällstad. Bevarandet och utvecklingen av den 
blågröna infrastrukturen är viktigt för att långsiktigt garantera arters överlevnad, landskapets 
förmåga att leverera ekosystemtjänster och för att öka samhällets resiliens gentemot effekter 
av klimatförändringarna.  

 Kommunikationer 
Översiktsplanen strävar efter att göra Ulricehamn mer tillgängligt. Gång och cykel ska 
prioriteras där konflikter mellan trafikslagen uppstår, och bostadsområden ska utformas så 
att det finns säkra gång- och cykelvägar till skolor. God tillgänglighet och användbarhet för 
äldre, människor med funktionsnedsättning och barn är viktigt vid utformning av allmänna 
platser, stråk och offentliga miljöer. På så vis ökar tillgängligheten för alla. Att skapa miljöer 
som är tillgängliga för så många som möjligt kallas för principen om universell utformning. 
Ett främjande av tillgänglighet för alla i transportsystemet gynnar det transportpolitiska 
målet om att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt 
bidra till utvecklingskraft i hela landet. 
  
Översiktsplanen förespråkar hållbart resande, genom exempelvis utveckling av gång-och 
cykelnätet, pendelparkeringar och möjligheten att resa kollektivt. Ett centralt stationsläge för 
Götalandsbanan skulle innebära möjligheten att resa hållbart till och från Ulricehamn över 
väldigt långa avstånd. 
 
Korset som bildas av väg 40, 46 och 157 placerar Ulricehamn i ett bra läge för 
kommunikationer till angränsande kommuner och Jönköpings län. Korset är också viktigt för 
kommunikationen inom kommunen. En god tillgänglighet till korset underlättar även för de 
som inte bor i direkt anslutning till det. Översiktsplanen föreslår utveckling av korset. 
Kommunen förespråkar en förbifart mellan väg 40 0ch 157 öster om centralorten, samt en 
motorvägsutbyggnad av riksväg 40 österut. Vidare förespråkar översiktsplanen en dragning 
av Götalandsbanan genom kommunen med stationsläge i centralorten. En sådan etablering 
skulle förstärka kommunens redan goda kommunikativa läge och minska avstånden 
ytterligare till närbelägna regionala kärnor. 
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 Värden och hänsyn 

2.7.1 Riksintressen enligt miljöbalken 
Enligt MB ska områden för riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada natur eller kulturmiljön. 

Riksintresse för kulturmiljövården  
 

• Ätrans dalgång, 

• Vädersholm, Hökerum 

• Torpa 

 

 
Figur 1. Områden av riksintresse för kulturmiljön är markerade med röd kontur i kartan.  

Områden för riksintresse för friluftslivet 
 

• Ätrans dalgång 

• Åsunden, Hofsnäs, Torpasjöområdet 

• Komosse 
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Figur 2. Områden av riksintresse för friluftslivet är markerade med grön kontur i kartan. 

Områden för riksintresse för naturvård 
 

• Ätradalen 

• Hössnadalen och Gullered 

• Åsunden Torpasjöområdet 

• Komosse 

• Hökerum 

• Äramossen 

• Kinnared 

• Brunsered, Lilla Rydet, Gravsjö 

• Hulegärde 

• Vråna 
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Figur 3. Områden av riksintresse för naturvård är markerade med grönt i kartan. 

Bedöming 
Översiktsplanen har en inriktning att skydda och respektera riksintressenas värden. För 
åtgärder som riskerar att skada områdets värden ska försiktighetsprincipen användas. Nyttan 
av åtgärden ska noga övervägas mot de skador som åtgärden kan åsamka. Åtgärder som kan 
utveckla värdena ska eftersträvas när det gäller kultur och friluftsliv.  
 
Avvägning och dialog kring utvecklingen och riksintressenas kärnvärden är viktigt särskilt 
kring Åsunden och Ätradalen, där det finns flera riksintressen att väga och en utveckling med 
tillväxt kring Ulricehamns tätort med bebyggelseutveckling.  

2.7.2 Övriga riksintressen 

Riksintesse för kommunikationer 
Befintlig väg 
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Figur 4. Riksintresse för kommunikationer- befintlig väg är markerad med rött i kartan. 
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Luftfart 
 

• Landvetter flygplats 

• Jönköpings flygplats 

 
Figur 5. Områden av riksintresse för kommunikationer- luftfart är markerade med röd skraffering. 
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Riksintresse för totalförsvaret  

Väderradar 

 

 
Figur 6. Område av riksintresse för totalförsvaret är markerat med blå skraffering i kartan. 
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Riksintresse för energiproduktion 

Vindbruk 

 
Figur 7. Områden av riksintresse för energiproduktion- vindbruk är markerade med rosa i kartan. 

Bedömning 
Översiktsplanen har en inriktning att skydda och respektera riksintressena för 
kommunikation. Avvägningen mellan olika riksintresseanspråk och intressen görs vid 
prövning av respektive ärende.  
 
När det gäller riksintresse för energiproduktion- vindbruk ska områden skyddas motåtgärder 
som påtagligt kan försvåra tillkomst eller användandet av befintliga anläggningar. 
Kommunens vindkraftsplan ska vara vägledande före riksintresse för energiproduktion vid 
hantering och beslut gällande vindkraftsetableringar i kommunen. 

2.7.3 Övriga skyddade områden 
För utom riksintresse för naturvård finns även en rad områden som har skydd i MB, i form av 
reservat, Natura 2000-områden, djur och växtskyddsområde, strandskyddade områden samt 
biotopskyddsområden. 

Bedömning 
Översiktsplanen har en inriktning att skydda och respektera de skyddade områdena. 
Avvägningen mellan olika anspråk och intressen görs vid prövning av respektive ärende.  
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3 Alternativ till planförslaget   

 Alternativ planering  
En alternativ planering innebär en motsatt inriktning gentemot översiktsplanens 
övergripande strategier.  
 
En alternativ planering är att planera för en större geografisk utbredning av bebyggelse och 
därmed ta i anspråk mer ny mark för bebyggelse och infrastruktur. Konsekvenserna blir 
generellt att investeringsbehovet för kommunal infrastruktur gällande vägnät, VA, 
kommunal service etcetera ökar. Samtidigt försvåras förutsättningarna för hållbara 
transportsätt kraftigt, då boende i utkanten av samhället generellt sett medför ökat 
bilberoende. Störningar som kan uppkomma för boende vid förtätning, exempelvis i form av 
buller eller dålig luftkvalitet, kan dock minska med det alternativa planförslaget. 
 
Det alternativa planförslaget innebär en restriktiv hållning till bebyggelse på landsbygden, 
något som minskar människors förutsättningar att leva vart de vill och skapar sämre 
förutsättningar för turismverksamheter på landsbygden att utvecklas. Att bygga på 
landsbygden innebär kostnader eftersom fler anpassningar behövs gällande exempelvis VA, 
skolskjuts och hemtjänst. En restriktiv hållning till exploatering på landsbygden kan minska 
riskerna att kulturmiljöers värden går förlorade och att kulturhistoriska samband bryts. Å 
andra sidan minskar möjligheten att förstärka kulturmiljövärden om inte landsbygden tillåts 
att utvecklas. 
 
Socialt sett riskerar en alternativ planering att bygga in fysiska barriärer i form av avstånd 
eller trafikerade vägar. En struktur som inte förespråkar blandad bebyggelse kan också öka 
segregationen i kommunen genom att olika boendetyper och bostadsformer skiljs åt. En 
sådan inriktning innebär också att avstånd till service ökar vilket bidrar till bilberoende.  
 
En alternativ planering till flerkärnig storskalighet riskerar medföra en centralisering där 
centralorten dominerar i kommunen. Ett annat scenario är att servicen blir utbyggd på 
väldigt många platser i kommunen. Tillgången till kommunal service blir då sämre eftersom 
utbudet blir utspritt till fler platser istället för att koncentreras till ett antal kärnor. Detta ökar 
behovet av resor för kommuninvånarna och medför ökade kostnader för kommunal service.  
 
Ur ett kommunikationsperspektiv innebär alternativet till planförslaget att hållbara resor 
inte prioriteras. Konsekvenserna blir att bilberoendet ökar på bekostnad av kollektivtrafik, 
gång och cykel. En sådan utveckling riskerar medföra negativa sociala och ekologiska 
konsekvenser.  
 
Avsaknaden av fokus på grön infrastruktur kan få negativa konsekvenser på växt- och djurliv 
samt ekosystemtjänster. Spridningsvägar för växter och djur riskerar att byggas bort och 
istället blir parker och naturområden isolerade öar.  
 
Ett alternativt planförslag som inte tar hänsyn till ett förändrat klimat skulle innebära ökade 
risker för människors liv och hälsa eftersom risken är att det samhälle som byggs inte klarar 
av exempelvis höjda temperaturer och extremväder.  
 
Folkhälsan och föreningslivet får sämre förutsättningar med ett planalternativ som inte ger 
fritid och friluftslivet möjligheter att utvecklas. Tillgängligheten och närheten till områden 
för friluftsliv prioriteras inte, vilket får negativa konsekvenser för folkhälsan. 
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 Nollalternativ  
Enligt MB ska planförslaget i MKB:n jämföras med ett så kallat nollalternativ, vilket innebär 
att gällande planer fortsätter att verka utan förändringar. Det innebär i detta fall att 
Översiktsplan för Ulricehamns kommun, antagen 2015, fortsätter att gälla tillsammans med 
den fördjupade översiktsplanen Växtplats Ulricehamn antagen 2008, Fördjupad 
översiktsplan för Gällstad antagen 2010, samt det tematiska tillägget Vindkraftsplan från 
2013. 
 
Nollalternativet innebär att översiktsplanen inte tar hänsyn till de förändringar och 
utvecklingstendenser som har skett över tid. Exempelvis teknikutvecklingen med allt högre 
vindkraftverk och en avklingande handelsutveckling i Gällstad. En snabbare utveckling av 
staden kan även konstateras, där stora delar av översiktsplanen från 2015 och den fördjupade 
översiktsplanen från 2008 redan är genomförda. 
 
För nollalternativet gäller: 
 

• Långsammare befolkningsutveckling. Stora delar av planen är redan genomförd. 

• Mindre fokus på utveckling inom befintlig stadsstruktur. Exempelvis genom 

förtätning, stadsomvandling och funktionsintegrerade bebyggelsemiljöer.  

• En markanvändning som inte innebär en flytt av befintligt reningsverk. 

• Fler och större vindkraftområden som tillåter lägre verk. 

Strategier avseende det kors som utgörs av väg 157, 46 och riksväg 40 och flerkärnig 
storskalighet kvarstår tydligt mellan översiktsplanen från 2015 och den nya översiktsplanen. 

4 Sociala och ekonomiska konsekvenser  

 Bostadsbyggande och boendemiljöer 
Genom förslagen på markanvändning och utvecklingsstrategierna väntas planen ge positiva 
sociala effekter genom att ge förutsättningar för mer blandad bostadsbebyggelse med 
funktionsintegrerade bebyggelsemiljöer. Planen främjar en mix av funktioner inom 
gångavstånd såsom bostäder med olika upplåtelseformer, handel, service, kontor och parker. 
För att nå sociala och hälsosamma livsmiljöer har översiktsplanen ett stort fokus på ett aktivt 
friluftsliv som är en förutsättning för god folkhälsa. Planen pekar ut och utvecklar spår, leder 
och friluftsområden i karta och vägledningar som väntas stärka folkhälsan såväl fysiskt som 
socialt och kulturellt. 
 
Översiktsplanen möjliggör för minskad segregation genom att skapa förutsättningar för 
blandade upplåtelseformer. Översiktsplanen föreslår tillräckligt med mark för nya bostäder 
för att möjliggöra en realisering av kommunens bostadsförsörjningsprogram.  
 
Förtätning, ihop med främjande av gång, cykel och kollektivtrafik väntas minska 
bilberoendet och underlätta tillgängligheten för de utan tillgång till bil. I översiktsplanen 
tillämpas universell utformning. Detta innebär att tillgängligheten och användbarhet för 
äldre, människor med funktionsnedsättning och barn ska beaktas i samband med att 
åtgärder vidtas i offentliga miljöer så att alla ska kunna använda dessa utan behov av 
anpassning eller specialutformning. Detta ökar möjligheten för alla människor att röra sig i 
offentliga miljöer. 



Strategisk miljöbedömning & miljökonsekvensbeskrivning 
 

 
 
 
 

25 

 
Planförslaget ger goda förutsättningar för en förbättrad folkhälsa genom att föreslå och 
förespråka möjlighet för friluftsliv och rekreation nära där människor bor. 

 Näringsliv, arbetsplatser och handel  
Befolkningen i Ulricehamns kommun ska öka med minst fem procent sett över en 
femårsperiod. För att målet ska vara möjligt att uppnå, och för att utvecklingen ska vara 
hållbar behöver även områden för verksamheter tillkomma för att tillgodose med 
arbetsplatser, handelsutbud och ett bra näringsliv för ett större antal människor. I 
planförslaget kan man notera en strukturomvandling i delar av staden där centrum utvecklas 
och industri och verksamhet måste flytta för att undvika störningar. Detta görs för att 
möjliggöra för bostäder och andra centrumverksamheter att ta plats. Planförslaget innebär 
att störande verksamheter på sikt kommer flytta från centrala delar av centralorten, till andra 
lägen. Planförslaget tar höjd för detta genom att identifiera annan mark för sådana 
verksamheter att flytta, nyetableras och utvecklas. I ett framtidsscenario enligt översiktsplan 
Ulricehamn 2040, kommer störande och ytkrävande verksamheter som industri och 
volymhandel, främst vara lokaliserat i områdena Hester och Rönnåsen, vilka då också 
kommer ha byggts ihop till ett stort verksamhetsområde. 
 
Ett lämpligt område för volymhandel har identifierats utmed riksväg 40 i området Rönnåsen. 
Området har bedömts lämpligt eftersom det ligger i ett kommunikativt läge och att läget gör 
att eventuella verksamheter inte konkurrerar med stadsutveckling. Eftersom volymhandel 
handlar om sådana inköp en konsument endast gör ett fåtal tillfällen i livet och varorna 
normalt sett kräver transporter har det bedömts mer lämpligt att lokalisera volymhandel 
externt. Därmed ges plats för annan typ av handel i centrum.  

 Ekonomisk tillväxt  
Planförslaget stödjer de faktorer som bedöms gynna regionalekonomisk tillväxt. God 
infrastruktur som större vägar, järnvägar och informations- och kommunikationsteknik, är 
exempel på sådana faktorer. Översiktsplanen utgår från en förväntad tillväxt av befolkning 
och ekonomi, och därmed från ett ökat behov av transporter, bostadsbyggande och 
verksamhetslokaler. Förtätning av bebyggelse och infrastruktur i det kors som utgörs av väg 
157, 46 och riksväg 40 ger också möjlighet att koncentrera flöden av människor till starka 
stråk som ger bra lägen för transporter, handel och verksamheter.  
 

Sammantaget bedöms planförslaget ge bra förutsättningar att tillvarata och stärka 
ekonomisk tillväxt.  

 Tillgång till samhällsservice 
Den flerkärniga storskaligheten som utvecklingsstrategi, stödjer och stärker länkar mellan 
landsbygd, tätorter och centralorten avseende serviceutbud. Centralorten behöver utvecklas 
för att klara av en ökad befolkning, och med en mix av funktioner inom gångavstånd 
såsom exempelvis samhällsservice. I de större tillkommande bostadsområdena ska behovet 
av kommunal service bedömas tillsammans med intilliggande bostadsområdens behov. Detta 
ger goda förutsättningar för en god service. Kommunen eftersträvar att bibehålla kommunal 
service på de orter och i den omfattningen som finns idag.  
 
Strategin om en flerkärnig storskalighet syftar till att orter med kommunal service blir som 
lokala centra för omgivande landsbygd. Därmed kan ett större utbud av kommunal service 
erbjudas inom relativt korta avstånd.  
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De föreslagna LIS-områdena syftar till att stödja kommersiell- och samhällsservice genom att 
områdena ger förutsättningar för en ökad bebyggelse i attraktiva lägen på landsbygden. 

5 Miljökonsekvenser  

 Hushållning med naturresurser  

5.1.1 Vatten 
I kommunen nyttjas vatten främst som resurs för dricksvatten. Detta sker i form av 
grundvatten men även som ytvattenresurs för Borås kommun i en lägre del av Viskan. Tolken 
och Viskan är de viktiga resurserna i detta sammanhang. Ulricehamn nyttjar ett flertal 
grundvattenförekomster för sin försörjning av dricksvatten. Kapaciteten för 
vattenförsörjningen är god, såväl när det gäller grundvattenförekomst som teknisk kapacitet. 
Dock behöver reservtäkter kompletteras. 
 
Vattnet som resurs kommer att påverkas av klimatförändringarna som prognosticeras. 
Främst kommer detta ske genom en ökning av höga flöden i samband med fler och kraftigare 
skyfall. För att kunna minimera dessa effekter ställs krav i översiktsplanen. Denna 
översiktsplan har på ett djupare sätt analyserat VA-frågorna än tidigare då en VA-plan har 
tagits fram parallellt med översiktsplanen. I det arbetet hanteras frågor som har en större 
detaljnivå och som inte direkt är knutna till övergripande markanvändning. 

5.1.2 Areella näringar 
Översiktsplanen Ulricehamn 2040 säkerställer att skog med höga sociala och ekologiska 
värden inte ianspråktas för tätortsutveckling. Skogsnäringen skyddas i översiktsplanen 
genom ställningstagandet att exploatering av brukningsvärd skogsmark ska ske med 
försiktighet. Nyttan av en tänkt exploatering ska vägas mot effekterna av intrånget. Skulle 
sådan mark tas i anspråk bör det ske så att störningar för näringen att bedriva rationellt 
brukande blir så små som möjligt, exempelvis genom exploateringar i kantlägen. 
Exploatering i form av större bostads-eller verksamhetsområden ska i första hand ske inom 
av översiktsplanen utpekade områden för detta innan annan skogsmark tas i anspråk. 
 
Jordbruksmarken skyddas genom att bebyggelse i första hand ska ske på mark som inte är 
brukningsvärd jordbruksmark. I de fall jordbruksmark tas i anspråk bör det ske så att 
störningar för näringen att bedriva rationellt brukande som bidrar till nationell och regional 
livsmedelsförsörjning blir så små som möjligt. Exempelvis i kantlägen och små 
osammanhängande enheter. 
 
I planförslaget förespråkas att brukningsvärd jordbruksmark som grundprincip inte ska 
exploateras. I de fall en sådan exploatering övervägs ska först en bedömning göras om 
huruvida exploateringen är av väsentligt samhällsintresse samt om annan mark än 
brukningsvärd jordbruksmark kan tas i anspråk. När en sådan bedömning är gjord får 
brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk om tilltänkt exploatering bedöms vara av 
väsentligt samhällsintresse samt om inga andra platsalternativ bedömts vara 
tillfredsställande. 
 
Planläggning inom och i direkt anslutning till befintliga tätorter, som syftar till att utveckla 
tätorterna, anses vara ett väsentligt samhällsintresse eftersom hela kommunen gynnas av 
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utveckling av kommunens tätorter samt då det är en förutsättning för utvecklingen av 
bostadsbeståndet. Vid sådan planläggning får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk om 
inga andra platsalternativ bedömts vara tillfredsställande. Även etablering av anläggningar 
för förnybar energiproduktion anses vara ett väsentligt samhällsintresse eftersom det bidrar 
till omställningen av samhällets energiproduktion till förnyelsebara energikällor. Sådana 
etableringar får därför göras på brukningsvärd jordbruksmark om inga andra platsalternativ 
bedömts vara tillfredsställande. Jordbruksmark tillåts även att tas i anspråk vid exploatering 
som syftar till att möjliggöra för generationsskifte och fortsatt brukande av marken. Detta då 
jordbruksnäringen anses vara ett väsentligt samhällsintresse eftersom den är av värde för 
framtida livsmedelsförsörjning.  
 
Innan exploatering inom av översiktsplanen utpekad brukningsvärd jordbruksmark ska en 
bedömning göras utifrån markens läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar för att avgöra 
om platsen är lämpad för jordbruksproduktion. Exempelvis arealens storlek och lutning.  
 
Det går att konstatera att det i Ulricehamns kommun finns cirka 183 km2 brukningsvärd 
jordbruksmark. Planförslaget bedöms stödja en resurseffektiv markanvändning genom att i 
huvudsak förtäta bebyggelse i anslutning till befintlig infrastruktur i anslutning till korset och 
inte ta i anspråk jordbruksmark eller skogsmark i någon större utsträckning.  

5.1.3 Utvinning av naturresurser 
Översiktsplanen har identifierat potentiella områden för bergtäkter. I dagsläget finns tre 
bergtäkter i drift i kommunen varav en är större.  

Vid öppnande av nya områden för bostäder och verksamheter eftersträvas massbalansering. 
Det är dock inte möjligt att göra detta fullt ut i alla lägen, varför överskott respektive 
underskott av massor kan uppstå. Överskottsmassor ska sorteras för att kunna återanvändas 
så långt det är möjligt. I samband med utbyggnad av industriområden vid Rönnåsen finns 
utrymme för anläggandet av en anläggning för schaktmassehantering.  

5.1.4 Konsekvenser 
När befolkningen ökar i kommunen ökar även uttagen av naturresurser. Det ställer krav på 
markanvändning, dricksvattenuttag, avfallshantering och energiutvinning. Nya bostäder och 
vägar kräver även resurser i byggnadsskedet.  
 
De ekologiska och ekonomiska konsekvenserna av markanvändningen innebär att 
förutsättningarna för resurseffektivt nyttjande av naturresurser ökar vid en förtätning i lägen 
som är lokaliserade i anslutning till befintlig infrastruktur för bil- och cykelvägar, 
kollektivtrafik, utbyggt VA-nät, etcetera. En utbyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i 
anslutning till kollektivtrafik ger goda förutsättningar för resande med kollektivtrafik.  
 
Tillväxt och utvidgning i enlighet med översiktsplanen ger en negativ påverkan på vattnet 
som en naturresurs. För att den påverkan inte ska strida mot miljömålen och kraven i 
vattendirektiven, där det krävs att miljökvalitetsnormerna inte försämras och att planeringen 
ska förbättra vattenkvalitén, måste vägledningarna i översiktsplanen noggrant följas.  
 
En full utbyggnad enligt översiktsplanen skulle innebära att mindre än 0,37 % av den totala 
arealen jordbruksmark inom kommunen tas i anspråk. I centralorten, där den största 
andelen av den föreslagna exploateringen väntas ske, är andelen högre med cirka 18 %. Vid 
en total utbyggnad av bostäder i centralorten hamnar 90 % av den föreslagna bebyggelsen 
utanför jordbruksmark. Utifrån detta resultat kan bedömningen göras att konsekvenserna är 
små i ett helhetsperspektiv. Detta tyder även på att alternativlokalisering är prövad och vald 
där så är möjligt.  
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Den jordbruksmark som tas i anspråk i tätorterna och staden ligger i huvudsak så till att det 
sker ett effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur som vägar och VA. Alternativen är att 
nyttja skogsmark som ligger mera otillgängligt och mindre resurseffektivt att nyttja. Det ger 
en större miljöpåverkan genom ökad resursanvändning och resor.  
 
Den bostadsutbyggnad och etablering på landsbygden som föreslås ger inte några avgörande 
negativa konsekvenser. En utveckling är i stället ofta avgörande för att kunna hålla 
jordbruksmarken i drift. 
 
Sammanfattningsvis stöder planförslaget en god hantering av resurser i samband med 
utvinning från bergtäkter.   

 Vattenmiljö 
Vattnet fungerar som recipient för avloppsvatten från kommunens reningsverk samt som 
recipient för dagvatten från bebyggd mark.  
 
Alla undersökta grundvattenförekomster i kommunen har god status. Allt kommunalt 
dricksvatten baseras på grundvatten. Den ekologiska statusen vägs samman utifrån fasta 
principer enligt HVMFS 2019:25. Den ekologiska statusen på kommunens 
ytvattenförekomster varierar. Dock har merparten av ytvattenförekomsterna hög eller god 
status. Vandringshinder är den enskilt största faktorn som påverkar bedömningen.  
 
När det gäller vandringshinder i vatten har kommunen begränsade möjligheter att påverka. 
Alla åtgärder som kommunen gör i vattendrag bör underlätta för växter och djur att få en 
bättre möjlighet att spridas och vandra i vattendragen. Det finns en 
övergödningsproblematik kopplat till sjöarna Åsunden, Yttre Åsunden, Lönern, 
Strängseredssjön, Rånnavägssjön, Bystadssjön och Sämsjön. Orsakerna till 
övergödningsproblematiken varierar mellan sjöarna. Bristande syrehalter i Yttre Åsundens 
djuphåla kan påverka statusen för vattendraget. Detta har begränsad betydelse eftersom 
djuphålan är liten i förhållande till sjöns totala yta och de grunda områdena. Syrebrist i en 
sådan avgränsad djuphåla kan vara naturlig.  
 
I de sydöstra delarna av kommunen finns en försurningsproblematik som i dagsläget 
åtgärdas via kalkning i sjöarna Trehörningen, Surströmmasjön och Vallsjön. 
 
Kommunen omfattas av och ska följa det åtgärdsprogram som är framtaget av Västerhavets 
vattendistrikt med stöd i miljökvalitetsnormerna för vatten. I programmet finns ett antal 
punkter som syftar till att uppnå en god status i vattenförekomsterna.  
Planförslaget förespråkar att kommunen, i sin planering, ska utgå från 
miljökvalitetsnormerna och inte föreslå åtgärder som kan försämra statusen hos 
vattenförekomster. Kommunens planering ska istället syfta till att förbättra statusen hos de 
vattenförekomster där statusen är sämre än god.   
 
Kapaciteten i kommunens befintliga vattenverk och avloppsreningsverk är tillräcklig för att 
klara nuvarande belastning.  
 
För att klara kommunens tillväxtmål kommer ett nytt reningsverk att behöva byggas i 
centralorten till 2030. Här finns plats avsatt planen. Den närmaste tioårsperioden klarar 
befintligt reningsverk en utveckling enligt befolkningsprognosen. Det finns en viss 
diskrepans mellan prognos och maximalt möjliga bostäder i de av översiktsplanen föreslagna 
områdena för ny bebyggelse. Översiktsplanen kommer genomföras under många år och har 



Strategisk miljöbedömning & miljökonsekvensbeskrivning 
 

 
 
 
 

29 

en tidshorisont fram till 2040. Därmed kommer det nya reningsverket med högre kapacitet 
vara i bruk i tid för att möjliggöra full utbyggnad.  
 
Vid en nybyggnad av reningsverk beräknas belastningen på Åsunden minska när det gäller 
kväve jämfört med dagsläget. En viss ökning långsiktigt kan förväntas när det gäller fosfor 
och organiska ämnen (BOD), dock med en väldigt långsam takt.  
 

 

5.2.1 Konsekvenser 
 
En viss påverkan från avloppsreningsverk på vattenkvaliteten förekommer i dagsläget. Detta 
gäller främst i Åsunden som är recipient för huvuddelen av det renade avloppsvattnet från 
kommunala anläggningar. Ulricehamns tillväxt bedöms dock inte ge försämrade 
vattenkvalitéer och miljökvalitetsnormer i sjön Åsunden vare sig från direkta utsläpp från 
reningsverk bräddning eller dagvatten. Den strategiska VA-planen säkerställer att 
provtagning avseende föroreningar i Åsunden ska göras. När det gäller övriga sjöar med 
måttlig eller otillfredsställande miljökvalitet har översiktsplanen liten påverkan utan andra 
faktorer styr mer. Sammanfattningsvis stöder planförslaget en god vattenmiljö.  

Figur 8.  Ekologisk status vattendrag och sjöar. 
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 Blågrön infrastruktur 
I planförslaget visas den gröna infrastrukturen i form av värdekärnor för skyddsvärda träd, 
värdekärnor för ängs- och betesmarker, gröna kilar och artrika vägkanter. Planförslaget visar 
därutöver var potentiella barriäreffekter kan uppstå. 
 
Planen noterar att Ulricehamn är en kommun med mycket grönska. Denna besitter kvaliteter 
för rekreation, fritidsaktiviteter, klimatet och den biologiska mångfalden. Naturen ska vara 
tillgänglig för alla, oavsett var i kommunen man bor. En förutsättning för detta är att värna 
om naturen och dess funktioner. Exempel på åtgärder i planförslaget är att sträva efter att 
hålla ihop viktiga stråk för grönska och vatten. Detta kan göras bland annat genom att bygga 
nytt inom och i direkt anslutning till befintliga tätorter. I centralorten föreslås förtätning ske 
parallellt med utveckling och värnande av gröna miljöer i en annars tät bebyggelsestruktur. 
Det kan noteras att de gröna stråken är gränsöverskridande så kommunens agerande 
påverkar och påverkas av andra, främst av grannkommunerna.  
 
Planförslaget förespråkar att exploatering så långt det är möjligt ska undvikas inom 
värdekärnor för skyddsvärda träd. I de fall som exploatering görs ska detta ske med 
varsamhet genom att disponeringen i ett sådant område görs på ett sätt som minimerar 
negativ påverkan på de höga ekologiska bevarandevärdena. Vid ett eventuellt intrång ska 
kompensationsåtgärder vidtas. Om skada på en värdekärna riskeras eller uppstår i samband 
med intrång, måste detta motiveras av att den vidtagna åtgärden utgörs av ett viktigt 
intresse. Stråk bestående av värdekärnor utgör en viktig struktur inom och mellan 
värdetrakter för lövskog. Strukturerna ska så långt det är möjligt värnas. Kommunen ska 
därutöver sköta och bruka banvallen så att den fungerar som spridningsväg för arter.  
 
Översiktsplanen stöder utveckling och skydd av artrika vägkanter där banvallen som sträcker 
sig i nord-sydlig och östlig riktning har möjligheter att stärka dessa strukturer. 
 
Värdekärnor för ängs- och betesmarker ska skyddas och intrång ska undvikas, viket stöds av 
planen och dess vägledningar. 
 
Gröna kilar har väsentliga funktioner för den gröna infrastrukturen. Dessa funktioner 
säkerställs av planen med dess vägledningar. 
 
Översiktsplanen ger genom vägledningarna möjlighet att stärka och utveckla den blågröna 
infrastrukturen i planarbeten och skötsel av kommunal mark.  

5.3.1 Konsekvenser 
Med identifieringen av viktiga stråk och samband, tillsammans med vägledningar, ger 
översiktsplanen förutsättningar att bevara och utveckla dessa stråk. Effekterna av vad som 
görs i Ulricehamn har påverkan utanför kommunen, och på samma sätt har åtgärder i 
grannkommunerna effekter på Ulricehamns kommun. Planen noterar och poängterar 
funktionen i stråken, före dess utbredning i kartan. Detta ger en flexibilitet som är nödvändig 
för att kunna klara olika mål i olika skalor. Planen sätter dock höga ambitioner som kräver 
kunskap och åtgärder i de områden där barriärer finns. 
 
Större infrastrukturprojekt som motorväg och järnväg har ofta stora effekter på den gröna 
infrastrukturen då de är svårpasserade för djur och människor. Blågrön infrastruktur fanns 
inte med som beskrivet område i tidigare översiktsplan, varför förslaget är tydligt bättre än 
nollalternativet. 
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Med planförslaget bör den blågröna infrastrukturen utvecklas och ge positiv effekt på den 
biologiska mångfalden. Denna bedömning gäller främst på den lokala skalan. På regional 
nivå är det fortfarande mer oklart, dock ger översiktsplanen förutsättningar för en förbättring 
och en strukturerad avvägning. 

 Luftmiljö  
Ulricehamn deltar i Luftvårdförbundet för västra Sveriges (Luft i Väst). Förbundet 
samordnar mätningar och beräkningar av luftföroreningar. Generellt är luftkvalitén i 
Ulricehamn bra, och väntas fortsatt klara miljökvalitetsnormer inom kommunen för samtliga 
luftföroreningar som mäts eller beräknas. 
 
Planförslaget förespråkat att det i de mest trafikerade lägena i centralorten bör tas hänsyn till 
luftföroreningar. Luftintag kan behöva styras till innergårdar. I samband med detaljplanering 
som syftar till förtätning i trafikutsatta lägen bör behovet av en spridningsberäkning beaktas 
för att kontrollera om miljökvalitetsnormerna för luft klaras. 

5.4.1 Konsekvenser 
Översiktsplanen stödjer förtätning vilket innebär att fler människor kommer att vistas på 
samma yta inom de områden där staden förtätas. När staden förtätas påverkas fler 
människor av de luftföroreningar som kan uppkomma i de förtätade områdena. En 
förtätning i centrum kan också leda till mer trafik lokalt. I de allra mest utsatta lägena kan 
förtätning medföra försämrad luftomblandning vilket kan ge en lokalt sämre luftmiljö. Det är 
därför viktigt att i planprocessen bevaka och motverka negativa konsekvenser, viket stöds i 
vägledningarna för utsatta områden. Exempelvis motverkar en god grönstruktur dålig 
luftmiljö. Andra val i planförslaget som påverkar luftkvalitén positivt är att lokalisera 
verksamheter som skyddszon mellan motorväg och bostäder i Karlsnäs och att prioritera 
gångtrafik före bilar i centrum. 

 Buller 
En bullerutredning för Ulricehamns kommun är framtagen. Denna visar på bullerutsatta 
lägen i anslutning till vägar. Drygt 2 200 personer exponeras för ekvivalenta bullernivåer 
över 55 dB (A) vid fasad från enbart kommunala gator.  
 
Planförslaget förespråkar att gällande riktvärden för buller klaras i samband med 
exploatering. I de mest exponerade lägena kan avsteg behöva göras. Detta ska i så fall 
bedömas från fall till fall.  

5.5.1 Konsekvenser 
Förtätning av staden i enlighet med översiktsplanens inriktning med byggande av nya 
bostäder kan innebära fler bostäder i bullerutsatta lägen. Förtätningen innebär samtidigt 
förutsättningar för ökad kollektivtrafik i staden, vilket leder till att buller från vägtrafik totalt 
kan minska. Det är därför viktigt att i planprocessen bevaka och motverka negativa 
konsekvenser viket stöds i vägledningarna för potentiellt utsatta områden. Exempelvis 
motverkas en dålig ljudmiljö av god grönstruktur. Andra val i planförslaget som påverkar 
ljudmiljön positivt är att lokalisera verksamheter som skyddszon mellan motorväg och 
bostäder i Karlsnäs och att prioritera gångtrafik före bilar i centrum. 
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 Risk 
I detta avsnitt bedöms riskerna som hanteras i översiktsplanen, samt konsekvenserna av 
dessa risker. Riskerna är främst förknippade med transport av farligt gods, farliga 
industriverksamheter, så kallade Sevesoverksamheter, och risker kopplade till skyfall och 
erosion.  
 
Planen tydliggör där speciella hänsyn i lov och detaljplanering krävs när det gäller farligt 
gods och farlig industriverksamhet.  
 
Områden för ras, skred och erosion samt områden där översvämning till följd av skyfall kan 
riskeras är identifierade i planen. Dessa frågor är blir allt mera aktuella med den förväntade 
klimatförändringarna. Vid detaljplanering och bygglov är det viktigt att följa framtagna 
vägledningar för att undvika negativa konsekvenser.  
 
Vid omvandling av industri och verksamhetsområden till stadsmiljöer och bostäder kommer 
mark med risk för att vara förorenad att tas i anspråk. I planen finns det inventerade 
områden och verksamheter, men det kan upptäckas okända föroreningar som måste 
hanteras. Dessa frågor behandlas alltid i detaljplaneläggning och vid bygglov. 
Sammanfattningsvis stöder planen en god markmiljö. 

5.6.1 Konsekvenser 
Sammantaget bedöms riskerna inte öka i planförslaget i förhållande till nollalternativet. 

 Naturvärden  
I kommunen finns många områden med mycket höga naturvärden, såväl ur ett kommunalt 
som nationellt och internationellt perspektiv. Kommunen är en typisk skogs- och 
mellanbygd. Här finns odlingslandskap med vackra dalgångar med betesmarker, lövskogar, 
stora orörda våtmarker samt sjöar och vattendrag med rik flora och fauna. 
 
En stor del av kommunens naturvärden är knutna till odlingslandskapet och 
herrgårdsmiljöerna kring Åsundensjöarna med lövskogar. Det typiska odlingslandskapet i 
kommunen är småskaliga ängs- och hagmarker som helt eller delvis omges av 
grandominerad skogsmark. Odlingslandskapet måste skötas för att naturvärdena ska bestå. 
Värdena är starkt hotade av igenväxning, granplantering och rationalisering i jordbruket. 
 
Ofta sammanfaller friluftsliv, turism, kultur och naturvärden med varandra. Detta gör att en 
balans måste sökas mellan dessa. Långsiktigt kommer det att behövas mer kunskap för att 
göra denna balans hållbar. Exempelvis bör effekterna och behoven för det rörliga friluftslivet 
vid Åsundens norra delar belysas. Denna fråga regleras i strandskyddsbestämmelser. Ökade 
fritidsbåtsaktiviteter på sjön, vilken effekt kan den ha på vattenkvalitet och djurliv, en ökad 
befolknings behov av fritidsområden kontra plats för bostäder, är exempel på frågor som 
behöver belysas i kommande planeringsstrategi.  
 
I översiktsplanen föreslås ett större antal områden för bebyggelse inom strandskyddet. 
Översiktsplanen säkerställer att allmänhetens tillgång till det direkta strandområdet inte 
försämras i något av dessa områden.  

5.7.1 Konsekvenser 
Genom att bevara och sköta områden med höga naturvärden kan vi lämna efter oss ett natur- 
och kulturarv till kommande generationer och öka den biologiska mångfalden. Den blågröna 
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infrastrukturen är en mycket viktig att värna och utveckla för att säkerställa naturvärden i 
både närmiljön och i den stora skalan regionalt.  

Planförslagets utvecklingsstrategier värnar biologisk mångfald och naturvärden i kommunen. 
De ekosystemtjänster som dessa områden bidrar med bibehålls och invånarna ska fortsatt ha 
tillgång till kvalitativa grönområden som utvecklas över tid. 
 
Översiktsplanens förslag på LIS-områden är begränsade till antalet och ytmässigt mindre än i 
nollalternativet, vilket gör att konsekvenserna på strandskyddet bedöms som marginella. 

 Kulturmiljö  
När det gäller kulturmiljövärdena går det att i Ulricehamns kommun urskilja främst tre 
områdestyper: fornlämningsområden, staden med sin historia och landsbygdsmiljöer med 
herrgårdsmiljöerna. Ofta sammanfaller dessa områden. 
 
Kulturmiljöområden är ofta länkade till områden med fornlämningar och till 
landsbygdsmiljöer med aktivt jordbruk. Helheten med landskapet, bebyggelsen och miljön 
ska ses som en tillgång att vårda, använda och utveckla.  
 
Väsentligt för kulturmiljö i Ulricehamns centralort är att kunna följa stadens utveckling från 
medeltiden till nutid. Helhetsbilden med viktiga årsringar där bebyggelsen vuxit fram, som är 
synliga och tydliga med hela miljöer samt särskilt värdefulla byggnader, är viktiga att ta 
tillvara och utveckla. Riksintresset för kulturmiljövård är styrande både direkt i stadskärnans 
fasta fornlämning men påverkar även kvarteren kring denna. 
 
Gårdarna kring sjön och liknande miljöer är viktiga för turism, kulturmiljö, naturvård och 
biologisk mångfald. Översiktsplanen ger förutsättningar att utveckla besöksnäring med 
respekt för den specifika platsens bebyggelse- och naturmiljö.  
 
I planförslaget medges ny bebyggelse och centrumutveckling inom områden med höga 
kulturmiljövärden. Områdena är avgränsade så att värdebärande uttryck för riksintresset 
omfattas i väldigt låg grad. Eventuella åtgärder ska göras på sådant sätt att skadorna på 
kulturmiljövärdena inte blir större än vad som är nödvändigt. Ingreppen i kulturmiljön ska 
stå i proportion till den åtgärd som vidtas. Särdragen i centrumkärnans stadsstruktur och 
utformningen av byggnader ska bevaras. Nuvarande bebyggelse och gatustruktur ska bevaras 
för att bidra till att varje tidsepok blir läsbar. 
 
I planförslaget ställer sig också kommunen positiv till byggnation på landsbygden. Att 
människor lever och att verksamhet kan bedrivas i hela kommunen kan stärka besöks- och 
turismnäringen, jordbruk samt verka för att bevara och utveckla ett rikt kulturlandskap. För 
åtgärder som riskerar att skada kulturmiljön ska försiktighetsprincipen appliceras. Nyttan av 
åtgärden ska noga övervägas mot de skador som åtgärden kan åsamka.  

5.8.1 Konsekvenser 
Förtätning av redan bebyggd miljö inom eller i anslutning till riksintressanta miljöer kan 
medföra att historiska samband mellan förekommande bebyggelse och deras läge i 
landskapet bryts och därmed minskar förståelsen för områdets historia. Påverkan på 
fornlämningar kan medföra att förståelsen för landskapets kulturhistoriska sammanhang 
förloras. Samtidigt finns det möjligheter att i samband med bebyggelseutveckling förstärka 
kulturmiljövärden genom att anpassa bebyggelsens utförande och placering.  
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Det som i översiktsplanen främst bedöms påverka riksintresse för kulturmiljövården i 
Ulricehamn är ny bebyggelse och centrumutveckling i Ulricehamns tätort. Ny bebyggelse i 
anslutning till Ulricehamns stadskärna bedöms ha störst sannolikhet att påtagligt skada 
riksintressets visuella samband. Det blir i dessa områden särskilt viktigt att ny bebyggelse 
förhåller sig till den befintliga bebyggelsens skala, volym och placering så att riksintressets 
värdebärande uttryck bevaras. En stadsutveckling som förhåller till befintlig bebyggelses 
skala, volym och placering har potential att inte medföra negativa konsekvenser för 
kulturmiljö.  
 
Sammanfattningsvis bedöms påverkan på riksintressena och landskapsbilden bli begränsade 
då ny bebyggelse i första hand planeras i anslutning till eller inom befintliga 
bebyggelsestrukturer. Planförslaget föreslår ny bebyggelse inom riksintressena i en 
begränsad omfattning som bedöms ha mindre betydelse för riksintressena som helhet, under 
förutsättning att översiktsplanens vägledningar följs. Planen stödjer bevarande och 
utveckling av kulturmiljön. Denna bedöms inte påverkas mer än marginellt förutsatt att 
vägledningarna följs.  

 Vindkraft 
Vindkraftsplanen är ett led i arbetet med att planera för en framtida vindkraftutbyggnad i 
Ulricehamns kommun och ett led i arbetet med att långsiktigt ställa om energiförsörjningen i 
Sverige.  
 
I planförslaget föreslås fem möjliga lägen på land med relativt liten risk för störningar. Att 
klarlägga vilka områden som ska prioriteras för vindkraft är huvudsyftet med kommunens 
vindkraftsplan samt att redovisa vilka politiska ställningstaganden som gjorts avseende 
vindkraftsutbyggnad i kommunen. 

Vindparksetableringar har i planförslaget ansetts vara lämpliga i områden där ett antal 
kriterier samstämmer med varandra. Dessa kriterier är: 

• Områden med en årsmedelvind på mer än 6,5 m/s på 103 meters höjd över 
nollplansförskjutningen anses erbjuda grundläggande förutsättningar för 
vindkraftsetablering.  

• Avstånd mellan vindkraftverk och bostadsbebyggelse ska vara 800 meter. 

• Ett minsta skyddsavstånd på 750 meter har tillämpats till Natura 2000 och 
naturreservat. 

• Ett minsta skyddsavstånd på 500 meter har tillämpats till djur- och 
växtskyddsområden och biotopskyddsområden. 

• En skyddszon har tillämpats för komosse. Denna uppgår till 2,5 kilometer i norra 
ändan som utökas till 4 kilometer i sydvästläge. 

• Områden som bedöms ha potential att rymma fyra verk eller fler. 

• Stora opåverkade och tysta områden undantas vid utpekandet av nya områden. 

• Vindkraftsetableringar anses vara olämpliga närmare större vägar än 300 meter. 

• I samband med etablering av vindkraftverk inom 600 meter från riksväg 40, väg 46 
och väg 157 ska verksamhetsutövaren/tillståndssökaren i sin ansökan kunna visa hur 
risken avseende isavkastning för människor som färdas på dessa vägar elimineras. 

• Ytor som definierats som utbyggnadsområden för bostäder eller verksamheter i 
kommunens översiktsplan utgår. 

• Sjöar och skyddsvärda våtmarker undantas från tänkbara områden för etablering av 
vindkraft i kommunen. 
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5.9.1 Konsekvenser  
Utbyggnad av vindkraft kan påverka både fauna och flora. Vad gäller floran bör negativa 
konsekvenser ganska enkelt kunna undvikas genom god planering med hänsyn till 
markbundna naturvärden. Riskerna för påverkan bedöms framförallt bestå av 
ledningsdragning och vägdragning. Vad gäller fauna är det framförallt flygande organismer 
som kan råka illa ut genom kollisioner. Det gäller exempelvis fåglar och fladdermöss där 
kollisioner är kända problem. Mindre känt är hur insektsfaunan kan påverkas 
 
I Ulricehamns kommun förekommer ett relativt stort och samlat sträck med fladdermöss 
längs Ätradalen både vår- och höst. I övrigt är lite känt om flyttrörelser. Vindkraftsområden 
föreslås uteslutande på höjder beväxta med barrskog. Dessa platser torde utgöra 
lågriskområden för fladdermöss.  
 
Det förslag som anges i vindkraftsplanen bedöms innebära en låg risk för negativ påverkan 
på växt- och djurliv. Påverkan på landskapsbilden anses vara godtagbar; detta även med 
tanke på skyddszonen runt Komosse som planen föreslår. Vissa risker finns dock som måste 
följas upp i samband med prövning av vindkraft framöver. Dock kan vindkraft innebära 
förändringar av exempelvis fladdermössens rörelsemönster varför uppföljande studie av 
fladdermöss bör göras även efter att vindkraftsparker byggts. Även fågelfaunan kan 
förändras. Exempelvis kan nya häckningsplatser för rovfåglar uppstå när till exempel 
förekomst av örnar och glador ökar i Syd- och Mellansverige. Det går alltså inte helt att 
förutsäga konsekvenserna för fågelfaunan inom ramen för denna plan. 

Natura 2000-områden bedöms inte påverkas negativt av föreslagna områden för 
vindkraftsparker. Runt Komosse föreslår planen en skyddszon på 2,5 kilometer i norra ändan 
som utökas till 4 kilometer i sydvästläge. 
 
Förslaget i vindkraftsplanen bedöms innebära en låg risk för negativ påverkan på människors 
hälsa i form av störningar från buller, ljus och isavkastning. En viss negativ upplevelse av 
vindkraftens påverkan på människors livsmiljö i form av visuell närvaro i landskapet kan inte 
uteslutas. 

6 Miljökvalitetsmål  

 Avstämning mot miljökvalitetsmålen 
Lokaliseringsprinciperna som används för att pröva om lägen för exploatering av ny 
sammanhållen bebyggelse är lämplig med tanke på hållbar utveckling här stämts av mot de 
nationella miljömålen (se tabell 1). Det går att konstatera att genom att följa 
lokaliseringsprinciperna arbetar kommunen i riktning mot miljömålen. De miljömål som inte 
kommer fram i avstämningen är 5 och 6, det vill säga, Skyddande ozonskikt och Säker 
strålmiljö. Det kan konstateras att Skyddande ozonskikt främst handlar om utsläpp av CFC, 
något som idag bara sker från gamla produkter. Strålmiljö tas upp gällande radon medan 
generella riktlinjer gällande strålmiljö för radon, starkström och el redovisas. Radon 
förutsätts hanteras byggnadstekniskt. Den största delen av ny bebyggelse föreslås inte i 
högriskområden för radon men vissa mindre delar och tidigare planlagd mark kan beröras av 
markradon. Ny bostadsbebyggelse ska ta hänsyn till de större kraftledningarna som finns i 
kommunen. 
 
Nedan listas de 16 miljökvalitetsmålen: 
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1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god kvalitet 

10. Hav i balans samt levande skärgård (hav finns ej i Ulricehamns kommun) 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö (fjäll finns ej i Ulricehamns kommun) 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt- och djurliv 

 

Lokaliseringsprincip Miljömål 
Generellt 
 

 

Attraktiva lägen där vi använder och utvecklar 
befintlig infrastruktur, kommunikationer och service 
så långt som möjligt. 

Genom hållbar bebyggelsestruktur och infrastruktur 
bidrar ÖP till miljömål 15. Genom ökad andel hållbart 
resande bidrar ÖP till miljömål 
1, 2, 3 och 7. 

 
Ingen exploatering som tar i anspråk naturvärden. 
Undvik exploatering i områden för friluftsliv och 
områden med funktioner av betydelse för biologisk 
mångfald samt gröna kilar. God tillgänglighet från 
bostäder till grönområden ska eftersträvas. 
 
Exploatering inom strandskyddade områden ska 
göras med hänsyn till allmänhetens tillgång till 
strandkanten och naturvärden.  

 

Genom att värna områden med höga naturvärden 
bidrar ÖP till miljömål 3, 8, 11, 12 och 16. Genom att 
skapa närhet till natur och grönområden bidrar ÖP till 
miljömål 2 och 15. 

Översiktsplanen föreslår ingen exploatering som 
riskerar medföra att nuvarande vattentäkter eller 
grundvattenförekomster som är intressanta för 
kommande vattenbehov förorenas.  

 

Genom god hushållning med vattnet som resurs 
bidrar ÖP till miljömål 7, 8, 9, 11 och 15. 

Värna stora opåverkade och tysta områden. Genom att exploatering sker i anslutning till befintliga 
strukturer bidrar ÖP till miljömål 15 Principen bidrar 
också till miljömål 2, 8, 11, och 16. 

 
Värna och utveckla den blåa och gröna 
infrastrukturen. 

Genom att exploatering sker i anslutning till befintliga 
strukturer bidrar ÖP till miljömål 15 och 16. Principen 
bidrar också till miljömål 8, 11, och 12. 
 

Undvik exploatering som hindrar en framtida 
järnvägsutbyggnad. 

Genom att främja tågtrafik framför fossilbundna 
trafikslag bidrar ÖP till miljömål 1, 2, 3, 7, och 15. En 
utmaning blir att undvika den barriäreffekt som kan 
uppstå för att inte motverka miljömål 15 och 16. 

 
Ingen exploatering som skadar fornlämningar av 
betydelse. Undvik exploatering som kan skada 

Genom att skydda fornlämningar och områden med 
kulturmiljövärden bidrar ÖP till miljömål 15. 
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kulturmiljövärden. Eftersträva förändringar som kan 
utveckla kulturmiljön. 

 
Undvik exploatering av jordbruksmark. Genom att främja närproduktion och därmed minska 

transporterna bidrar ÖP till både miljömål 1 och 13. 
 

Begränsad exploatering av skogsmark. Genom en begränsad exploatering av skogsmark 
bidrar ÖP till miljömål 12 och 16. 
 

Prioritera lägen med möjlighet till 
fjärrvärmeanslutning och fortsatt utbyggnad av 
fjärrvärmesystemen. 
 

Genom att hushålla med energiresurser och minska 
eldning av ved och fossila bränslen bidrar ÖP till 
miljömål 1, 2, 3, 7 och 15. 

Teknisk försörjning avseende avfall, vatten och 
avlopp, elförsörjning, fiber och tele, solenergi samt 
fjärrvärme ska gå att lösa på ett godtagbart sätt med 
tanke på god hushållning med resurser. 
 

God hushållning med resurser bidrar till miljömål 1, 9 
och 15. 

Vindbruk 
 

 

Utbyggnad i enlighet med vindkraftsplanen. God hushållning med resurser bidrar ÖP till miljömål 
1, 2 och 3. En utmaning blir att inte motverka 
miljömål 11 och 15. 
 

Bostäder 
 

 

Attraktiva lägen där vi använder och utvecklar 
befintlig infrastruktur, kommunikationer och service 
så långt som möjligt. 
 

Genom ökad andel hållbart resande bidrar ÖP till 
miljömål 1, 2, 3, 7 och 15. 

Närhet till kollektivtrafikstråk eftersträvas vid nya 
bostadsområden. 
 

Genom ökad andel hållbart resande bidrar ÖP till 
miljömål 1, 2, 3, 7 och 15. 

Närhet till livsmedelsaffär och/eller skola i närheten 
av nya bostadsområden eftersträvas. 
 

Genom ökad andel hållbart resande bidrar ÖP till 
miljömål 1, 2, 3, 7 och 15. 

Nya bostäder endast i lägen som ligger ovanför de 
högsta vattennivåer som beräknats med hänsyn till 
klimatförändringarna eller där marken går att höja till 
samma nivå. 
 

Genom att minimera risken för översvämning av 
bebyggelse bidrar ÖP till miljömål 15 och genom att 
därmed även minimera riskerna för föroreningar av 
miljömål 8 och 9. 

Trafikslaget gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras 
före bil vid förtätning och expansion. 
Alla ska ha möjlighet att nå viktig service samt 
bostäder och områden för lek och rekreation med 
gång och cykel. 
 

Genom ökad andel hållbart resande bidrar ÖP till 
miljömål 1, 2, 3, 7 och 15. 

Verksamheter 
 

 

Nya verksamhetsområden föreslås i goda 
kommunikativa lägen. 
 

Genom minskade transporter och biltrafik bidrar ÖP 
till miljömål 1, 2, 3, 7 och 15. 

Möjlighet att ordna säkra gång- och 
cykelvägsförbindelser till närmaste tätort. 
 

Genom ökad andel hållbart resande bidrar ÖP till 
miljömål 1, 2, 3, 7 och 15. 

Stadsomvandling som förutsätter omlokalisering av 
störande verksamheter från centrala delar av 
centralorten, till andra lägen.  
 

Genom att omlokalisera störande verksamheter från 
centrala delar av centralorten bidrar ÖP till miljömål 
2 och 15. 

Tabell 1. Tabellen visar översiktsplanens lokaliseringsprinciper i förhållande till miljömålen. 
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7 Sammanfattande slutsatser 
De sammanfattande slutsatserna i konsekvensbeskrivningen utgår från att vägledningarna i 
översiktsplanen följs och att hänsyn tas i enlighet med planförslaget. Följande bedömningar 
görs: 
 

• Vindkraftsutbyggnad enligt planförslaget bedöms inte leda till betydande negativ 

miljöpåverkan. 

• En påverkan kommer att ske på jord- och skogsbruksmark främst kring Ulricehamns 

tätort. Detta bedöms dock inte leda till betydande negativ miljöpåverkan. 

• Planförslaget bedöms inte leda till betydande negativ miljöpåverkan på blå- och grön 

infrastruktur. 

• Planförslaget bedöms inte leda till betydande negativ miljöpåverkan på kulturmiljön. 

• Planförslaget bedöms inte leda till betydande negativ miljöpåverkan på luft, buller, 

mark- och vattenmiljöer. 

• För det rörliga friluftslivet finns det på längre sikt osäkerheter som översiktsplanen 

inte kan hantera fullt ut med nuvarande kunskapsunderlag. Preliminärt bedöms inte 

planförslaget leda till betydande negativ miljöpåverkan. Detta behöver dock följas 

upp. 

• Infrastrukturprojekt som motorvägsutbyggnad av riksväg 40 österut, Götalandsbanan 

samt förbifart öster om tätorten konsekvensbedöms inte i denna översiktsplan och i 

denna miljökonsekvensbeskrivning.  

• Översiktsplanen bedöms inte leda till överskridande av miljökvalitetsnormer. 

• Översiktsplanen bedöms stödja en positiv social och ekonomisk utveckling. 

En bedömning av kumulativa effekter är av sin natur vanskligt med tanke på med de 
begränsningar och osäkerheter som noterats ovan. Utifrån befolkningsprognos och 
bedömningarna ovan, bedöms översiktsplanen inte leda till betydande negativ 
miljöpåverkan.  

 Uppföljning och övervakning  
Uppföljning och övervakning av de effekter som översiktsplanen har ska göras i samband 
med arbetet med kommande planeringsstrategi. Följande bör särskilt bevakas: 
 

• Effekter på och av det rörliga friluftslivet kring norra delen av Åsunden. 

• Förtätningens och stadsomvandlingens påverkan på kulturmiljön i tätorten. 

• Konsekvenserna av aktuella infrastrukturprojekt. 

• Skötsel och utveckling av de gröna kilarna, naturområden och parker.  

I övrigt ska effekter på luft, buller samt mark- och vattenmiljöer följas upp i miljöövervakning 
och uppföljning av genomförda detaljplaner och projekt, samt översyn av vissa befintliga 
styrdokument. Vissa detaljfrågor följs även upp i samband med tillsyn. 
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Sändlista granskning av översiktsplan Ulricehamn 

2040 

 

Myndigheter 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Lantmäteriet 

Riksantikvarieämbetet 

Västtrafik 

Regionen 

SÄRF 

Sveaskog  

Naturvårdsverket 

Polismyndigheten i Västra Götaland 

Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap  

Förvaltningen för kulturutveckling 

Föreningar och andra 

Vattenfall 

Svenska kyrkan 

Turistrådet Västsverige 

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 

Naturskyddsföreningen 

Västergötlands museum 

Skanova AB  

Östra Kinds elkraft 

Falbygdens energi 

Herrljunga elektriska AB 

Luft i Väst 

Ätrans vattenråd 

Viskans vattenråd  

Tidans vattenförbund 

Nissans vattenråd  

Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden 

Hyresgästföreningen 

Lokala föreningar 

Hössna Byalag 

Kölingareds Byalag 

Liareds Byalag 

Rånnavägs Byalag 

Blidsbergs Bygdegårdsförening 

Boarp-Närarps Bygdegårdsförening 

Byalaget för Möneskolan 

Byalaget Vega 

Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn 

Framtid i Tvärred 

Fänneslunda-Grovare Utvecklingsgrupp 

Grovare-Fänneslunda Hembygdsförening 

Grönahögs Bygdegård 

Gullereds Bygdegårdsförening 

Handikapprörelsens Fastighetsförening 

Härna Hembygdsgård 
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Knätte Byggnadsförening 

Kulturhuset Folkets Hus Ek. förening 

Liareds Byggnadsförening 

Murums Stenkrossförening 

Norra Ås Kultur och Intresseförening 

Strängsereds Bygdegårdsförening 

Ulricehamns Fritidsfiskare 

FUB Ulricehamn - Tranemo 

Hjärnkraft Borås Sjuhärad 

Blidsbergs Hembygdsförening 

Brunns Hembygdsförening 

Gällstads Hembygdsförening 

Grönahögs Hembygdsförening 

Hössna Hembygdsförening 

Knätte Hembygsförening 

Kärråkra-Möne Hembygdsförening 

Kölaby Hembygdsförening 

Kölingareds Hembygdsförening 

Liareds Hembygdsförening ST Stergerhult 

Marbäcks Hembygdsförening 

Strängsereds-Gullereds Hembygdsförening 

Södra Vings Hembygdsförening 

Timmele Hembygdsförening  

Tvärreds Hembygdsförening 

Ulricehamns Hembygdsförening 

Varnums Hembygdsförening 

Vegbyortens Hembygdsförening 

Badmintonklubben Tellus 

Bogesunds Bowling Klubb 

Dansklubben Buggie 

Al Tadamon Kultur förening 

Föreningen Gymmix Ulricehamn 

Grizzly BK Fighting Center 

Grönahögs Idrottsklubb 

Gällstads Allmäna Idrottssällskap 

Gällstads Fotbollsklubb 

Gällstads Idrottsförening 

Gällstadsbygdens Skid & Orienteringskl. 

Hworangi Tae Kwon Do-förening 

Hällstads IF 

Härna Lawn Tennis Klubb 

Hössna Idrottsförening 

KFUM IK Ulricehamn 

Marbäcks Idrottsförening 

Paratodos 

Redvägs Fotbollsklubb 

Redvägs Skidklubb 

Redvägs Gillescouter 

Slalomklubben Boge 

Södra Vings Idrottsförening 

Timmele GoIF 

Trädets Idrottsförening 

Tvärred/Vegby FC 

Tvärreds Idrottsförening 

Ulricehamns Brukshundklubb 

Ulricehamns Cykelklubb 



2021-01-15 3 (4) 
 

 

Miljö och samhällsbyggnad 

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se  
BESÖKSADRESS  Höjdgatan 3   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun 

Ulricehamns Dansförening 

Ulricehamns Friidrottsklubb 

Ulricehamns Golfklubb 

Ulricehamns Idrottsförening 

Ulricehamns IF Kamraterna 

Ulricehamns Kanotsällskap 

Ulricehamns Kappseglingssällkap 

Ulricehamns Konståkningsklubb 

Ulricehamns Korpen 

Ulricehamns Motorklubb 

Ulricehamns Orienteringsklubb 

Ulricehamns Pistolklubb 

Ulricehamns Schackklubb 

Ulricehamns Sportskyttar 

Ulricehamns Tennisklubb 

Ulricehamnsbygdens Ridklubb 

Uno Volley 

Vegby Sportklubb 

Åsarp-Trädets FK 

Åsundens Kampsportsklubb 

Åsundsholm Golfklubb 

Åsundens Simsällskap 

Fotoklubben Micro 

Föreningen Konstrundan i Ulricehamn 

Föreningen Norden Ulricehamn-Tranemo 

Kulpåscen 

Occapella 

Rafiki "Vänner emellan" 

Svensk-Fransk Kulturförening 

SveRys 

Ulricehamns Filatelistförening 

Ulricehamns Guideförening 

Ulricehamns Kammarkör 

Ulricehamns Konstförening 

Ulricehamns Riksteaterförening 

Ulricehamnsbygdens Forskarklubb 

Wilhelm von Braunsällskapet 

Brunnsnäskyrkan EFS 

Brunnsnäskyrkans scouter 

BönCenter 

Equmenia Blidsberg 

Equmenia Hökerum 

Equmenia Timmele 

Equmenia Ulricehamn 

Liareds SMU 

Pingstkyrkans Ungdom 

Tvärreds Equmenia 

SPF Norra Kind 

SPF Seniorerna Bogesund 

SPF Seniorerna Hökerum 

SPF Seniorerna Östra Redväg 

Ulricehamns PRO 

Borås Radioamatörer  

Cykelfrämjandet  

Ulricehamns Trädgårdsförening 

Friluftsfrämjandet 
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Geologi föreningen Stenbiten 

Mini Team Ulricehamn  

Ränna Barnen Ulricehamn  

Röda Korset Ulricehamnskretsen  

Ulricehamns Bridgeklubb 

Ulricehamnsbygdens Naturskyddsförening 

YiXue Sverige 

Ulricehamns Blåsorkester 

Åsundens Båtsällska 

Ansgars Scoutkår Gällstad 

Folkesreds Samhällsförening 

Grönahögs Samhällsförening 

Gällstads Samhällsförening 

Hulu Samhällsförening 

Hökerums Väg- och Samhällsförening 

Marbäcks Samhällsförening 

Nitta Samhällsförening 

Röshults Samhällsförening 

Stavareds Samhällsförening 

Torsbo Idrotts- och Samhällsförening 

Älmestads Samhällsförening 

Grannkommuner 

Herrljunga kommun 

Falköpings kommun 

Borås stad 

Jönköpings kommun 

Tranemo kommun 

Mullsjö kommun 

Kommunal förvaltning  

Planeringsfunktionen  

Kommunikationsfunktionen 

Personalfunktionen 

Kanslifunktionen 

Ekonomifunktionen 

Sektor service 

Sektor välfärd 

Sektor lärande 

Mark- och exploateringsenheten 

Trafik och gata 

Byggenheten 

Miljöenheten 

Stubo 

Ulricehamns Energi AB 

Näringsliv Ulricehamn AB 

Kommunala nämnder 

Miljö- och byggnämnden 

Media 

Ulricehamns tidning 

Borås tidning 
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501 80 Borås 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Louise Karlsson 
Handläggare 
033 358490 
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Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00444 214 

  

 

Granskningsyttrande över detaljplan för Alideberg, 

Glesvingen 17 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. För att säkerställa genomförandet av 

detaljplanen får Samhällsbyggnadsnämnden inte anta planen förrän 

Kommunstyrelsen har godkänt Exploateringsavtalet mellan exploatören och 

Borås stad resp. Samverkansavtalet mellan Trafikverket och Borås Stad  

        

Ärendet i sin helhet 

Planens syfte är att möjliggöra omvandling av befintliga industrilokaler inom 

fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17 till bostads- och 

centrumändamål. Planen medger även komplettering av befintlig bebyggelse i 

norr respektive söder inom de båda fastigheterna. De båda huvudbyggnaderna 

inom planområdet utgör särskilt välbevarade representanter för en mycket 

viktig tidsepok i Borås historia. Därför har byggnaderna belagts med 

rivningsförbud samt varsamhets- och skyddsbestämmelser för dess uttryck och 

gestaltning. Planen innebär att Herrljungagatans nuvarande utformning 

förändras för att ge plats åt ett avåkningsskydd utmed Älvsborgsbanan. Inom 

planområdet och i dess närhet är möjligheten för gående att ta sig fram mindre 

bra, orienterbarheten är låg och gångtrafiken är inte det prioriterade trafikslaget. 

Närmaste förskola och grundskola finns cirka 400 - 500 meter från 

planområdet och närmsta busshållplats ligger cirka 400 meter sydväst om 

planområdet. Hållplatsen planeras dock att flyttas rakt västerut till 

Skaraborgsvägen och avståndet från aktuellt planområde blir då cirka 560 

meter. 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget med hänvisning till att det stämmer 

överens med Borås översiktsplan samt att planen möjliggör studentbostäder i 

ett bra läge. För att säkerställa genomförandet av detaljplanen får 

Samhällsbyggnadsnämnden inte anta planen förrän Kommunstyrelsen har 

godkänt Exploateringsavtalet mellan exploatören och Borås stad resp. 

Samverkansavtalet mellan Trafikverket och Borås Stad.  

               



Borås Stad 
  Sida 
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Beslutsunderlag 

1. Underrättelse om granskning Glesvingen, 2020-11-30 

2. Plankarta Granskning Glesvingen, 2020-11-30 

3. Planbeskrivning Granskning Glesvingen, 2020-11-30 

4. Samrådsredogörelse Granskning Glesvingen, 2020-11-30 

  

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef Strategisk samhällsplanering 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Granskningsyttrande över detaljplan för Alideberg, 

Glesvingen 17 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. För att säkerställa genomförandet av 

detaljplanen får Samhällsbyggnadsnämnden inte anta planen förrän 

Kommunstyrelsen har godkänt Exploateringsavtalet mellan exploatören och 

Borås stad resp. Samverkansavtalet mellan Trafikverket och Borås Stad. 

 

 

Datum 

2021-04-29 Kerstin Hermansson   

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-05-01 Annette Carlson   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2015-00444 214 Programområde 04 

Handläggare: Louise Karlsson 
 

Datum 

2021-04-26 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP5 



 
Granskning 

 Nämndbeslut 
§ SBN 2020-372 
BN2015-932  

 
Underrättelse om granskning av detaljplan för Alideberg, 
Glesvingen 12 och Glesvingen 17 m.fl., Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Du får den 
här inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 30 november 2020 – 6 januari 2021. Tiden 
för granskningen är något längre än de normala fyra veckorna. Frågor om planen bör du dock ställa senast 17 
december för att vi ska kunna garantera ett svar med tanke på julledigheter.  
 
Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra omvandling av befintliga indu-
strilokaler inom fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17 för 
bostads- och centrumändamål samt en ökad exploatering. De båda 
huvudbyggnaderna inom planområdet utgör särskilt välbevarade 
representanter för en mycket viktig tidsepok i Borås historia. Därför har 
byggnaderna belagts med rivningsförbud samt varsamhets- och 
skyddsbestämmelser för dess uttryck och gestaltning. Detta har stämts av 
med fastighetsägarna i detaljplanearbetet. Anledningen är att byggnadernas 
historiska värde ska bevaras och kunna utläsas även i framtiden av 
Boråsbor och besökare.  

Området ligger utmed Herrljungagatan inom stadsdelen Alideberg. 
Fastigheterna gränsar till Knalleland i söder och inom området finns idag 
bl.a. Abecita Konstmuseum. Planområdet utgör cirka 13 760 kvadratmeter. 
Marken i området ägs av privata fastighetsägare samt Borås Stad.  

Gällande detaljplaner för området anger användningen inom området till allmän plats, park/plantering, lokalgata 
samt industriändamål. Fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17 omfattas av detaljplan 296 vilken reglerar 
användningen inom fastigheterna till industriändamål. 

Planen har tidigare varit ute på samråd under december 2018 – januari 2019. De synpunkter som kom in då finns 
samlade i en samrådsredogörelse.  
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Prenumerera 
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Synpunkter/remissvar ska vara hos oss senast den 6 januari 2020 via e-post till detaljplanering@boras.se. 
Ange planens diarienummer (BN2015-932), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 



 
Granskning 

 Nämndbeslut 
§ SBN 2020-372 
BN2015-932  

 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Plankonsult Fredrik Bergquist, (Kan ej ta emot besök i stadshuset), tel: 070-461 55 53, e-post: 
fredrik.bergqvist@krook.tjader.se  
Planarkitekt Johan Ekeblom, tel: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se   
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-11-26  
 

mailto:fredrik.bergqvist@krook.tjader.se
mailto:johan.ekeblom@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra omvandling av befintliga 
industrilokaler inom fastigheterna Glesvingen 12 och 
Glesvingen 17 till bostads- och centrumändamål. De båda 
huvudbyggnaderna inom planområdet utgör särskilt välbe-
varade representanter för en mycket viktig tidsepok i Borås 
historia. Byggnaderna finns medtagna i ”Kulturmiljöprogram 
för Borås Kommun” (antaget av Kommunfullmäktige 2001). 
Rivningsförbud föreslås därför för de befintliga byggnaderna, 
vilket stämts av med  fastighetsägarna. Förändringsåtgärder 
skall också vidtas varsamt enligt planförslaget. Varsamhets- 
och skyddsbestämmelser vad gäller byggnadernas uttryck och 
gestaltning föreslås. 

Planen medger komplettering av befintlig bebyggelse i norr 
respektive söder inom de båda fastigheterna. 

Planen innebär också att Herrljungagatans nuvarande utform-
ning förändras för att ge plats åt ett avåkningsskydd utmed 
Älvsborgsbanan.
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra omvandling av befintliga indu-
strilokaler inom fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 
17 för bostads- och centrumändamål samt en ökad exploa-
tering. Då de båda huvudbyggnaderna inom planområdet 
utgör särskilt välbevarade representanter för en mycket viktig 
tidsepok i Borås historia. Därför har byggnaderna belagts 
med rivningsförbud samt varsamhets- och skyddsbestäm-
melser för dess uttryck och gestaltning. Detta har stämts av 
med fastighetsägarna i detaljplanearbetet. Anledningen är att 
byggnadernas historiska värde ska bevaras och kunna utläsas 
även i framtiden av Boråsbor och besökare.  

Planområde
Området ligger utmed Herrljungagatan inom stadsdelen 
Alideberg. Fastigheterna gränsar till Knalleland i söder och 
inom området finns idag bl.a. Abecita Konstmuseum. Plan-
området utgör cirka 13 760 kvadratmeter. Marken i området 
ägs av privata fastighetsägare samt Borås Stad.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplaner för området anger användningen 
inom området till allmän plats, park/plantering, lokalgata 
samt industriändamål. Fastigheterna Glesvingen 12 och 
Glesvingen 17 omfattas av detaljplan 296 vilken reglerar 
användningen inom fastigheterna till industriändamål.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2015-10-12 i beslut §333 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 §359 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra gällande 
detaljplan samt att meddela sökanden positivt planbesked.

Den 19 december 2018 beslutade planchefen via delegation 
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen 
på samråd (§ Pl 2017-000008). Samrådet ägde rum den 20 
december 2018 - 24 januari 2019. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i denna samrådsredogörelse. 

Preliminär tidplan
Samråd  4 kvartalet 2018 
Granskning 4 kvartalet 2020 
Antagande 1 kvartalet 2021 
Laga kraft 2 kvartalet 2021

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

Byggstart för studentbostäder är beräknad till 2021.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Byggnationen gränsar till stadsdelen Knalleland med dess 
externhandel, och industriella karaktär. Byggnaden inom 
fastigheten Glesvingen 12 utgör en tydlig markör för området 
med sin muralmålning på dess södra gavel. Huvudbyggna-
derna inom planområdet är uppförda i 5–6 våningar i gult 
tegel. Byggnaden inom Glesvingen 17 har en regelbunden 
fönstersättning med karakteristiska T-fönster. 

Områdets karaktär inbjuder inte till vistelse. Stora delar är 
hårdgjorda och upplevs som ett trafikrum med den breda 
Herrljungagatan, kantad av parkeringar på båda sidor, samt 
Älvsborgsbanan som löper precis öster om planområdet. 
I planområdets östra gräns, mot Älvsborgsbanan finns ett 
staket som skydd mot järnvägen. 

Ny bebyggelse
Planförslaget reglerar byggnationen inom fastigheterna 
Glesvingen 12 och 17 med en byggnadsarea, dess fotavtryck 
på marken, samt dess höjd. Planförslaget innebär att det till 
de befintliga byggnaderna inom fastigheterna går att addera 
ny byggnation. Framförallt handlar det om områdena söder 
om den befintliga byggnaden inom Glesvingen 12 respektive 
norr om den befintliga byggnaden inom Glesvingen 17. 

Stadsbild och gestaltning
Befintlig bebyggelse inordnar sig väl i stadsbilden avseende 
fasadutformning, höjd och läge. Byggnaderna är bland de 
högsta i området men i och med den branta topografin inom 
fastigheterna upplevs de som väl anpassade till platsen. 
Angränsande bebyggelse väster om planområdet utgörs av 
fristående villor och mindre flerbostadshus.  

Planbeskrivning
Detaljplan för Alideberg, Glesvingen 12 och Glesvingen 17 m.fl., Borås Stad, upprättad den 30 oktober 2020. 



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 5

Befintlig byggnation inom fastigheten Glesvingen 17 (Protek). 

Byggnationen inom fastigheterna Glesvingen 12 och Gles-
vingen 17 utgör ett samlat uttryck i en annars brokig miljö. 

Historik och kulturmiljöer 
Närområdet började bebyggas från 1910-talet och framåt 
utmed Skaraborgsvägen som då, liksom nu, utgör infartsväg 
till Borås från norr. En spridd industribebyggelse tillkom 
först på 1930- och 1940-talet när bland annat de nu aktuella 
byggnaderna uppfördes.  

Under 1960-talet förtätades området då flera stora anlägg-
ningar uppfördes för konfektions- och postorderindustrin. 
Dessa byggnader, som än idag dominerar intrycket, låg sedan 
till grund för handelsområdet ”Knalleland” som utvecklades 
under 1970-talet och framåt.

Fabriksbyggnaden inom kvarteret Glesvingen 12 uppfördes 
för AB Corsettindustri år 1942 efter ritningar av Ingenjör 
Olof Siby. Byggnaden har genomgått ett antal på- och 
tillbyggnader, bland annat 1959 och 1966 då den fick sin 
nuvarande volym. Den tydliga kopplingen till funktiona-
lismen som den ursprungliga byggnaden hade har genom 
förändringar av takformer, utbyggnader samt plåtinklädnader 
delvis gått förlorad. Med sina gula tegelfasader och fönster-
former är byggnaderna dock tydligt förankrade i sin tid och 
utgör en av stadens bäst bevarade konfektionsfabriker varför 
dessa ska bevaras.

Fabriksbyggnaden inom Kvarteret Glesvingen 17 uppfördes 
för H Swegmarks Fabriks AB år 1943 efter ritningar av 
Ingenjör Olof Siby. En omfattande tillbyggnad gjordes 1954 
då Fällmans Ingenjörsbyrå ritade en utbyggnad mot norr. 
Den nya byggnadsdelen utmärker sig genom en femte våning 
som ursprungligen innehöll en personalmatsal. Ytterligare en 
utbyggnad gjordes 1964 då byggnaden förlängdes mot norr i 
fyra våningar. De båda utbyggnaderna ansluter i princip helt 
till den ursprungliga byggnadskroppen vad gäller fasader 
och fönstersättning. Byggnadens funktionalistiska karaktär 
förstärks av de tidstypiska gavelavsluten vilka ger ett mer 
”monumentalt” och kubiskt intryck. Den södra gavel har 
senare delvis klätts in med plåt, vilket förtar intrycket av 
byggnaden och motverkar den avsedda effekten med denna 
byggnadsdetalj.

De båda fabriksbyggnaderna är idag ovanligt välbevarade 
representanter för en oerhört viktig tidsepok i stadens 
historia. Konfektionsindustrins framgångar på 1930- och 
40-talen är ett av de starkaste fundamenten som staden Borås 
vilar på idag. Det är av stor vikt att industribebyggelsen från 
denna guldålder bevaras och även i framtiden är läsbar för 
invånare och besökare i Borås. Byggnaderna anses besitta ett 
stort kulturhistoriskt värde och de finns sedan 2001 utpekade 
i ”Kulturmiljöprogram för Borås Kommun”, vilket antogs av 
Kommunfullmäktige år 2001. 
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Foto som visar Herrljungagatans nuvarande utformning. Bilden är tagen norrut. (Arkitekterna Krook & Tjäder AB)

Foto som visar Herrljungagatans utformning och gaturum. Bilden är tagen norrut. 
(Arkitekterna Krook & Tjäder AB)

Foto som visar Herrljungagatans utformning och gaturum. Bilden är tagen söderut.  
(Arkitekterna Krook & Tjäder AB)
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419 m²

640 m²

420 m²

713 m²

420 m²

580 m²

420 m²

590 m²

420 m²

35 % av området innanför linjen får bebyggas 
motsvarande ungefär 3500 m2. Befintliga byggnader 
utgör dock cirka 2250 m2, då återstår cirka 1250 m² 
för nya byggnader.

Byggbar mark

I det grå området får en 
transformatorstation byggas.

Korsmark. Här får bara 
kompletterande byggnader byggas.

Befintliga byggnader utgör cirka 
2250 m2.

Prickmark. Området får inte 
bebyggas alls.

Nedan är några schematiska exempel på hur byggrätten skulle kunna utnyttjas:

1060 m2 1133 m2 1010 m21000 m2

Tillåten höjd på byggnaderna är samma som befintliga hus. Dock tillåts teknikutrymmen om max 30 m2 
sticka upp ytterliggare 3 meter. Dessa kan placeras var som helst på taket.

På den södra byggnaden finns redan ett 
teknikutrymme. Det innebär att endast 5 m2 
kan tillkomma.

Teknikutrymme
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Gångtrafik
Planförslaget innebär ingen förändring av den befintliga 
gångbanan utmed Herrljungagatan. Inom planområdet och i 
dess närhet är möjligheten för gående att ta sig fram mindre 
bra, orienterbarheten är låg och gångtrafiken är inte det 
prioriterade trafikslaget. Planförslaget innebär inte någon 
större förbättring av denna men antalet utfarter mot Herr-
ljungagatan begränsas vilket förbättrar trafiksäkerheten.

Det finns ett önskemål om att bredda gångbanan inom 
planområdet inom fastigheterna Glesvingen 12 och 17, detta 
säkras dock inte i planförslaget. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Inom planområdet finns ingen cykelväg utan cyklar och 
motorfordon samsas inom samma körfält. Strax söder om 
planområdet börjar en cykelväg som leder in till Borås 
centrum och även norrut inom tätorten.  

Inom planområdet möjliggörs för erforderlig cykelparkering 
för boende, besökare samt verksamma inom området. Totalt 
redovisas ett behov av cirka 170 parkeringsplatser för cyklar 
till följd av den planerade exploateringen.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger cirka 2,5 kilometer norr om Borås 
Centralstation och gränsar till Knalleland station, från vilken 
resan till Borås C tar cirka 4 minuter. Station Knalleland 
trafikeras med en gles turtäthet morgon och eftermiddag/ 
kväll. Närmaste busshållplats är Knalleland som ligger cirka 
400 meter sydväst om planområdet. Hållplatsen trafikeras av 
lokaltrafik med hög turtärhet. Hållplatsen planeras dock att 
flyttas rakt västerut till Skaraborgsvägen och avståndet från 
aktuellt planområde blir då cirka 560 meter.

Biltrafik och bilparkering 
Planområdet ligger precis utanför det område som anges 
som centumzon i gällande parkeringsnorm för Borås Stad. 
Området ligger även inom det i gällande ”Översiktsplan för 
Borås Stad” (antagen 2018) utpekade utvecklingsområdet för 
Knalleland inom vilket centrumnära bebyggelse ska utvecklas 
på kort sikt. I och med detta har parkeringsbehovet inom 
planområdet baserats på de angivna siffrorna för centrumzo-
nen enligt ”Borås Stads Parkeringsregler”.

Inom planområdet möjliggörs för drygt 70 bilparkeringsplat-
ser totalt för samtliga användningar. Bostäderna är tänkta 
att uppföras som studentbostäder vilket bedöms innebära att 
det krävs färre antal parkeringsplatser för bilar än om man 
uppför större bostäder.

För studentbostäderna möjliggörs det för 12 bilparke-
ringsplatser, för besökandeverksamheterna 19 och för den 
planerade kontorsverksamheten 42 bilparkeringsplatser. 

Bostäder

Inom planområdet finns i dagsläget inga bostäder då det 
är planlagt för industriändamål. Planförslaget innebär att 
bostäder möjliggörs inom fastigheterna Glesvingen 12 och 
17. Initialt avses cirka 100 stycken studentbostäder inrymmas 
inom fastigheten Glesvingen 17 och ett mindre antal bostäder 
inom fastigheten Glesvingen 12.

Arbetsplatser
Inom planområdet finns ett antal företag och planförslaget 
innebär att dessa kan vara kvar. Planförslaget möjliggör en 
bredare användning vilket kan leda till att ytterligare arbets-
platser inom området etableras.

Offentlig service
Närmaste förskola och grundskola finns cirka 400 - 500 
meter från planområdet. Närmsta fritidsgård ligger cirka 
500 meter norr om planområdet. Strax norr om planområdet 
ligger Borås Simarena, Alidebergsbadet  och Borås Djurpark. 

Borås Högskola ligger cirka 1,5 kilometer söder om plan-
området. 

 Inom planområdet finns Abecita Konstmuseum, vilket är 
ett privatägt konstmuseum som är öppet för allmänheten. 
Planförslaget möjliggör tillskapandet av ytterligare offentlig 
verksamhet. 

Kommersiell service 
Inom planområdet finns idag ett antal mindre verksamheter 
och planförslaget möjliggör att ytterligare verksamheter kan 
etablera sig inom området. I direkt anslutning till planområ-
det ligger Knalleland som utgör ett externt handelsområde. 

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt flackt och planförslaget förhindrar 
inte att området eller byggnationen inom området utformas 
tillgängligt.

3. Gator och trafik
Gatunät
Inom planområdet löper Herrljungagatan som idag utgörs 
av en 8 meter bred köryta och en trottoar med en bredd på 
1,5 meter utmed dess västra sida. Planförslaget innebär att 
gaturummet kommer att smalnas av för att göra plats åt ett 
avåkningsskydd utmed Älvsborgsbanan. Körytan föreslås 
smalnas av till 6,5 meter medan gångbanan föreslås att 
behålla sin bredd på 1,5 meter.
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Angöring och utfarter
Utmed Herrljungagatan begränsas utfarterna från fastigheter-
na Glesvingen 12 och 17 med utfartsförbud. Viss flexibilitet 
till nya in – och utfarter till fastigheterna möjliggörs.  

Riksintressen
Närliggande riksintressen berörs inte. Älvsborgsbanan som 
utgör riksintresse för kommunikation påverkas inte negativt.

Götalandsbanan
Planområdet ligger inom det område som studeras för fram-
tida sträckning av ny järnväg. Trafikverket har genomfört en 
lokaliseringsutredning ”Lokaliseringsutredning Bollebyggd-
Borås, en del av Götalandsbanan” (samrådshandling daterad 
2016-01-29 med kompletterande samrådshandling daterad 
2016-06-30) och kommit fram till åtta alternativa korridorer 
där den nya järnvägen kan gå.

Planområdet ligger inom röd, gul och lila korridor. Trafikver-
ket vill uppmärksamma kommunen att röd och gul korridor 
förespråkas i Borås Stads remissyttrande gällande Lokalise-
ringsutredningen.

Det är oklart hur planområdet kommer att påverkas utifrån 
buller, vibrationer och stomljud från den nya järnvägen.

Det är idag inte känt hur Trafikverket går vidare med lokali-
seringsutredningen.

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

Dagvatten
Aktuellt planområde är i dag anslutet till det befintliga 
dagvattennätet som avleder dagvattnet till recipienten 
Viskan.

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 
dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimen-
sionerade 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 exploate-
rats. Skillnaden i flöde skall utjämnas på tomtmark innan det 
avleds till dagvattenledning.

Värme
Fastigheterna är anslutna till fjärrvärmenätet. Det kan vara 
aktuellt att flytta befintliga fjärrvärmeledningar till följd av 
uppförandet av ett avåkningsskydd mot Älvsborgsbanan.

El, tele och fiber
Befintliga fastigheter är anslutna till el- och telenätet. Inom 
området är Borås Elnät ledningsägare. Inom fastigheten 
Glesvingen 17 möjliggörs för en ny transformatorstation. 

Det kan vara aktuellt att flytta befintliga ledningar till följd 
av uppförandet av ett avåkningsskydd mot Älvsborgsbanan.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning förutsätts att anvisningarna i Avfall Sveriges 
”Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk”.

5. Mark
Natur och vegetation
Med sin bakgrund som industriområde är större delen av 
marken inom fastigheterna Glesvingen 12 och 17 asfalterad 
och flack. I den västra delen av planområdet utgörs marken 
av en brant bergslänt, vilken stabiliseras av stenmurar och 
betongstödmurar.

Bergslänten är beväxt med sly och träd av olika arter och 
åldrar. Bergslänten och dess vegetation utgör en naturlig 
avgränsning till de angränsande bostäderna väster om 
planområdet. I de södra delarna av fastigheten Glesvingen 12 
finns en svagt sluttande gräsmatta.

Planområdet är inte utpekat i Borås Stads grönområdesplan 
men gränsar till ett mindre parkområde i norr, Högsbopar-
ken.

Utmed Herrljungagatans östra sida ligger ett område som 
idag nyttjas som parkeringsplats. Mellan parkeringsfickorna 
står fyra större lönnträd. Träden bidrar till att rama in gatan 
och utgör en naturlig ridå mot Älvsborgsbanan. Om träden 
kan bibehållas vid ett genomförande av detaljplanen är oklart 
men det finns en ambition att i största mån göra så alternativt 
ersätta dem med nya. 

Lek och rekreation
Närmsta lekplats finns vid Högsboparken, knappt 200 meters 
promenad från planområdet.
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200 meter norr om planområdet finns en passage över 
järnvägen varefter Borgarskogen, ett mindre skogsområde 
tar vid. Borgarskogen leder till Kypesjön med badplats samt 
Kypeterrängen, ett större friluftsområde med skogsmarker.

Lagenligt skyddad natur
Det finns ingen skyddad natur inom planområdet.

Fornlämningar och kulturminnen
Det finns inga kända fornlämningar eller kulturminnen inom 
planområdet.

Geoteknik och Radon

En berg- och geoteknisk utredning, reviderad 2017-06-02, 
finns som underlag till detaljplanen. Nedanstående utgör en 
sammanfattning av utredningen.

Berggrunden i det undersökta området består av en fin till 
medelkornig gnejs där pegmatitgångar förekommer. Jord-
lagren inom området domineras av morän och tunt ytlager 
av morän på berg, i områdets södra del förekommer även 
isälvssediment.

Ytor runt befintliga byggnader inom fastigheterna och öster 
där om är idag plana och underlagras av morän och isälvs-
sediment. Inga stabilitetsproblem/rasrisk bedöms föreligga i 
området.

SGU:s urankarta visar att området är klassat som lågradon-
mark utifrån bergarten på platsen. I den berg- och geoteknis-
ka utredningen nämns att radonhalten i jord är högre i Borås 
än i flera närliggande kommuner Med denna bakgrund är 
bedömningen att marken bör klassas som normalradonmark 
tills dess att mätningar har utförts.

Enligt gällande anvisningar från Boverket ska byggnader 
som uppförs på normalradonmark uppföras radonskyddande 
vilket innebär att särskilda åtgärder krävs för att skydda 
byggnader mot inträngande luft från marken.

Byggnation på normal- och högradonmark erfordrar radon-
skydd. Särskild utredning vid bygglovsskedet ska klargöra 
och bevaka krav på radonskydd.

Bergteknik
Inom planområdet förekommer flertalet betong- och sten-
murar som förbättrar släntstabiliteten i den västra delen samt 
som fastighetsavgränsning. Betongplintar förekommer även 
som förankring av nätstängsel mot angränsande fastigheter. 

Framtagen berg- och geoteknisk utredning visar att betong-
murar och stöd inom planområdet är i generellt gott skick. 
Dock behöver åtgärder vidtas för att förlänga betongstöd-

Nivåskillnad mot angränsande bebyggelse i väster. 

Gården i väster vid Glesvingen 17. I fonden syns norra gaveln på Glesvingen 12.

Utemiljön mellan byggnation och mur vid Glesvingen 17, utbilck mot söder. 

Grönyta framför bebyggelsen inom fastigheten Glesvingen 12.    
(Arkitekterna Krook & Tjäder AB)
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murarnas livslängd och inom Glesvingen 12 minska risk för 
nedfall av löst putsbruk. Åtgärderna finns närmre beskrivna i 
utredningen. 

Ingen rasrisk föreligger för stenmurar inom Glesvingen 17. 
Dock förekommer lösa block vid stenmuren längst i norr 
inom Glesvingen 17. Behövliga skötselåtgärder finns närmre 
beskrivna i utredningen.

För bergslänten i norra delen av Glesvingen 17 ska stabili-
teten säkerställas innan startbesked för byggnation kan ges. 
Berget är kraftigt uppsprucket med mycket löst material. 
Inledande stabilitetshöjande åtgärder finns beskrivna i 
utredningen. 

Risk för blocknedfall samt säkerställande av bergsläntens 
stabilitet inom norra delen av Glesvingen 17 kommer att 
säkras genom avtal med respektive fastighetsägare och 
utföras av fastighetsägaren. 

Förorenad mark
Efter avslutat samråd har en historisk inventering samt en 
översiktlig miljöteknisk markundersökning genomförts 
inom fastigheterna. Inventeringen, Historisk inventering av 
fastigheterna Glesvingen 12 och 17, Borås Stad (ÅF-Infrastructure 
AB, 2019-06-17), pekade på att följande huvudsakliga grupper 
av föroreningar kunde finnas inom eller i direkt anslutning 
till undersökningsområdet:

Tungmetaller
 » Förhöjda halter av tungmetaller skulle kunna finnas i 

fyllnadsmaterialet inom hela området då fastigheterna 
kan ha fyllts ut vid byggnation. Dock återfinns tung-
metaller även naturligt i jorden, ibland över tillämpbara 
riktvärden.

PCB och byggnadsmaterial som asbest och tungmetaller
 » Polyklorerade bifenyler är en grupp industrikemikalier 

som är miljö- och hälsoskadliga. Befintliga byggna-
derna inom planområdet är enligt miljöförvaltningen 
Borås Stad inte inventerade enligt PCB förordningen 
(2007:19) vilket medför att risk föreligger att fogmassor 
och andra delar av byggnaderna innehåller PCB. Viss 
risk föreligger även att PCB kan ha spridits till mark-
lagren. I byggnader från denna ålder finns även risk att 
det förekommer exempelvis tungmetaller och asbest i 
byggnadsmaterialen.

PAH
 » Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en stor 

grupp av föroreningar som har flera miljö- och hälsos-
kadliga effekter. PAH kan återfinnas i fyllnadsmassor, 
bärlager under asfalt samt i äldre asfalt (stenkolstjära) 
liksom i tyngre oljeprodukter. 

Som en följd av den historiska inventeringen genomfördes en 
övergripande miljöteknisk undersökning, Översiktlig miljötek-
nisk markundersökning på fastigheterna Glesvingen 12 och 17, Borås 
Stad (AFRY, ÅF-Infrastructure AB, 2020-03-13). Utredningens 
syfte var att översiktligt utreda föroreningssituationen inom 
fastigheterna inför förändrad detaljplan och exploatering.

Undersökningen visar att området bedöms som förorenat 
över gällande riktvärde inom flera delar. I utredningen ges 
nedanstående rekommendationer utifrån förutsättningen att 
asfalt inom området kommer ligga orörd (ingen schaktning). 
Om förutsättningarna ändras kan även rekommendationerna 
komma att ändras.

 » Vidare avgränsning av påträffad förorening i form av 
PCB både horisontellt och vertikalt i jordmassorna 
utförs kring påträffad förorening. Ytlig jord förorenad 
med PCB, i halter överstigande KM (känslig markan-
vändning), som förekommer inom icke hårdgjord yta 
bör åtgärdas innan området ombildas till bostadsmark.

 » Kompletterande provtagning i ytlig jord inom icke 
hårdgjorda ytor på fastigheterna med avseende på PCB.

 » Då ingen schakt planeras i området förslås att en 
riskbedömning görs utifrån påträffade föreningar samt 
att eventuella platsspecifika riktvärden tas fram. Då 
ingen schakt planeras och påträffad förorening därmed 
kommer ligga under hårdgjord yta är bedömningen att 
en avhjälpande åtgärd eventuellt kan undvikas, utan att 
det skall medföra en ökad risk för människa eller miljö.

 » Asfalten inom området bedöms vara fri från tjärasfalt 
och kunna ligga kvar utan risk för människors hälsa 
eller miljön. Om schaktarbeten ska utföras som gör 
att asfalten måste brytas upp kan denna återanvändas. 
Entreprenören bör vara uppmärksam på eventuellt 
avvikande utseende på asfalten då utförd undersökning 
är av sticksprovkaraktär.

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

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor. I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor 
öka.
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Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att 
lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken 
höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån 
byggnader.

Miljökvalitetsnormer
Planändringen innebär en ändrad markanvändning från 
industri till bostads- och centrumändamål. Planförslaget 
innebär möjlighet till förtätning inom fastigheterna, vilket 
kan innebära mer hårdgjord yta. Detta kan innebära en viss 
ökning av flöden vid stora regn, men det i sig bedöms inte 
innebära en försämring av gällande MKN.

Konsekvenserna av planens genomförande bedöms inte 
innebär att några miljökvalitetsnormer överskrids rörande 
grundvatten och ytvatten (5 kap. MB).

7. Sociala perspektiv
Planförslaget innebär en förtätning med bostäder i ett 
område som till stor del utgörs av verksamhets- eller handels-
byggnader. Planförslaget möjliggör en varierad användning 
inom fastigheterna och kan komma att bidra till en vitalise-
ring av Herrljungagatan och de norra delarna av Knalleland. 

Trygghet
Planförslaget möjliggör en bred användning inom fastighe-
terna Glesvingen 12 och 17 i form av bostads- och centrum- 
och kontorsändamål vilket innebär att området kommer att 
befolkas under dygnets alla timmar vilket i sin tur kan bidra 
till att minska den upplevda känslan av otrygghet jämfört 
med idag. 

Identitet
Planområdet upplevs idag som öde och inte en miljö som 
man gärna uppehåller sig i. Framförallt upplevs Herrljungaga-
tans gaturum som väldigt brett, då det kantas av parkeringar 
på båda sidor. 

Byggnaderna inom Glesvingen 12 och Glesvingen 17 utgör 
ett tydligt arv från textilindustrins storhetsdagar i Borås. 
Mest markant och identitetsskapande är byggnationen inom 
Glesvingen 12 som med sin karakteristiska muralmålning 
på den södra gaveln utgör ett tydligt landmärke i området. 
Detaljplanen styr utformningen av den befintliga byggnatio-
nen till volym och placering utmed Herrljungagatan. Samt 
genom skydds- och varsamhetsbestämmelser gällande fasader 
och fönstersättning.  

Mötesplatser
Planförslaget innebär inte att några nya mötesplatser tillska-
pas inom allmänplats men möjliggör för en bred användning 
inom fastigheterna Glesvingen 12 och 17 vilket kan bidra till 
ett ökat flöde utmed Herrljungagatan och närområdet. 

8. Störningar på platsen
Planområdets läge intill Älvsborgsbanan innebär att risk, 
vibrationer samt buller har utretts. Planförslaget i sig innebär  
att trafiken inom och från området i viss mån ökar men 
endast marginellt. 

Risk
För Glesvingen 12 och 17 är aktuellt avstånd till Älvsborgs-
banan som kortast cirka 25 meter. Älvsborgsbanan går på en 
banvall belägen på 1,3 - till 2,0 meters höjd ovan den intillig-
gande Herrljungagatan. Med utgångspunkt i ”Skyddsavstånd 
till transportleder för farligt gods - Översiktlig riskanalys av transporter 
med farligt gods på väg och järnväg i Borås Stad” (Wuz risk consul-
tancy AB, 2016-12-19) konstaterades att en specifik utredning 
behövdes tas fram. Borås Stad anger ett skyddsavstånd från 
Älvsborgsbanan till flerbostadshus på 40 meter. Aktuellt 
avstånd är kortare än så och då anger Borås Stad att en vall 
(urspårningsskydd) i kombination med ett skyddsavstånd 
på 20 meter ger en tillfredsställande låg risknivå. Med 
brandskyddad fasad kan avståndet kortas till 10 meter från 
urspårningsskyddet.

För Glesvingen 17 och 12 kan således bostäder tillåtas givet 
att ett avåkningsskydd ordnas mot järnvägen. Skyddet bör 
utformas så att utsläpp av vätskor kvarstannar i anslutning till 
spårområdet. Om så sker kommer det inte ställas krav på att 
fönster i fasad utförs i brandteknisk klass.

Framtagen riskutredning ”Utformning av säkerhetsåtgärder - 
Underlag till detaljplanen för Glesvingen 12 & 17 i Borås, rev 3” 
(Briab Brand & Riskingenjörerna AB, 19-10-18) drar följande 
slutsatser och gör följande rekommendationer:

• Ett urspårningsskydd placeras så att avståndet mellan 
vallens bortre kant (mot spårområdet) till närmsta 
byggnad i Glesvingen 17 och 12 uppgår till minst 20 
meter.

• Ett urspårningsskydd placeras så att avståndet mellan 
vallens bortre kant (mot spårområdet) till närmsta 
byggnad inom Glesvingen 17 och 12 uppgår till minst 10 
meter samtidigt som byggnaderna förses med brandskyd-
dade fasader.
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Urspårningsskyddet kan utformas som en skyddsvall med 
en vertikal platta av betong närmst spåret och resterande del 
i jord eller andra fyllnadsmassor. Vallen ska ha ett tvärsnitt 
på minst 6,3 m2 om avståndet från vall till spårmitt är minst 
5,0 meter och 5,7 m2 om avståndet till spårmitt är minst 7,0 
meter.

Krav på fritt utrymme mot järnvägen behöver beaktas och 
påverkar ett område upp till 6,5 meter från spårmitt. Minsta 
avstånd från någon punkt på vallen och närmsta spännings-
förande del ska överstiga 5,0 meter.

Friskluftsintag ska placeras högt, minst 8 meter ovan mark. 
Byggnader bör förses med mekanisk till- och frånluft med 
avstängningsmöjlighet åtkomlig för boende. Vidare ska 
byggnaderna vara möjliga att utrymma i västlig riktning.

Avåkningsskyddets påverkan på   
Älvsborgsbanan
Avåkningsskyddet planeras att utföras enbart via arbeten 
inom den kommunala fastigheten samt via avstängning utav 
en körbana på Herrljungagatan. Minsta teoretiska avstånd till 
spårmitt och till arbetsanordning, maskin och arbetstagare är 
då 6,4 meter. 

Avstånd till strömförande anordning överstiger skyddsav-
stånd i enlighet med gällande riktlinjer. Arbete förutsätts 
kunna utföras i dialog med Trafikverket. Då en riskutredning 
inför arbeten behöver framtas. I dagsläget identifierade 
risker:

 » Arbete nära högspänningsledning. 

 » Arbete nära järnvägstrafik 

 » I samband med avverkning och eventuell plantering 
utav träd föreligger risk för nedfallande träd på järnväg. 

Avåkningskdyddets geotekniska påverkan på Älvsborgsbanan  
framgår utav Geoteknisk omgivningspåverkan på Älvsborgsbanan 
– skyddsvall mot järnväg (GeoVerkstan Sverige AB, 20-09-23). 
Uppförandet av skyddsvallen bedöms påverkan på befintlig 
banvall vara positiv avseende vallens geotekniska bärför-
måga, då skyddsvallen höjer närliggande marks nivå och 
fungerar som en tryckbank. 

Teoretiska sättningar i kanten av banvallen beräknas 
teoretiskt bli i 3 á 4 millimeter och bygger på ett konservativt 
beräkningssätt. Avståndet mellan skyddsvall och banvall 
resulterar i att lastökning i marken under banvallen sker först 
på 4,5 meters djup under kringliggande marknivå.

Det befintliga avvattningsdiket inom Trafikverkets fastighet 
påverkas ej av byggnationen av vallen. Vallen förses ej med 
hårdgjorda ytor utan enbart utav genomsläppliga massor 
så att infiltrering av nederbörd kan ske på egen fastighet. 
Överkanten på vallen föreslås även erhålla en svag lutning 
mot Herrljungagatan för att minimera risken för ytvatten 
belastar järnvägsområdet.

Befintligt stängsel utmed Älvsborgsbanan föreslås flyttas och 
placeras på skyddsvallen.

Räddningstjänstens bedömning
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har tagit del av 
”Utformning av säkerhetsåtgärder - Underlag till detaljplanen för 
Glesvingen 12 & 17 i Borås” (Briab Brand & Riskingenjörerna 
AB, 2018-01-03). Räddningstjänsten gör bedömningen att 
utredningen är tillräcklig. 

Räddningstjänsten har inga invändningar gällande skydds-
vallens placering eller utformning, beträffande åtkomst för 
räddningsinsats. 

Principsektion som visar fastigheterna i väster, Herrljungagatan, avåkningsskyddet samt Älvsborgsbanan. Sektionen visar att avståndet mellan en vall och kontakt-
ledningen ska vara minst 5 meter. Detta illustreras med den streckade linjen. Avståndet mäts 1,5 meter från spårmitt då det är detta utrymme som kontaktlednings-
konstruktionen upptar. Färgade cirklar visar på befintliga ledningars placering. (Briab)

PRINCIP SEKTION
Skala 1:50
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Buller och vibrationer
Planområdets närhet till Älvsborgsbanan har föranlett att 
en bullerutredning tagits fram ”Glesvingen 12 och 17, Borås, 
Trafikbullerutredning” (Akustikforum AB, 2019-07-01). 

Utredningen visar att ekvivalentnivåerna för väg- och 
tågtrafik understiger 60 dBA (decibel) vid samtliga fasader. 
Högsta maxnivå vid fasad är 81 dBA på norra byggnaden och 
83 på den södra. Gemensam uteplats anordnas där maxnivån 
är max 70 dBA.

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. 

Även en separat vibrationsutredning ”Komfortutredning avseende 
vibrationer från järnvägstrafik, Glesvingen 17, Borås” (Abesiktning 
AB, 2019-06-25) har tagits fram. Syftet med rapporten var att 
redogöra om Trafikverkets riktlinjer avseende komfortvibra-
tioner uppfylls. 

Enligt Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021 ”Buller och 
vibrationer från trafik på väg och järnväg i planeringsfallet nybyggnad 
och väsentlig ombyggnad” eftersträvas att ingen ska utsättas för 
vibrationsnivåer över 0,4 mm/s vägd RMS i permanentbos-
täder.

Utredningens slutsats är att de uppmätta komfortvärdena 
under mätperioden understiger Trafikverkets riktlinjer – 0,4 
mm/s vägd RMS – med mycket god marginal.

Luftkvalitet
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
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 ändrade markanvändningen respektive möjlig 
ny bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA innebär att gatan bibehåller sin funk-
tion som gata för trafik inom tätort. 

Bestämmelse SKYDD innebär att skyddsanordning mot 
Älvsborgsbanan ska 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
Bokstaven B står för Bostäder och tillåter att befintliga 
byggnader eller framtida ny bebyggelse får inrymma bostäder 
såsom lägenheter, radhus med mera. 

Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan verksam-
het som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå 
för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingslo-
kaler. Bestämmelsen möjliggör för befintlig verksamhet att 
finnas kvar.

Bokstaven E tillåter att en transformatorstation får uppföras.

Bild som visar de ekvivalenta ljudnivåerna för väg- och järnvägstrafik.   
(Akustikforum AB)

Bild som visar de maximala ljudnivåerna för väg- och järnvägstrafik.   
(Akustikforum AB)

 0 - 55 dBA 56 - 60 dBA

65 - 70 dBA 70 - 75 dBA

75 - 80 dBA 80 - 85 dBA
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Största byggnadsarea är 35 % av fastighetsarean inom 
användningsområdet BC. 3D-fastighet eller ägandelägenhet 
ovanför markplan undantas från procentantal enligt ovan. 

På prickad mark får byggnad inte uppföras dock får marken 
underbyggas.

Inom området som är markerat med kors får endast komplet-
terande byggnader uppföras med en högsta totalhöjd om 4 
meter. 

Till följd av det kulturhistoriska värde som byggnaderna 
inom planområdet utgör, har rivningsförbud liksom ett antal 
skydds- och varsamhetsbestämmelser införts.

Bokstaven r står för rivningsförbud och innebär att befintlig 
byggnad inte får rivas. Motivet till denna planbestämmelse 
är att de båda huvudbyggnaderna inom planområdet utgör 
särskilt välbevarade representanter för en mycket viktig 
tidsepok i Borås historia. Byggnaderna finns medtagna i 
”Kulturmiljöprogram för Borås Kommun” (antaget av Kommun-
fullmäktige 2001). 

Bokstaven q står för skydd för befintliga värdefulla bygg-
nadsverk, bebyggelseområden och tomter. Bestämmelserna 
kan omfatta både exteriör och interiör liksom byggnadsdetal-
jer såväl som viktig växtlighet och konstarbeten. I detta fallet 
innebär bokstaven k att befintliga gula tegelfasader skall 
bevaras och att tilläggsisolering på utsidan inte är tillåten. 

Bokstaven k är en varsamhetsbestämmelse som reglerar 
vilka karaktärsdrag och värden hos byggnadsverket som 
varsamheten speciellt ska inriktas på. Syftet är att i förväg 
göra klart vilka särskilda krav som kommer att ställas vid en 
bygglovsprövning. I detta fallet är syftet att de karakteristiska 
fönstersnickerierna ska bevaras likt de ursprungliga vad 
gäller indelning och proportioner.

Bebyggelsen inom planområdet regleras genom nockhöjd. 
Inom vissa delar får teknikutrymmen till en största samman-
lagd area av 30 m2 och en högsta höjd på 3 meter över 
nockhöjden uppföras. 

Utformningsbestämmelser kring förbud för tillkommande 
utkragande balkonger längs med Herrljungagatan har införts.

På grund av planområdets närhet till Älvsborgsbanan har 
skyddsbestämmelser införts gällande luftintags placering 
samt en bestämmelse rörande brandskydd för en mindre del 
av den befintliga byggnationen inom Glesvingen 12 samt att 
det ska finnas möjlighet till evakuering från järnvägen. 

En bestämmelse kring buller reglerar att byggnader ska 
placeras/utformas så att gällande riktvärden för trafikbuller 

klaras. Varje bostad ska ha tillgång till en skyddad uteplats 
som klarar riktvärdena. I de fall bostadsytan överstiger 35 
m2 ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en 
ljuddämpad sida.

På de delar av gränslinje angiven med ringar ut mot Herr-
ljungagatan får inte in- eller utfart anordnas.

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit 
laga kraft.

För att säkerställa att eventuella markföroreningar har 
avhjälpts eller att en skydds- eller säkerhetsåtgärd vidtagits 
har en administrativ bestämmelse kring ändrad lovplikt 
införts på plankartan. Denna innebär att startbesked för 
bygglov inte får ges förrän markens lämplighet säkerställts 
avseende markföroreningar. 

För att säkerställa att geotekniska risker är avhjälpta har en 
eller att en skydds- eller säkerhetsåtgärd vidtagits har en 
administrativ bestämmelse kring ändrad lovplikt införts på 
plankartan. 

Utformning av allmänna platser
Bestämmelsen om föreskriven höjd över gatans nollplan är 
höjder som är satta i början och slutet av Herrljungagatan för 
att reglera gatumarkens höjd.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen av vårt framtida, önskade Borås. 
Visionen tillhör alla som bor och verkar i Borås: privatper-
soner, företag, föreningar, organisationer. Ju fler som strävar 
efter att göra visionen till verklighet, desto större del av den 
kommer att bli sann. Borås Stad — alltså kommunen — blir 
en av flera drivande parter för att förverkliga drömmen.
Visionen består av sju strategiska målområden:

 » Människor möts i Borås

 » Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

 » Företagandet växer genom samverkan

 » Livskraftig stadskärna

 » Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

 » Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

 » Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
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Planförslaget är förenligt med visionen då den möjliggör en 
utveckling av mötesplatser, möjlighet till nya verksamheter 
och bostäder samt ligger entralt placerat med många viktiga 
målpunkter inom ett relativt kort avstånd. Planförslaget 
innebär även att byggnader som idag inte används i någon 
större utsträckning kan återanvändas för ett nytt och bredare 
innehåll. Planförslaget lever således upp till fyra av de stra-
tegiska målområdena för Vision 2025; Människor möts i Borås, 
Företagandet växer genom samverkan, Goda resvanor och attraktiva 
kommunikationer och Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt. 

Översiktlig planering
Översiktsplan för Borås, antagen 12 april 2018, presenteras 
fem målområden vilka ligger till grund för de strategier och 
planerings principer som föreslås. De fem målområdena är: 
En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse, Infrastruktur 
som hanterar tillväxten, God livsmiljö och ett enkelt vardags-
liv, Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn samt 
Regioncentrum med nationell och internationell koppling. 
Planförslaget överensstämmer med dessa fem övergripande 
målområden. 

Det aktuella planområdet tangerar den centrumnära staden 
och ligger inom ett område som pekas ut som utvecklings-
område (Utvecklingsområde Knalleland) för centrumnära 
bebyggelse inom vilket förtätning och komplettering med 
blandad användning och hög exploateringsgrad i harmoni 
med befintlig bebyggelse ska ske. 

I utvecklingsområden finns en stor potential till bostads- och 
stadsutveckling och detta bör prioriteras i kommunens 
planarbete. För det aktuella utvecklingsområdet, Knalleland 
pågår arbetet med att ta fram en strategisk plan. Tidshori-
sonten för utbyggnaden av utvecklingsområdena ligger inom 
en 5 – 20 års period och målbilden är att områdets olika 
delar ska kopplas samman och att det ska kompletteras med 
en kraftfull bostadsutbyggnad samt att kopplingarna till 
stadskärnan ska stärkas. 

Miljömål
Detaljplanen bedöms inte ha negativ påverkan på något av de 
uppsatta miljömålen på grund av dess ringa omfattning samt 
att den endast berör mark som är ianspråkstagen. 

Övriga kommunala dokument

Bostadsbyggnadsprogram
Planförslaget är i linje med gällande bostadsbyggnadspro-
gram. 

11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande och 
kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten inom 
kvartersmark. Det innefattar byggnationer med tillhörande 
anläggningar och anslutningar, parkering samt in- och utfart 
till området. I exploatörens ansvar ligger även uppförande 
samt kostnad för avåkningsskydd mot Älvsborgsbanan. I 
exploatörens ansvar ligger även kostnader för eventuell flytt 
av befintliga fjärrvärmeledningar, vatten-, dagvatten- och 
spillvattenledningar till följd av uppförandet av avåknings-
skyddet mot Älvsborgsbanan.

 » Kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll 
av allmänna platser (GATA och SKYDD) inom plan-
området.

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell 
utbyggnad av fjärrvärme till de byggnader inom plan-
området som ännu ej är anslutna. Se rubrik 4. Teknisk 
försörjning.

 » Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna 
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se 
rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör 
som exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk 
försörjning.

Avtal
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan exploatören 
och kommunen som bland annat reglerar uppförande och 
kostnader av avåkningsskydd mot Älvsborgsbanan.

Trepartsavtal mellan Trafikverket, Borås Stad samt exploa-
tören kommer upprättas. Avtalet reglerar bevakande projekt-
ledares arbete som säkerställer att Trafikverkets järnvägsan-
läggning inte skadas samt svarar på tekniska frågor.
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Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut-
ning till planområdet:

 » Borås Energi och Miljö AB, fjärrvärme, vatten och 
avlopp

 » Borås Elnät AB, el

 » Splitvision, fiber

 » Skanova, tele

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

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar del av Borås Glesvingen 12 och 17 
som är privatägda fastigheter, samt del av fastigheten Borås 
Lundby 1:1 som ägs av Borås Stad.

Bestämmelser om fastighetsindelning, ursprungligen antagna 
som tomtindelningarna 1583K-BN682/1964 och 1583K-
BN884/1959 upphävs i och med denna detaljplan. Det 
innebär att fastighetsgränserna lägen inte längre är låsta.

Fastighetskonsekvenser Borås Glesvingen 12

 » För fastigheten Glesvingen 12 ändras kvartersmarkens 
användning från industri ( J) till bostäder och centrum 
(BC). 

Fastighetskonsekvenser Borås Glesvingen 17

 » För fastigheten Glesvingen 17 ändras kvartersmarkens 
användning från industri ( J) till bostäder och centrum 
(BC). 

Fastighetskonsekvenser del av Borås Lundby 1:1

 » Användning av allmän platsmark ändras från natur 
(NATUR) till skydd (SKYDD).

Ekonomi
Samtliga åtgärder inom kvartersmark bekostas av exploatö-
ren. Det innebär samtliga utredningar, tillstånd och utbygg-
nader av tekniska anläggningar samt byggnader. 

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

 » Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdrag-
ning till tomtgräns av ny fjärrvärmeanslutning till 
Glesvingen 17.

 » Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom fjärrvär-
meanslutningen.

 » Borås Elnät AB får eventuellt kostnader för framdrag-
ning av nya elledningar till tomtgräns.

 » Borås Elnät AB får intäkter genom eventuella nya 
anslutningar till elnätet.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år  efter att planen har fått laga 
kraft. 

Fastighetsplan
Fastighetsplan 1583K-BN884/1959 fastställd den 22 septem-
ber 1959 upphävs för fastigheten Glesvingen 12, se plankarta.

Fastighetsplan 1583K-BN682/1964 fastställd den 13 juli 1964 
upphävs för fastigheten Glesvingen 17, se plankarta.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen är förenlig med 
översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmän-
heten eller i övrigt av stor betydelse, eller inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut.

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Besiktning av bergslänter och stödmurar Glesvingen 
17, Borås (WSP Samhällsbyggnad, 2016-11-02)

 » Berg- och geoteknisk utredning Glesvingen 12 & 17, 
Borås (WSP Samhällsbyggnad, 2016-11-02)
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 » Geoteknisk omgivningspåverkan på Älvsborgsbanan 
– skyddsvall mot järnväg (GeoVerkstan Sverige AB, 
2020-09-23)

 » Glesvingen 12 och 17, Borås, Trafikbullerutredning 
(Akustikforum AB, 2019-07-01)

 » Historisk inventering av fastigheterna Glesvingen 12 
och 17, Borås Stad (ÅF-Infrastructure AB, 2019-06-17)

 » Komfortutredning avseende vibrationer från järn-
vägstrafik, Glesvingen 17, Borås (Abesiktning AB, 
2019-06-25)

 » Kulturmiljöprogram Värdefulla kulturmiljöer i Borås 
kommun (antaget av Kommunfullmäktige 2001) 

 » Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods - 
Översiktlig riskanalys av transporter med farligt gods 
på väg och järnväg i Borås Stad (Wuz risk consultancy 
AB, 2016-12-19)

 » Utformning av säkerhetsåtgärder - Underlag till 
detaljplanen för Glesvingen 12 & 17 i Borås rev 3 (Briab 
Brand & Riskingenjörerna AB, 2019-10-18)

 » Översiktlig miljöteknisk markundersökning på 
fastigheterna Glesvingen 12 och 17, Borås Stad (AFRY, 
ÅF-Infrastructure AB, 2020-03-13)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Arkitekterna Krook & Tjäder AB 
genom Fredrik Bergqvist. Handläggare från Borås Stad har 
varit Johan Ekeblom. 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Fredrik Bergqvist 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult

 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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En fullständig samrådsredogörelse finns att tillgå hos 
Borås Stad och på Borås Stads hemsida. Där finns samtliga 
inkomna yttranden i sin helhet med tillhörande svar. Nedan 
följer en kort sammanfattning av inkomna yttranden och de 
ändringar som har gjorts jämfört med samrådshandlingen.

1. Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
18 december 2018 har ägt rum under tiden 20 december 2018 
– 24 januari 2019. Berörda markägare har underrättats med 
brev till granskningen. Under samrådstiden har detaljplanen 
varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit 
tillgängliga på kommunens hemsida.

13 remissinstanser har skickat in yttranden under 
samrådstiden.

Sammanfattning av remissparters yttran-
den
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal 
punkter. 

 » De vill ha tydligare beskrivningar av riskhanteringen 
utmed Älvsborgsbanan, vilken påverkan den kan ha 
på Trafikverkets anläggning och hur ett genomförande 
säkras. 

 » De vill ha förtydliganden kring eventuella markförore-
ningar inom området och säkerställa att dessa hanteras 
korrekt. 

 » De vill ha förtydliganden kring hur frågor rörande 
geoteknik ska hanteras. 

 » De  har synpunkter kring framtagen ”Komfortutredning 
avseende vibrationer från järnvägstrafik” och önskar förtydli-
ganden.

 » De vill ha tydligare beskrivning kring skyfall.

 » De vill att Herrljungagatans utformning ska studeras. 

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 med allmän plats, GATA, för 
att säkerställa utbredning av utfartsförbud. 

 » Planbestämmelsen SKYDD har justerats så att det 
framgår att anläggningar för skydd ska finnas inom 
området.

 » Planbestämmelse angående utnyttjandegrad har juste-
rats för att möjliggöra 3D- fastighetsbildning. 

 » Planbestämmelse angående komplementbyggnader har 
förtydligast.

 » Reglering av höjd för komplementbyggnader har 
justerats.

 » Planestämmelse om luftintags placering har tillkommit.  

 » Planbestämmelse kring buller har tillkommit.  

 » Planbestämmelse angående möjlighet till evakuering 
har tillkommit. 

 » Administrativ planbestämmelse kring markföroreningar 
har justerats. 

 » Administrativ planbestämmelse gällande geoteknik har 
tillkommit. 

 » Planbeskrivningen har förtydligats och justerats, främst 
gällande förorenad mark och risk. 

 » Redaktionella justeringar har genomförts på plankartan 
och i planbeskrivningen. 

Sammanfattning samråds-
redogörelse
Detaljplan för Alideberg, Glesvingen 12 och Glesvingen 17 m.fl., Borås Stad, upprättad den 30 oktober 2020. 



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 21

Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2015-10-12 i beslut §333 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att ändra detaljplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 §359 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra gällande 
detaljplan samt att meddela sökanden positivt planbesked.

Den 19 december 2018 beslutade planchefen via delegation 
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen 
på samråd (§ Pl 2017-000008). Samrådet ägde rum den 20 
december 2018 - 24 januari 2019. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i denna samrådsredogörelse. 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Fredrik Bergqvist 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult 
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 

Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 
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Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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Denna bilaga innehåller samrådsredogörelsen för detaljplan 
Alideberg, Glesvingen 12 och 17 med flera 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
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
18 december 2018 har ägt rum under tiden 20 december 2018 
– 24 januari 2019. Berörda markägare har underrättats med 
brev till granskningen. Under samrådstiden har detaljplanen 
varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit 
tillgängliga på kommunens hemsida.

13 remissinstanser har skickat in yttranden under 
samrådstiden.

Sammanfattning av remissparters 
yttranden
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal 
punkter. 

 » De vill ha tydligare beskrivningar av riskhanteringen 
utmed Älvsborgsbanan, vilken påverkan den kan ha 
på Trafikverkets anläggning och hur ett genomförande 
säkras. 

 » De vill ha förtydliganden kring eventuella markförore-
ningar inom området och säkerställa att dessa hanteras 
korrekt. 

 » De vill ha förtydliganden kring hur frågor rörande 
geoteknik ska hanteras. 

 » De  har synpunkter kring framtagen ”Komfortutredning 
avseende vibrationer från järnvägstrafik” och önskar förtydli-
ganden.

 » De vill ha tydligare beskrivning kring skyfall.

 » De vill att Herrljungagatans utformning ska studeras. 

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 med allmän plats, GATA, för 
att säkerställa utbredning av utfartsförbud. 

 » Planbestämmelsen SKYDD har justerats så att det 
framgår att anläggningar för skydd ska finnas inom 
området.

 » Planbestämmelse angående utnyttjandegrad har juste-
rats för att möjliggöra 3D- fastighetsbildning. 

 » Planbestämmelse angående komplementbyggnader har 
förtydligast.

 » Reglering av höjd för komplementbyggnader har 
justerats.

 » Planestämmelse om luftintags placering har tillkommit.  

 » Planbestämmelse kring buller har tillkommit.  

 » Planbestämmelse angående möjlighet till evakuering 
har tillkommit. 

 » Administrativ planbestämmelse kring markföroreningar 
har justerats. 

 » Administrativ planbestämmelse gällande geoteknik har 
tillkommit. 

 » Planbeskrivningen har förtydligats och justerats, främst 
gällande förorenad mark och risk. 

 » Redaktionella justeringar har genomförts på plankartan 
och i planbeskrivningen. 

Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2015-10-12 i beslut §333 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att ändra detaljplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 §359 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra gällande 
detaljplan samt att meddela sökanden positivt planbesked.

Den 19 december 2018 beslutade planchefen via delegation 
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen 
på samråd (§ Pl 2017-000008). Samrådet ägde rum den 20 
december 2018 - 24 januari 2019. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i denna samrådsredogörelse. 

Samrådsredogörelse
Bilaga till detaljplan för Alideberg, Glesvingen 12 och 17 m.fl., Borås Stad, upprättad den 30 oktober 2020.
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2. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget och uppmanar 
Samhällsbyggnadsnämnden att undersöka möjligheten att 
ordna en gång- och cykelväg längs Herrljungagatan.

Kommentar
Synpunkten noteras och möjligheten till att anlägga 
gång- och cykelväg längs Herrljungagatan har studerats 
sedan avslutat samråd. Studien har inte resulterat i någon 
förändring av planförslaget från samrådsskedet. Cykel- och 
motortrafik föreslås fortsättningsvis framföras i blandtrafik. 

S2 Länsstyrelsen 
Med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden bedömer Länsstyrelsen att 
frågor som berör hälsa och säkerhet behöver lösas på ett 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för 
att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen befarar inte att:

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt

• Mellankommunal samordning blir olämplig

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
(MB 7 kap)

• Miljökvalitetsnormer inte följs

Utifrån nuvarande planhandlingar är det dock inte 
helt säkerställt att bebyggelsen blir lämplig utifrån 
prövningsgrunden hälsa och säkerhet (risk för olyckor, 
översvämning, erosion).

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Risk
Det saknas en värdering av såväl individ- och samhällsrisken 
för olyckor till följd av närheten (ca 25 meter) till 
Älvsborgsbanan. En utredning gällande utformning 
av säkerhetsåtgärder har dock tagits fram. I den har 
föreslagits riskreducerande åtgärder, utöver bland annat 
ett urspårningsskydd i form av en vall. Det framgår att 
samråd ska ske med Trafikverket angående möjligheterna 
att uppföra en vall i nära anslutning till spårområdet. Den 
föreslagna markanvändningen förutsätter att den vall 
som ska placeras så nära spårområdet som utredningen 
föreslår inte inskränker Trafikverkets möjligheter att som 
verksamhetsutövare upprätthålla järnvägens funktion. 
Åtgärdernas genomförbarhet behöver klarläggas till 
granskningsskedet. Det behöver framgå om åtgärden i form 
av vall kan genomföras och få den funktion som är tänkt. 
Det framgår inte hur behovet av skyddsåtgärder ska hanteras 
om detta inte är möjligt. Således behöver det finnas ett 
alternativ till denna lösning. Planbestämmelsen SKYDD 
reglerar bara möjligheten att uppföra ett skydd, inte att det 
kommer att uppföras ett sådant. Utgångspunkten i PBL är 
att frågor som rör Länsstyrelsens prövningsgrunder, bland 
annat säkerhet, måste vara slutligt avgjorda och säkerställda i 
samband med att planen antas.

Andvändningsbestämmelsen m1 om brandklassad fasad är 
angiven på en liten del av planområdet där det i dag finns 
en liten utbyggnad på befintlig byggnad. Länsstyrelsen anser 
att det är befogat med brandklassad fasad med obrännbart 
ytskikt på nya byggnader (fasaden mot järnvägen) i de fall de 
kommer att uppföras på samma korta avstånd från järnvägen 
som befintliga byggnader (ca 25 meter från järnvägen). 
Länsstyrelsen accepterar att fönstren är öppningsbara med 
tanke på att det rör sig om bostäder.

Förorenad mark
Länsstyrelsen har ingen uppgift om att förorenad mark 
finns inom området, men eftersom det har bedrivits 
industriell verksamhet behöver frågan utredas. Det står i 
planbeskrivningen att det ska utföras en historisk inventering 
och en eventuell provtagning. Detta behöver vara utfört till 
granskningen. Framkommer det att marken är förorenad och 
att dessa föroreningar behöver avhjälpas för att göra marken 
lämplig för ändamålet ska detta regleras på ett tydligt sätt på 
plankartan.

Råd enligt PBL och MB
Geoteknik
Geoteknik Länsstyrelsen har inhämtat synpunkter från 
SGI som bifogas detta yttrande. De åtgärder som föreslås 
i besiktningsrapporten angående befintlig stödmur för att 
förhindra erosion i slänterna bakom murarna bedöms som 
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rimliga och genomförbara. Länsstyrelsen förutsätter vidare 
att stödmurarna har besiktigats och kommer att besiktigas 
kontinuerligt så att dess funktion upprätthålls. I plankartan 
finns en generellt formulerad administrativ bestämmelse 
som anger att startbesked för bygglov inte får ges för 
ändrad markanvändning förrän markens och byggnadernas 
lämplighet säkerställs genom att eventuella markföroreningar 
har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har 
vidtagits. Länsstyrelsen anser att planbestämmelsen bör 
förtydligas kring vilka åtgärder som ska vidtas samt var dessa 
åtgärder ska ske.

Vibrationer
Trafikverket skriver i sitt yttrande att det bör framgå att inga 
godståg passerat några godståg under mätperioden vilket är 
förenat med en viss osäkerhet gällande mätningarnas resultat 
i komfortutredningen. Trafikverket anser att denna osäkerhet 
bör värderas i utredningen. Länsstyrelsen instämmer i detta.

Buller 
Länsstyrelsen bedömer att gällande riktvärden för buller 
kan uppnås på platsen. Kommunen bör dock resonera 
kring hur bebyggelsen ska utformas så att ljudmiljön blir 
så god som möjligt. Ett godståg kan ge bullerstörningar 
som överstiger 70 dBA maximal nivå upp till 350 meter 
ifrån järnvägen. Även om det enligt allmänna råd och 
trafikbullerförordningen ges utrymme för att maximal 
ljudnivå kan överskridas ett visst antal gånger per timme kan 
sådana bullernivåer innebära störningar.

Översvämning till följd av skyfall
I planbeskrivningen framgår att planområdet inte 
påverkas av översväm-ningsrisker enligt detaljerad 
översvämningskartering. En bedömning av 
översvämningsrisk ska även innefatta översvämning till 
följd av ett skyfall. Länsstyrelsen anser att en bedömning av 
konsekvenser av ett skyfall, minst ett framtida 100-årsregn 
(d.v.s. med klimatfaktor), behöver beskrivas i en detaljplan. 
Det kan göras till exempel utifrån en skyfallskartering 
eller annat underlag, Det behöver också säkerställas att en 
exploatering inte påverkar och försämrar för intilliggande 
områden.

Behov av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen 
inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar 
denna bedömning. Således behöver inte en MKB tas fram.

Kommentar 
Risk
Synpunkterna kring hanteringen av skyddsåtgärderna noteras. 
Efter avslutat samråd har dialog med Trafikverket förts 
och genomförbarheten av föreslagen skyddsåtgärd utmed 
Älvsborgsbanan (avåkningsskydd) har vidare utretts. 

Planbestämmelsen SKYDD har förtydligats så att 
det framgår att skydd ska finnas. Uppförandet av 
avåkningsskyddet regleras genom avtal. 

Beträffande skyddsbestämmelsen m1 och utbredningen av 
denna så visar framtagen riskutredning att det inte finns 
något behov av att utforma fasader brandskyddade som ligger 
på ett större avstånd än 20 meter ifrån Älvsborgsbanan. 
Framförd synpunkt tillgodoses därför ej.

Förorenad mark
Efter avslutat samråd har en historisk inventering samt en 
översiktlig miljöteknisk markundersökning genomförts inom 
fastigheterna. Den historiska inventeringen pekade på att 
följande huvudsakliga grupper av föroreningar kunde finnas 
inom eller i direkt anslutning till undersökningsområdet; 
Tungmetaller, PCB och byggnadsmaterial innehållande asbest 
och tungmetaller, Polycykliska aromatiska kolväten (PAH). 

Den översiktliga miljötekniska markundersökningen visade 
att området bedöms som förorenat inom flera delar över 
gällande riktvärde. I utredningen ges rekommendationer 
utifrån förutsättningen att asfalt inom området kommer ligga 
orörd (ingen schakt). Om förutsättningarna ändras kan även 
rekommendationerna komma att ändras.

För att säkerställa att eventuella markföroreningar har 
avhjälpts eller att en skydds- eller säkerhetsåtgärd vidtagits 
har en administrativ bestämmelse kring ändrad lovplikt 
införts på plankartan. Denna innebär att startbesked för 
bygglov inte får ges förrän markens lämplighet säkerställts 
avseende markföroreningar. 

Geoteknik
Synpunkten noteras. För att säkerställa att geotekniska risker 
är avhjälpta eller att en skydds- eller säkerhetsåtgärd vidtagits 
har en administrativ bestämmelse kring ändrad lovplikt 
införts på plankartan. 

Vibrationer
Synpunkten noteras och framtagen utredning har uppdaterats 
efter avslutat samråd. 

Buller
Synpunkten noteras, syftet med detaljplanen är främst 
att möjliggöra för en ändrad användning av befintliga 
byggnader inom fastigheterna Glesvingen 12-17. Eventuell 
tillkommande bebyggelses utformning får studeras i senare 
skeden. Plankartan kompletteras med en bestämmelse 
rörande buller.
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Översvämning till följd av skyfall
Då det tillkommer marginellt med hårdgjorda ytor och 
dagvatten från dessa tillkommande ytor fördröjs, kommer 
inte exploateringen att försämra för intilliggande områden.

Behov av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Noteras.

S3 Trafikverket 
Avstånd till järnväg
Planförslaget medger som närmast 25 meter mellan befintlig 
och föreslagen bebyggelse samt järnvägen. Trafikverket 
förutsätter att Länsstyrelsen gör en bedömning om 
skyddsvallen är ett tillräckligt skydd för fastigheten vid 
eventuell urspårning. Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas 
inom ett område på 30 meter från järnvägen, (räknat från 
spårmitt på närmaste spår).

Säkerhetsåtgärder utmed järnvägen
I planen föreslås ett ”urspårningsskydd”. Benämningen är 
missvisande då tåget, tekniskt sett, redan spårat ur när vallen 
träffas. I plankartan ska utrymme för drift och underhåll av 
skyddet säkerställas. Utrymmet ska ske på egen fastighet och 
inte påverka Trafikverkets fastighet.

Handlingarna behöver kompletteras med en beskrivning för 
hur, och om, byggnation av vallen påverkar järnvägen. Vid 
byggnation intill järnvägen kan det krävas att banan stängs av 
samt/eller att en bevakande projektledare från Trafikverket 
tillsätts.

Handlingarna behöver kompletteras med hur kommunen 
tagit hänsyn till Elsäkerhetsverkets föreskrifter kring 
horisontellt och vertikalt avstånd till kontaktledningen då 
vallen höjer markytans nuvarande läge.

Vallen ska utformas på ett sådant sätt att den inte förvärrar 
en olycka vid en kollision, exempelvis skarpa kanter i 
ändarna.

Handlingarna behöver kompletteras med en beskrivning 
avseende hur skyddsvallen påverkar järnvägen sett ur 
ett geotekniskt perspektiv. Vallen kommer att behöva 
grundläggas så att det inte uppstår rörelser, exempelvis 
sättningar, för järnvägen eller att dikeslutningen förändras så 
att avvattningsproblem uppstår.

Befintligt stängsel ska flyttas och placeras på skyddsvallen. 
Avtal kan krävas.

Buller
I och med att plankartan inte säkerställer att gällande 
bullerriktlinjer följs anser Trafikverket att plankartan ska 
kompletteras med gällande förordning. 

Önskvärt är om bullervärdena från förordningen skrivs 
direkt i plankartan. Ingångsdatat i utredningen följer 
Trafikverkets bullerberäkningsprognos 2018-04-06.

Vibrationer
Under mätperioden har det inte passerat något godståg, vilket 
borde framgå i vibrationsutredningen. Framtida prognos är 
förenad med en viss osäkerhet. Detta bedöms inte påverka 
planen.

Dagvatten
I planbeskrivningen skrivs att dagvattensledningsnätet 
bedöms ha kapacitet för att ta hand om dagvatten från 
planområdet. Vilket årsflöde är detta baserat på? Trafikverket 
anser att kommunen ska se till att dagvatten hanteras inom 
planområdet och inte påverkar järnvägsfastigheten på något 
sätt, även vid ett 100-årsregn.

Götalandsbanan
Planområdet befinner sig inom föreslagen korridor, 
närmare bestämt lila, gul och röd, för Götalandsbanan. 
Banan är en framtida höghastighetsbana mellan Stockholm 
och Göteborg via bland annat Norrköping, Linköping, 
Jönköping och Borås. Planerings- och utredningsarbete 
pågår för närvarande av de olika delsträckorna. Den som 
planerar åtgärder här bör informera sig om planeringsläget 
för den framtida järnvägen, för att kunna ta ställning till 
förutsättningarna för genomförande av den planerade 
åtgärden.

Kommentar
Avstånd till järnväg
Till detaljplanen framtagna underlag i form av risk-, 
vibration- samt bullerutredning visar på att den föreslagna 
markanvändningen är lämplig efter att föreslagna 
skyddsåtgärder vidtagits. 

Säkerhetsåtgärder utmed järnvägen
Synpunkterna noteras och underlagen har kompletterats 
med information om hur Trafikverkets anläggning påverkas 
av föreslaget avåkningsskydd, hur säkerhetsavstånd har 
beaktats, samt skyddets utformning och dess geotekniska 
påverkan. 

Buller
Plankartan kompletteras med en bestämmelse rörande buller. 

Vibrationer
Synpunkten noteras och framtagen utredning har uppdaterats 
efter avslutat samråd. 
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Dagvatten
Då det tillkommer marginellt med hårdgjorda ytor och 
dagvatten från dessa tillkommande ytor fördröjs, kommer 
inte exploateringen att försämra för intilliggande områden.

Götalandsbanan
Synpunkten noteras

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan 
med beaktande av nedan framförda synpunkter:

Syftet med förslaget till detaljplan är att göra det möjligt att 
omvandla industrilokalerna inom fastigheterna Glesvingen 
12 och 17 för bostads- och centrumändamål samt att tillåta 
ytterligare byggnation främst söder och norr om befintliga 
byggnader.

Med hänsyn till avsaknad av översiktlig trafikstruktur 
inom området är det olämpligt att gaturummet mot 
Herrljungagatan smalnas av för att ge utrymmen åt en 
skyddsbarriär/avåkningsskydd utmed Älvsborgsbanan. 
En alternativ lösning med en smalare skyddsbarriär/
avåkningsskydd behöver studeras för att inte begränsa 
framtida möjligheter att nyttja Herrljungagatan som 
huvudgata och möjlighet till at bygga ut gång- och cykelbana.

Tekniska nämnden har i övrigt inget att erinra mot upprättat 
förslag till detaljplan.

Kommentar
Synpunkten noteras, efter avslutat samråd har utformningen 
av Herrljungagatan studerats och en avvägning har gjorts 
mellan intresset att bibehålla gatubredden och uppförandet av 
skyddsvallen. De i samrådsförslaget föreslagna bredderna för 
GATA respektive SKYDD bibehålls. 

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka fortsatt 
planarbete under förutsättning att förvaltningens synpunkter 
beaktas. 

Miljöförvaltningen ser positivt på att utredningar kring 
buller, risk och vibrationer genomförts. Planen innebar att 
Herrljungagatans nuvarande utformning förändras för att ge 
plats åt ett avåkningsskydd utmed Älvsborgsbanan.

Ytterligare frågor kvarsår dock att reda ut och att reglera för 
att sakerställa en hälsosam livsmiljö för framtida boende i 
området.

Plankartan behöver kompletteras med en planbestämmelse 
och/eller information om att skydd mot bullerstörning krävs, 
även om vissa åtgärder indikeras i planhandlingarna. En 

bättre ljudklass än minimikraven från BBR:s allmänna råd 
bör krävas och en uteplats behöver formas som uppmuntrar  
till vistelse. För att utesluta föroreningar i mark och byggnad 
behöver en historisk inventering och enkel riskbedömning 
göras eftersom industriell verksamhet bedrivits inom 
området. Bestämmelserna i plankartan om villkor för lov är 
bra och behöver stå kvar.

Planens syfte är att möjliggöra omvandling av befintliga 
industrilokaler inom fastigheterna Glesvingen 12 och 
Glesvingen 17 till bostads- och centrumändamål. Initialt 
avses 100 studentlägenheter uppföras. Planen medger 
komplettering av befintlig bebyggelse i norr respektive söder 
inom de båda fastigheterna.

Älvsborgsbanan går på en banvall belägen på 1,3 till 2,0 
höjd ovan den intilliggande Herrljungagatan. Planområdets 
läge intill Älvsborgsbanan innebär att risk, vibrationer samt 
buller har utretts. Planförslaget i sig innebär att trafiken inom 
och från området i viss mån ökar men endast marginellt. 
Bostäderna som vetter mot järnvagen har ingen tyst sida och 
de högsta nivåerna av buller overstiger 80 dBA vilket innebär 
en hög ljudniva och risk för att ljudkvalitetskrav inomhus kan 
överskridas.

Kommentar
Bullerutredningen revideras och kompletteras med de 
nya förutsättningarna. Plankartan kompletteras med en 
bestämmelse rörande buller.

Synpunkterna gällande markföroreningar och trafik noteras.  

S6 Borås Energi och Miljö 
Borås Energi och Miljö AB har följande synpunkt på ärendet: 
Avsnitt 4 Teknisk försörjning 

Dagvatten: Befintlig text utgår och ersätts med text nedan.

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

Kommentar
Synpunkten noteras, efter kontakt med Borås Energi och 
miljö har formuleringen kring dagvatten kommit att justeras 
något mot förslaget i yttrandet. 

S7 Borås Elnät 
Elnät: Ingen erinran.

Stadsnät: Ingen erinran.

Kommentar
Noteras
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S8 Lantmäterimyndigheten
I stycket om gällande detaljplan ska bestämmelser 
om fastighetsindelning (BOFI), ursprungligen 
antagna som tomtindelningarna 1583K-BN682/1964 
och 1583K- BN884/1959, omnämnas då de har stor 
inverkan på fastigheterna. Då tomtindelningar via 
övergångsbestämmelser numera är en BOFI i underliggande 
detaljplan bör ordet tomtindelning eller fastighetsplan 
undvikas. I stycket om fastighetskonsekvenser anges att 
BOFI:n upphävs men ej vad detta innebär. Ni bör ange att 
utan dessa bestämmelser är fastighetsgränsernas längre inte 
låst.

I kvarter som tillåter både centrumverksamhet och bostäder 
kan intresse för 3D- fastighetsbildning uppkomma, 
exempelvis för att undvika stora lokaler som omöjliggör 
bildandet av bostadsrättsförening. Bestämmelser om 
exploatering i förhållande till fastighetsareal omöjliggör 
bildandet av renodlad 3D-fastighet.

Bestämmelse om utfartsförbud har delvis lagts i plangräns 
vilket är olämpligt eftersom bestämmelsen påverkar områden 
utanför planområdet.

Kommentar
Synpunkterna gällande bestämmelser om fastighetsindelning 
(BOFI) beaktas i planhandlingarna och stycken kring detta 
revideras.

Bestämmelsen om största byggnadsarea justeras till ”Största 
byggnadsarea är 35 % av fastighetsarean inom användningsområdet 
BC. 3D-fastighet eller ägarlägenhet ovanför markplan undantas från 
procentantal enligt ovan.”

Planområdet utökas något med användningen GATA 
för att bibehålla det föreslagna utfartsförbudet utmed 
fastighetsgränsen för Glesvingen 12. 

S9 Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Glesvingen 
12 och Glesvingen 17 m.fl., Borås. Svaret översänds till 
Samhällsbyggnadsnämnden.

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 
detaljplan för Glesvingen 12, och Glesvingen 17 m.fl., 
Borås. Planens syfte är att möjliggöra omvandling av 
befintliga industrilokaler inom fastigheterna Glesvingen 
12 och Glesvingen 17 till bostads- och centrumändamål. 
De båda huvudbyggnaderna inom planområdet utgör 
särskilt välbevarade representanter för en mycket viktig 
tidsepok i Borås historia. Byggnaderna finns medtagna 
i ”Kulturmiljöprogram för Borås Kommun” (antaget 
av Kommunfullmäktige 2001). Rivningsförbud föreslås 
därför för de befintliga byggnaderna, vilket stämts av 

med fastighetsägarna. Förändringsåtgärder skall också 
vidtas varsamt enligt planförslaget. Varsamhets- och 
skyddsbestämmelser vad gäller byggnadernas uttryck och 
gestaltning föreslås. 

Planen medger komplettering av befintlig bebyggelse i norr 
respektive söder inom de båda fastigheterna. Planen innebär 
också att Herrljungagatans nuvarande utformning förändras 
för att ge plats åt ett avåkningsskydd utmed Älvsborgsbanan.     

I samband med att områden utvecklas och förtätas 
med bostäder vill Förskolenämnden påtala vikten av att 
satsa på en fortsatt utbyggnad av förskolor i centrum. 
Förskolenämnden vill också poängtera att man bör beakta 
barnperspektivet redan från början när gator, torg, trottoarer 
och cykelvägar planeras.

Kommentar
Noteras.

S10 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för del av 
Alideberg, Glesvingen 12 och Glesvingen 17 med flera, Borås 
Stad.

Kulturnämnden ser positivt på utvecklingen av de tidigare 
industribyggnaderna till blandad funktion med bostäder. 
De befintliga byggnadernas kulturhistoriska värden har 
tagits tillvara genom rivningsförbud samt skydds- och 
varsamhetsbestämmelser vilka bedöms som rimliga. 
Byggrätterna för nybyggnation bedöms kunna bli bra 
komplement till platsen.

Med förslaget till detaljplan möjliggörs omvandling av 
befintliga industrilokaler till bostads- och centrumändamål, 
samt nya byggrätter söder respektive norr om befintliga 
byggnader. Avsikten är att bland annat tillskapa ca 100 
studentbostäder i Glesvingen 17, samt ett mindre antal 
bostäder i Glesvingen 12. Abecita Konstmuseum kan enligt 
planbestämmelserna finnas kvar samtidigt som ytterligare 
offentlig verksamhet möjliggörs.

Befintliga byggnader är upptagna i Kulturmiljöprogrammet 
och utgör särskilt välbevarade representanter för en oerhört 
viktig del av Borås historia, nämligen konfektionsindustrins 
guldålder. Byggnaderna har därför belagts med 
rivningsförbud i detaljplaneförslaget. Varsamhets- och 
skyddsbestämmelser finns också, vilka innebär att befintliga 
gula tegelfasader ska bevaras, att utvändig tilläggsisolering 
inte är tillåten, samt att fönstersnickerier ska utformas likt de 
ursprungliga. Dessa planbestämmelser bedöms som rimliga 
utifrån byggnadernas kulturhistoriska värde.
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De nya byggrätterna söder respektive norr om befintlig 
bebyggelse bedöms kunna bli ett bra komplement på 
platsen. De tillåts få samma höjd som de befintliga husen. I 
bygglovsskedet är det viktigt med omsorg om gestaltningen, 
särskilt då platsen och närområdet idag bygger på industrins, 
handelns och bilarnas behov snarare än människors vilja att 
vistas på platsen. När ett industriområde omvandlas från sitt 
ursprungliga ändamål till bostäder och blandad funktion är 
det viktigt att det industriella arvet finns med som en tydlig 
utgångspunkt och karaktärsgivare, men även att området 
mjukas upp och blir mer människovänligt, exempelvis genom 
medveten arkitektonisk gestaltning i de byggnader som läggs 
till och genom att tillföra grönska, bättre belysning etc.

Kommentar
Synpunkterna noteras

S11 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har följande synpunkter på detaljplanen:

1. Det behöver förtydligas i plankartan att skyddsvallen är 
ett måste för att få etablera bostäder (känslig verksamhet), 
samt hänvisning till hur skyddsvallen behöver utformas. Det 
bör skrivas in ett villkor att skyddsvallen måste finnas innan 
slutbesked kan ges för bostäder eller annan verksamhet som 
klassas som ”känslig verksamhet” enligt den översiktliga 
riskanalysen.

2. Räddningstjänsten anser att det är lämpligt att förtydliga 
planbestämmelsen om luftintags placering och att det är 
rimligt att kräva att luftintag placeras på tak, med hänsyn 
till att byggnaden hamnar väldigt nära järnvägen. Luftintag 
ska placeras på tak, minst 8 meter ovan järnvägen. Krav på 
luftintag gäller endast för BC och inte för E.

3. En planbestämmelse om möjlighet att utrymma bort från 
järnvägen behöver införas.

4. I planbeskrivningen bör det förtydligas att skyddsvallen 
måste finnas och uppfylla de kraven på tvärsnittsarea som 
presenteras oavsett om brandskyddad fasad utförs eller ej.

Kommentarer på Trafikverkets yttrande

5. Hänsyn har tagits beträffande hur skyddsvallens 
utformning påverkar ett påkörande tåg. Det har framgått 
i tidiga möten och bl a resulterat i att rekommenderade 
avstånd är 5 och 7 meter från spårmitt och inte mer, så att 
anslagskraften minimeras.

6. Räddningstjänsten har inga invändningar gällande 
skyddsvallens placering eller utforming, beträffande åtkomst 
för räddningsinsats.

Kommentar
Synpunkterna noteras. Planbestämmelsen SKYDD 
förtydligas så att det framgår att anläggning för skydd ska 
finnas.

Synpunkten angående planbestämmelse rörande luftintag och 
utrymning noteras och plankartan justeras och kompletteras. 

Planbesrivningen justeras gällande riskhanteringen och 
stycket under rubriken Risk revideras. Planbeskrivningen 
kompletteras även med en tydlig principsektion. 

Räddningsjänstens kommentarer till Trafikverket noteras. 

S12 Sociala omsorgsnämnden
Härmed meddelas att Sociala omsorgsnämnden avstår att 
lämna remissyttrande.

Kommentar
Noteras

S13 SGI
Statens geotekniska institut (SGI) har av länsstyrelsen i 
Västra Götaland erhållit rubricerat ärende med begäran 
om yttrande. SGIs yttrande begränsar sig till geotekniska 
säkerhetsfrågor som rör ras, skred, erosion och geotekniska 
frågeställningar kopplade till översvämning. SGI granskar 
inte frågeställningar rörande grundläggning exempelvis 
sättningsrisk eller markmiljö såsom markradon. Planen syftar 
till att möjliggöra omvandling av befintliga industrilokaler till 
bostads- och centrumändamål.

Enligt plan- och bygglagen ska, vid planläggning, hänsyn tas 
till människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, 
översvämning och erosion. Med hänvisning till 2 kap 4-5 § 
i PBL ska alltså geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor 
avseende skred, ras och erosion klarläggas i planskedet för 
hela planområdet för de förhållanden som planen medger.

Bakom stödmurarna vid planområdets västra gräns finns 
en slänt med en nivåskillnad mellan släntfot och släntkrön 
på 4-8 m. För att förhindra erosion i slänten, och tillgodose 
långsiktigt tillfiredsställande stabilitet, föreslås i [2] att slänten 
förses med marknät/geoarmering och fyllning bestående av 
bergkross.

I [2] anges att stenmurar och betongmurar längs 
planområdets västra gräns behöver åtgärdas för att säkerheten 
mot ras ska vara långsiktigt tillfredställande.

I planområdets nordvästra del anges i planbeskrivningen att 
säkerställning av bergsläntens stabilitet behöver utföras.
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SGI noterar att de rekommenderade förstärkningsåtgärdema 
i [2] finns presenterade i planbeskrivningen. Vidare 
anges att åtgärderna kommer säkras genom avtal med 
respektive fastighetsägare innan startbesked för byggnation 
ges. I planbeskrivningen finns en generellt formulerad 
administrativ bestämmelse som anger att startbesked för 
bygglov får inte ges för ändrad markanvändning förrän 
markens och byggnadernas lämplighet säkerställs genom att 
eventuella markföroreningar har avhjälpts eller en skydds- 
eller säkerhetsåtgärd har vidtagits. SGI noterar att det saknas 
anvisningar i plankartan om var förstärkningsåtgärdema 
ska utföras och lyfter därför frågan till länsstyrelsen om 
rekommenderade förstärkningsåtgärder behöver införas i 
planen med mer tydligt formulerade planbestämmelser och 
lägesanvisningar för att säkerställa att åtgärderna utförs.

Kommentar
Plankartan kompletteras med en administrativ 
planbestämmelse om att startbesked för bygglov inte får 
ges för ändrad markanvändning förrän markens lämplighet 
avseende geoteknik har avhjälpts eller att skydds- eller 
säkerhetsåtgärder har vidtagits. 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Fredrik Bergqvist 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult 



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över ansökan om planbesked för Sandared 

1:613 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om att ändra markanvändningen i 

gällande detaljplan från handel till lager/industri. Samtidigt uppmanas 

samhällsbyggnadsnämnden att i detaljplanen för Sandared 1:81 m.fl. 

(pappersindustrin) studera lämplig markanvändning och eventuellt ta med även 

fastigheten Sandared 1:613 i detta arbete. 

 

Datum 

2021-04-29 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-05-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00066 3.1.1.2 Programområde 04 

Handläggare: Louise Karlsson 
 

Datum 

2021-04-22 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP6 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Louise Karlsson 
Handläggare 
033 358490 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00066 3.1.1.2 

  

 

Yttrande över ansökan om planbesked för Sandared 

1:613 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om att ändra markanvändningen i 

gällande detaljplan från handel till lager/industri. Samtidigt uppmanas 

samhällsbyggnadsnämnden att i detaljplanen för Sandared 1:81 m.fl. 

(pappersindustrin) studera lämplig markanvändning och eventuellt ta med även 

fastigheten Sandared 1:613 i detta arbete.  

 

Ärendet i sin helhet 

Trafikverket ägde tidigare fastigheten som är belägen mycket centralt i 

Sandared, i direkt anslutning till Sandareds station. Inom fastigheten finns ett 

godsmagasin som är byggt år 1953. Vid försäljningen upprättades ett avtal 

mellan Trafikverket och sökanden som förutsätter att gällande detaljplan ändras 

från användningen handel till lager inom två år.  

Gällande detaljplan är från 2013. På grund av det korta avståndet mellan 

järnvägen och den aktuella byggnaden togs det fram en riskutredning i arbetet 

med gällande detaljplan. I utredningen bedömdes individrisknivån utomhus 

vara på en nivå som enligt redovisade riktlinjer var tolerabel utan ytterligare 

åtgärder. Det rekommenderades dock vissa åtgärder för att begränsa vistelsen i 

närheten av spåren. Enligt Trafikverket finns det i nuläget en riskproblematik 

kopplat till att använda befintlig byggnad för handelsändamål. Detta på grund 

av det korta avståndet mellan fastigheten och järnvägen. 

Sökanden har inkommit med en ansökan om att ändra markanvändningen i 

gällande detaljplan från handel till industri/lager i enlighet med villkoren i det 

avtal som upprättats mellan Trafikverket och sökanden. Avsikten är att använda 

befintlig byggnad som lager för inventarier.  

Att ändra fastighetens markanvändning från handel till industri/lager är inte 

förenligt med översiktsplanens intentioner. I översiktsplanen påtalas särskilt 

vikten av att stärka centrummiljöerna i orterna och göra dem mer attraktiva 

samt att utveckla befintliga stationsområden och knutpunkter i serviceorterna.  

I pågående arbete med att ta fram strategier för den långsiktiga utvecklingen av 

kommunens serviceorter har det även framkommit att utvecklingen av 

centrummiljön i Sandared är en särskilt viktig fråga.  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

På grund av Trafikverkets krav vid försäljningen har en dialog mellan 

tjänstepersoner och Trafikverket förts. För att användningen handel ska kunna 

vara kvar på plankartan har Trafikverket gjort bedömningen att en ny detaljplan 

behöver tas fram där behov av ytterligare planbestämmelser kopplade till risk 

från järnvägen måste utredas.  

Söder om järnvägen pågår detaljplanearbete för att omvandla den tidigare 

pappersindustrin, Sandared 1:81 m.fl., till bland annat bostäder. Planarbetet har 

ännu inte resulterat i en antagen detaljplan. Möjligheten bör studeras att 

inkludera godsmagasinet (fastigheten Sandared 1:613) i planarbetet för 

pappersindustrin (Sandared 1:81 m.fl.). 

 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan, 2021-01-13 

2. Objektsbeskrivning, 2021-01-13 

3. Fasadritning, 2021-01-13   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann  

Chef Strategisk samhällsplanering 

mailto:detaljplanering@boras.se






F09-5914/FA50
Uppdragsnr: 10123000-01  

 

 

 

WSP Byggprojektering 
Rullagergatan 4 
402 51 Göteborg 
Tel: +46 31 727 25 00 
Fax: +46 31 727 25 01 
WSP Sverige AB 
Org nr: 556057-4880 
Styrelsens säte: Stockholm 
www.wspgroup.se 

 

123216, SANDARED GODSMAGASIN 

Objektsbeskrivning 
 

 
Fasad mot söder. 
 

 

Göteborg, 2009-12-15 

Banverket, Investeringsdivisionen. 

 

 

 

Christer Lundin 



F09-5914/FA50
Uppdragsnr: 10123000-01 2 (4) 

 

 

123216 Göteborg 2009-12-15 

Sandared godsmagasin 

 

Inventeringssammanställning 
Inventeringen utfördes 2009-12-14 

Allmänt 
Godsmagasinet, med byggnadsår 1953, är en gul enplans träbyggnad. Bruttoarean är 
208 m2. Fastighetsbeteckningen är Sandared 1:613, Borås kommun. Huset ligger vid 
Göteborgsvägen i omedelbar anslutning till Sandared station. Stationens gatuadress är 
Göteborgsvägen 1, 518 30 Sandared. 

 

GPS-koordinater: Latitud  N57˚ 42,58’ 

   Longitud O12˚ 47,52’ 

Planlösning 
Se bifogad ritning (Bilaga 2). Sedan ritningens upprättande har ytterligare avskiljande 
lättväggar monterats. Varmrummets kortändevägg, som är belägen ca 3,2 m från västra 
gaveln, är förlängd och löper nu från långsida till långsida, se foto 15. Väggen har en 2 
m bred öppning för entrén till ”smårumsdelen”. Denna del kommer nu att innehålla tre 
rum. Först det egentliga varmrummet som har måttet 2,9 m längs gaveln, sedan det 
större rummet med måttet ca 4,4 m och slutligen ett litet hörnrum med måttet 2,1 m. 
Foton från rummen finns i bilaga 1. 

Ytterligare en ny lätt tvärvägg, belägen ca 10 m från östra gaveln, delar upp magasinets 
godsyta i två delar, se foton 16 och 22. 

Grundläggning 
Magasinet vilar på en platsgjuten betongsockel som avslutas med längsgående 
grundsulor. Lastkajen mot Göteborgsvägen vilar på prefabricerade betongelement. 

Källarvåning 
Saknas. 

Byggnadens tak, fönster, stomme 
Godsmagasinet har en stomme av trä och taket är pappbelagt. 

Fönstren är igensatta utom på utsidan i västra gaveln där fönstren är 1-glas träfönster.  

Invändigt finns fönster i de väggar som avgränsar smårummen. Även dessa är 1-glas. 
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Väggar och golv 
Ytterväggarna utgörs av liggande träpanel som består av figursågade bräder på 
trästolpar. Panelbrädernas utseende syns på foto 20, som är taget vid ytterdörren. 
Höjden på bräderna är ca 125 mm och tjockleken varierar mellan 10 och 20 mm.  

Endast det ursprungliga varmrummet är ordentligt isolerat vad avser både ytter- och 
innerväggar. Resten av huset har i efterhand, troligen av tidigare hyresgäst, försetts 
med isolering med mineralull direkt mot ytterväggarna utan innanförliggande täckande 
skiva,  se  foto  24.  Också  i  taket  finns  synlig  isolering,  i  form  av  frigolitskivor  i  
utrymmet mellan ”smårumsdelen” och avgränsande vägg, se foton 17 och 18, och i 
form av mineralull mellan den avgränsande väggen och den västra gaveln, se foton 21 
t.o.m. 24. 

Tre rullportar finns kvar, en i vardera långfasaden och en i västra gaveln. 

Golvet består av platsgjuten betong. 

Skorsten 
Saknas. 

Värmesystem 
Saknas. 

Oljetank/cistern/avskiljare 
Saknas. 

Externt elabonnemang 
Externt elabonnemang finns men elmätare finns inte i magasinet utan är belägen vid 
stationshuset. Endast ett säkringsskåp finns i värmerummet, se foto 12. 

Kommunalt vatten och avlopp 
Saknas. 

Inventarielista 
I golvet innanför ytterdörren vid värmerummet finns en vågplatta av stål, se foto 19. 

Övrigt 
Ganska kraftiga sprickor finns i betongsockeln i båda gavlarna, se foton 8 och 9. 
Betongen i östra gaveln är dessutom delvis av nedsatt kvalitet. 

Betongelementen under lastbryggan har utspjälkningsskador från rostande armering, se 
foto 10. Dessa skador beror på att betongen karboniserat. 
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Avstånd till spår och elledning / stolpe 
Avstånd till närmaste spårmitt är 8,5 m. 

Avstånd till närmaste kontaktledningsstolpe är 0,43 m räknat från husliv (0,22 m från 
nygjuten betongsockel under sittplatsbänk). Stolpen går upp genom det konsolande 
taket, se foton 6 och 7. 

Bilagor 
Bilaga 1: Fotobilaga 

Bilaga 2: Informationsritning 

Bilaga 3: Kartor 

Bilaga 4: Skiss, avståndsuppgifter 
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BILAGA 1  FOTOBILAGA 
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Foto 1. Godsmagasinet från Göteborgsvägen i väster med stationshuset i bak-
grunden. 

 
Foto 2. Fasad mot norr. 
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Foto 3. Fasad mot öster. 

 
Foto 4. Fasad mot väster. 
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Foto 5. Utrymme mot perrongen med nygjuten betongsockel för sittplatsbänk. 

 
Foto 6. Sydöstra magasinshörnet med närastående kontaktledningsstolpe. 
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Foto 7. Kontakledningsstolpen går igenom skärmtaket. 

 
Foto 8. Betongsockel mot väster med kraftig spricka. 
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Foto 9. Betongsockel mot öster med försämrad betongkvalitet och kraftig 
spricka. 

 
Foto 10. Karbonatiseringsskador i prefabricerade betongelement under lastkaj. 
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Foto 11. Ursprungligt värmerum. 

 
Foto 12. Proppskåp i värmerum. 
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Foto 13. Mittrum i ”smårumsdelen” med fönster och dörr mot värmerum. 

 
Foto 14. Mittrum i ”smårumsdelen” med dörr och delvis dolt fönster mot litet 
rum i sydöstra hörnet. 
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Foto 15. Avskiljande vägg för ”smårumsdelen”. Värmerummet till vänster. 

 
Foto 16. Avskiljande vägg i godsutrymmet sett från ”smårumsdelen”. 
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Foto 17. Överdel vägg enligt foto 16. Frigolit i taket och stor lucka in mot oiso-
lerat tak. 

 
Foto 18. Frigolit i tak. Bristfällig täckning. 
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Foto 19. Platta för våg i golv innanför entrédörr bredvid värmerum. 

 
Foto 20. Panelbrädernas utseende. Fotot taget vid entrédörr. 
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Foto 21. Godsutrymme mot västra gaveln. Mineralull i taket. 

 
Foto 22. Godsutrymme från västra gaveln. Skiljevägg som delar godsutrymmet. 
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Foto 23. Rullport i norra fasaden. 

 
Foto 24. Mineralullsisolering vid tak och vägg. 



F09-5914/FA50
Uppdragsnr: 10123000-01   

 

 

 

 

 

 

BILAGA 2  INFORMATIONSRITNING 
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BILAGA 3  KARTOR 
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BILAGA 4  SKISS, AVSTÅNDSUPPGIFTER 
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över planbesked för Grönfinken 1, Östermalm 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet 

 

 

 

Datum 

2021-04-29 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-05-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00918 3.1.1.2 Programområde 04 

Handläggare: Mia Magnusson 
 

Datum 

2021-04-18 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP7 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Mia Magnusson 
Handläggare 
033 357098 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00918 3.1.1.2 

  

 

Yttrande planbesked för Grönfinken 1 Borås 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet 

Ärendet i sin helhet 

Ansökan om att få bygga flerbostadshus och studentlägenheter på fastigheten 

Grönfinken 1. Den tillkommande bebyggelsen innebär en förtätning och 

komplettering av bebyggelsen i området. Bottenvåningen mot 

Östermalmsgatan/Vendelbergsgatan kan innehålla butiker och/eller annan 

service för området.  

Det utpekade området möjliggör byggnation av nya bostäder på Östermalm, 

cirka 1,5 kilometer från Borås centrum. Det är positivt att förtäta aktuellt 

område och det är förenligt med Borås gällande Översiktsplan. Området 

angränsar i norr till kulturhistoriskt värdefulla villaområden.  

Viktiga frågor för planprocessen är att gestaltning, placering och höjd ska 

bearbetas och hänsyn ska tas till landskapsbild och angränsande kulturhistoriskt 

värdefulla villaområden. Det är även viktigt att säkra tillgången till 

Östermalmsparken genom en tydligare entré. Ett exploateringsavtal mellan 

kommunen och exploatören kan krävas för att säkra denna tillgång.  

Buller, geoteknik, markmiljö och solförhållanden bör utredas i planarbetet och 

fler utredningar kan bli aktuella. Trafikutredning utförd i samband med 

planarbete för Solhem 1 kan användas i detta planarbete.  

Exploatören ska ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen om ansökan om planbesked 

för Grönfinken 1 Borås. BN 2020-2452, 2020-12-08   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 
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Bengt Himmelmann 

Chef Strategisk Samhällsplanering 

 



Kvarteret Grönfinken, 
Borås

Bilagor till ansökan om planbesked

2020-12-07
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Kort beskrivning av området och tänkt 
användning

Fastigheten ligger i ett centrumnära område som idag 
till största delen består av bostadshus, både villor och 
ett par lite större flerbostadshus. Den tillkommande 
bebyggelsen innebär en förtätning och komplettering 
av bebyggelsen i området. De nya huskropparna 
kan inrymma såväl studentbostäder som vanliga 
lägenheter, och bottenvåningen mot Östermalmsgatan/
Vendelsbergsgatan kan innehålla butiker och/eller annan 
service för området. 

/  B E S K R I V N I N G
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Södra Älvsborgs Sjukhus

CENTRUM

/  Ö V E R S I K T S B I L D

Busshållplats

Södra Torget

Annelundsparken

Glasögonsjöarna

Annelundsparken

Kv Grönfinken

1 km
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/  B E F I N T L I G T  U T S E E N D E

Område och bebyggelse

Området runt kvarteret Grönfinken består i första hand av 
relativt gles småhusbebyggelse (både villor och mindre 
flerbostadshus) men det finns också ett par närliggande lite 
större flerbostadshus, Regionens Hus samt ett hotell.

Området är relativt grönt och tomten ligger i en sänka, 
inbäddad av höga träd. 
 
Fastigheten ligger ”centrumnära”, det är knappt 2 kilometers 
avstånd in till centrum och Stora Torget. Till sjukhusområdet 
och närmaste busshållplats, varifrån flera busslinjer ansluter, 
är det 500 meters gångväg. 
 
Det finns två grönområden inom en kilometers gångväg; 
Annelundsparken och Glasögonsjöarna.   

Befintligt uthyrbara ytor idag i kv Grönfinken:
Bostäder   BOA  1676 m2

Kontor   LOA  3680 m2

Restaurang   LOA  543 m2

Lager    LOA  134 m2

Total uthyrbar area  6033 m²
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/  B E F I N T L I G T  U T S E E N D E  I  N Ä R O M R Å D E T
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/  S I T U A T I O N S P L A N 

Be�ntlig 
byggnad

4 vån

N
y 

by
gg

na
d,

 6
 v

ån

Ny byggnad, 7 vån

Ny byggnad, 7 vån

Ny byggnad, 7 vån

Ö
sterm

alm
sgatan

VendelbergsgatanParkering

Parkering

Gård/
parkering

Gård/
parkering

Ev. inlast

NORR

SKALA 1:1000

Befintlig huskropp 4 våningar  ca 2900 kvm
 
1 ny 6-våningars huskropp   ca 3600 kvm 
3 nya 7-våningars huskroppar  ca 10500 kvm

TOTAL BTA      ca 17000 kvm
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/  V O LY M S T U D I E

Flygbild från sydväst

SJUKHUSET 

500 METER
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/  V O LY M S T U D I E  A L T  2

VY FRÅN VÄSTER

VY FRÅN NORR

FLYGBILD FRÅN NV

FLYGBILD FRÅN SO







 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Uppdrag för bostäder med särskilt stöd i Viskafors 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom lokaliseringen för LSS-bostäder och ger 

Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta 

detaljplan för Viskafors, Viskarhult 2:68 m.fl.  

 

 

 

 

Datum 

2021-04-29 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-05-01 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00375 3.1.1.0 Programområde 04 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2021-04-20 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP8 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00375 3.1.1.0 

  

 

Uppdrag för bostäder med särskilt stöd i Viskafors 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom lokaliseringen för LSS-bostäder och ger 

Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta 

detaljplan för Viskafors, Viskarhult 2:68 m.fl.  

        

Ärendet i sin helhet 

Arbetsgruppen för lokalisering av kommunal verksamhet har tagit fram en tomt 
för bostäder med särskilt stöd (LSS-bostäder). Den förvaltningsöverskridande 
arbetsgruppen har tagit fram fakta och utvärderat och bedömt att platsen är 
lämplig.  
 

 
Aktuell lokalisering, Viskarhult 2:68, utmed Åsahagsvägen i Viskafors 
 
Ytan är planlagd idag som samlingslokal (C) och medger en byggnadshöjd på 
4,5 meter. En planändring krävs för att kunna åstadkomma LSS-bostäder. 
Borås stad är markägare till den aktuella fastigheten Viskarhult 2:68, 
(Åsahagsvägen). En översyn av intilliggande ytor bör göras i samband med 
planändringen.  
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Det är viktigt med anpassning till intilliggande gång/cykelväg nordväst om 

tomten.   

 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom lokaliseringen och ger 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta 
detaljplan för Viskafors, Viskarhult 2:68 m.fl, (Åsahagsvägen). Det finns ett 
reserverat utrymme i Verksamhetsplanen för detaljplanering så planarbete kan 
påbörjas omgående. 
 
 
Foton från platsen: 
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Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

2. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

mailto:detaljplanering@boras.se


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Borås Stads remissyttrande över Regional 

vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra 

Götalands län 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Borås Stad sänder över svar på remissen       

 

 

Datum 

2021-04-30 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-05-06 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00137 1.1.2.1 Programområde 05 

Handläggare: Mia Magnusson 
 

Datum 

2021-04-22 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP9 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Mia Magnusson 
Handläggare 
033 357098 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00137 1.1.2.1 

  

 

Borås Stads remissyttrande över Regional 

vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra 

Götalands län 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stad sänder över svar på remissen              

Sammanfattning  

Den regionala vattenförsörjningsplanen för dricksvatten i Västra Götaland är 

ett planeringsunderlag för att säkerställa en vattenförsörjning av god kvalitet till 

och med år 2100.    

Borås Stad tycker det är positivt att en regional vattenförsörjningsplan tagits 

fram.  Borås Stad saknar en tydligare prioritering av vattentäkterna och vad 

hänsyn skulle innebära. Borås Stad önskar Länsstyrelsens arbetar vidare med 

tydligare vägledning och styrning i hur hänsyn ska tas i kommunal fysisk 

planering, vid bygglov och strandskyddsansökningar med mera. Borås Stad 

skulle vilja ha ett tydliggörande av hur de utpekade potentiella 

dricksvattenresurserna ska kunna skyddas från föroreningar och långsiktiga 

negativa konsekvenser. Borås Stad saknar en åtgärd för Länsstyrelsen att stötta 

och uppmuntra, alternativa lösningar och metoder så som avsaltning av 

havsvatten, cirkulering av avloppsvatten, vattenbesparande åtgärder och 

effektivisering av vattenanvändningen.  

Ärendet i sin helhet 

Från Länsstyrelsens missiv:  

”Den regionala vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett planeringsunderlag 

som kan användas av alla som arbetar med en robust vattenförsörjning i länet. Robust 

vattenförsörjning innebär att vattenkvaliteten är god och att det finns balans mellan 

vattentillgång och vattenbehov. 

 

Planens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka 

dricksvattenbehovet till och med år 2100. I planen beskrivs vilka vattenresurser som är 

viktiga för länets framtida dricksvattenförsörjning samt förslag på åtgärder för en robust 

vattenförsörjning. Åtgärderna riktar sig till Länsstyrelsen samt till kommunernas VA-

huvudman, tillsynsmyndighet och planförvaltning.” 
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Borås Stad tycker det är positivt att en regional vattenförsörjningsplan för 

dricksvatten i Västra Götaland tagits fram. Det är positivt att åtgärderna i denna 

plan synkar och stärker åtgärder i andra planer och program som 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och Länsstyrelsens 

klimatanpassningsarbete.  

 

I vattenförsörjningsplanen nämns att skyddet som dokumentet innebär främst 

är att synliggöra dricksvattenintresset så att det beaktas i samhällsplanering och 

vid exploatering. Borås Stad saknar en tydligare prioritering av vattentäkterna 

och vad hänsyn skulle innebära. Det är oklart hur vattenförsörjningsplanen 

kommer att påverka exploateringar och hur Länsstyrelsen kommer att använda 

vattenförsörjningsplanen det i sina bedömningar av detalj- och översiktsplaner. 

Borås Stad önskar Länsstyrelsens arbetar vidare med tydligare vägledning och 

styrning i hur hänsyn ska tas i kommunal fysisk planering, vid bygglov och 

strandskyddsansökningar med mera. Borås Stad skulle vilja ha ett tydliggörande 

av hur de utpekade potentiella dricksvattenresurserna ska kunna skyddas från 

föroreningar och långsiktiga negativa konsekvenser.  

 

Det är viktigt att ha så många olika verktyg som möjligt för att stå robusta för 

osäkerheterna ett framtida klimat kan innebära. I vattenförsörjningsplanen tar 

Länsstyrelsen upp att andra lösningar för dricksvatten är under utveckling, t.ex. 

avsaltning och cirkulära avloppssystem. De tar även upp att mjuka åtgärder som 

beteendeförändring kan påverka dricksvattenbehovet. Dessa alternativa 

åtgärder återspeglas inte i de riktade åtgärderna. Borås Stad saknar därför en 

åtgärd för Länsstyrelsen att stötta och uppmuntra, alternativa lösningar och 

metoder så som avsaltning av havsvatten, cirkulering av avloppsvatten, 

vattenbesparande åtgärder och effektivisering av vattenanvändningen.   

 

Specifika synpunkter kring text och åtgärder:  

Synpunkt på texten på s 28 Stora och små grundvattenmagasin reagerar olika:  

Stora magasin är inte lika känsliga och reagerar långsammare på förändringar, 

men om grundvattenbildningen är låg flera år i rad och det leder till kvalitets- 

eller kvantitetsproblem, så tar det även längre tid för magasinet att återställa sig, 

vilket innebär att konsekvensen blir mer långvarig. 

 

Tabell 2, sida 37: 

Här vore det bra om det framgår vilka som nyttjas idag, hur stor kapacitet de 

har och de som inte är i drift har/beräknas ha. Även vilken 

kommun/kommuner som de ligger i (vilket är tydligt i bilagan).   

 

Förtydliga åtgärderna: 

Åtgärderna är kortfattat formulerade och vi skulle önska mer beskrivning och 

tydliggörande vad åtgärderna innebär. Exempelvis tydliggöra vad ”hänsyn till 

dricksvattenintresset innebär” under åtgärd 15 till kommunernas 

planförvaltning.  
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Åtgärd 1 b: ”Säkerställa riskbaserat skydd av vattentäkter och vid behov: Inrätta 

vattenskyddsområden för de allmänna vattentäkter som saknar skydd, samt revidera äldre 

vattenskyddsområden (gäller vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande, 

1999)” 

Det saknas vägledning kring vad en god beredskap för olyckor och oförutsedda 

händelser innebär. 

 

Åtgärd 1 d ”Säkerställa riskbaserat skydd av vattentäkter och vid behov: 

Vidta fysiska åtgärder för att minska risken att en vattentäkt förorenas/blir obrukbar”: 

Det saknas vägledning kring vilka fysiska åtgärder som bör vidtas för att minska 

risken för att en vattentäkt förorenas. Om olyckan redan har varit framme, vilka 

skademinimerande åtgärder som kan/bör vidtas i förhållande till kostnad för 

åtgärd och värdet av vattentäkten. Förebyggande, vilka åtgärder är rimliga för 

verksamhetsutövare inom vattenskyddsområde – t.ex. kring 

släckvattenhantering, dagvattenbrunnar etc.   

 
Åtgärd 10, 13, 16 ”Vid behov utveckla mellankommunala samarbeten och samarbeta om 
dricksvattenfrågor över förvaltningsgränserna inom kommunen”: 
I Borås Stads svar på Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för Västerhavet för 
2021-2027 påpekade vi att det inte borde vara kommuner var för sig som ska ta 
fram en plan för mellankommunala samarbeten. Åtgärden borde ligga på 
Länsstyrelsen som redan verkar mellankommunalt eller vattenråden som redan 
arbetar utifrån avrinningsområden. Därför anser vi att Åtgärd 10, 13, 16 inte 
borde vara kommunernas ansvar. 
 
Åtgärder riktat till kommunernas tillsynsmyndighet: 
Det är valbart för kommunens tillsynsmyndighet hur mycket resurser man 
väljer att tilldela till tillsyn inom vattenskyddsområde i förhållande till annan 
tillsyn. Tillsynen behöver följa en struktur som är kopplad till 
vattenskyddsområdets riskanalys och resurser borde kopplas till hur många som 
är beroende av vattenförekomsten. Tillsynsplaner borde ha ett eget kapitel med 
resursbehov kopplat till vattenskydd. Både för vattenförekomster, vattentäkter 
och även utifrån ramdirektivet för vatten.   

Beslutsunderlag 

1. Remiss, Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands 

län från Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2021-02-01   

Beslutet expedieras till 

1. Länsstyrelsen Västra Götaland (svar skickas in via deras digitala formulär) 

2. Borås Energi och Miljö, registrator@borasem.se 

3. Miljö och konsumentnämnden, mknamnd@boras.se 

4. Tekniska nämnden, TEK.diarium@boras.se  

5. Samhällsbyggnadsnämnden, samhallsbyggnad@boras.se  

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef Strategisk Samhällsplanering 
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Bilaga 1: Nationellt och regionalt viktiga 

dricksvattenresurser 
 

I tabellerna nedan listas de vattenresurser som Länsstyrelsen prioriterar som nationellt och regionalt 

viktiga för att länet ska ha en robust dricksvattenförsörjning för flera generationer framåt. I kapitel 3 i 

vattenförsörjningsplanen redovisas länets förutsättningar som är bakgrunden till urvalet av de viktiga 

grund- och ytvattenresurserna. Metoden för urvalet av dessa beskrivs detaljerat i bilaga 2. Bilaga 3 

beskriver metoden för bedömning av vattenbehovet.  

Tabellerna visar i vilken eller vilka kommuner vattenresurserna ligger, vattenförvaltningens ID-system 

(MS_CD), om det finns beslut om ett vattenskyddsområde (VSO) samt om vattenresursen angränsar 

till ett skyddat Natura 2000-område. För grundvattenresurserna finns även en kolumn som anger om 

det finns en magasinsbeskrivning för resursen framtagen av Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

eller om arbete med detta pågår. Varje prioriterad vattenresurs har i denna plan erhållit ett eget ID 

som hänvisar till kartan i Figur 16 i vattenförsörjningsplanen. 

Nationellt viktiga vattenresurser 

ID Vattenresurs Inom kommun MS_CD VSO 
Skyddade 
områden 

1 Göta älv 
Ale, Göteborg, Kungälv, 
Lilla Edet, Trollhättan, 
Vänersborg 

5 förekomster 
Arbete 
pågår 

Natura 2000 

2 Vänern 

Grästorp, Gullspång, 
Götene, Lidköping, 
Mariestad, Mellerud, 
Vänersborg, Åmål 

WA11665077 Ja Natura 2000 

3 Vättern Hjo, Karlsborg 6 förekomster Ja Natura 2000 

 

Regionalt viktiga grundvattenresurser 

ID Vattenresurs Inom kommun MS_CD VSO 
Skyddade 

områden 

SGU 

Kartläggning 

4 Algutstorp-Horla Herrljunga, 

Vårgårda 
WA30634871 Ja  K 130 

5 Backen Bengtsfors WA68805318 Ja   

6 Blidsberg-

Ulricehamn 
Ulricehamn WA55834065 Ja Natura 2000 K 562 

7 Bollebygd Norra Bollebygd WA21229235 Ja  K 521 

8 Bullarebygden 

Västra 
Tanum WA85479814 Nej  K 659 

9 Bullarebygden 

Östra 
Tanum WA85479814 Ja  K 659 
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10 Dalsjöfors Borås WA31318131 Ja  K 544 

11 Dalstorp-Tranemo Tranemo WA25761485 Ja  Kartläggning 

pågår  

12 Diseröd Norra Kungälv WA13147528 Ja   

13 Diseröd Södra Ale, Kungälv WA62575222 Ja   

14 Fänneslunda-

Rångedala 

Borås, 

Ulricehamn 
WA57722876 Ja  K 500 

15 Gråbodeltat Lerum WA73197057 Ja  K 134 

16 Göjeholm Svenljunga WA86925596 Ja  K 497 

17 Hagelberg Skövde WA36685506 Ja Natura 2000 Kartläggning 

pågår 

18 Hökensås (Källefall) Hjo, Tidaholm WA20042765 Ja Natura 2000 K 465 

19 Larv Vara WA54728638 Ja   

20 Lokaåsen-Värpe-

Fägre 

Gullspång, 

Töreboda 
WA12307974 Ja  Kartläggning 

pågår 

21 

Magasinsgrupp 

Rösjön Hornborga 

Valle Timmersdala 

Falköping, Skara, 

Skövde 
WA69871137 Ja Natura 2000 

Kartläggning 

pågår 

22 Rådaåsen Lidköping WA57610923 Ja  K 492 

23 Sandhem-Hömb  

norr 
Tidaholm WA73765193 Nej Natura 2000  

24 
Sandhem-Hömb 

söder 

Falköping, 

Skövde, Tidaholm 
WA82588098 Ja  

Kartläggning 

paus.  

K 469 

25 Svenljunga Svenljunga WA16011640 Ja  K 481 

26 Tibro Hjo, Karlsborg, 

Tibro 
WA56579928 Ja  Kartläggning 

pågår 

27 Tranemo Tranemo WA59571854 Ja  Kartläggning 

pågår 

28 Ödskölts moar Bengtsfors WA28132821 Ja  Kartläggning 

pågår 

29 Örbydeltat Mark WA73588414 Ja  K 517 

30 Östaddeltat Alingsås/Lerum WA69018750 Ja  K 134 

31 Östra Frölunda Svenljunga WA29121386 Ja   
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Regionalt viktiga ytvattenresurser 

ID Vattenresurs Inom kommun MS_CD VSO 
Skyddade 

områden 

32 Kärnsjön Munkedal WA77709252 Ja Natura 2000 

33 Lelång Bengtsfors WA36513378 Arbete 

pågår 
Natura 2000 

34 Lygnern Mark WA77847215 Ja  

35 Mjörn Alingsås, Lerum WA92968406 Nej  

36 Norra Bullaresjön Tanum WA83816597 Nej Natura 2000 

37 Rådasjön Härryda, Mölndal WA25906870 Ja  

38 Stora Hällungen Stenungsund WA73171333 Ja  

39 Säven Borås, Vårgårda WA49434159 Nej  

40 Södra Bullaresjön Munkedal, Tanum WA57881105 Nej Natura 2000 

41 Tolken Borås, Ulricehamn WA88248320 Ja  

42 Västra Nedsjön Bollebygd, Härryda WA74225152 Ja  

43 Åsunden Borås, Tranemo, 

Ulricehamn 
WA17752536 Nej  

44 Ömmern Alingsås, Bollebygd, Lerum WA19016341 Ja  

45 Öresjö Lilla Edet, Trollhättan, 

Vänersborg 
WA99224732 Ja  

46 Öresjö Borås WA21583787 Ja Natura 2000 

47 Östra Nedsjön Bollebygd WA35564155 Arbete 

pågår 
 

48 Östra Öresjön Mark WA31737230 Nej  
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Bilaga 2: Metodbeskrivning för urval av 

regionalt viktiga dricksvattenresurser 
 

Sammanfattning 
Bilagan beskriver hur urvalet av de regionalt viktiga dricksvattenresurserna för länet gått till. Arbetet 

började med en avgränsning för att identifiera vilka av länets grundvattenmagasin och ytvatten (sjöar 

och vattendrag) som är relevanta och har potential att utgöra viktiga och långsiktigt hållbara resurser 

för dricksvattenförsörjningen i länet.  

I ett första val sorterades alla grunda sjöar samt grundvattenmagasin i sedimentärt berg och urberg 

bort. Ett beslut togs även att inte inkludera vattendrag (med undantag för Göta älv). Efter 

kapacitetsberäkningar för alla återstående yt- och grundvattenresurser sållades de resurser fram som 

har en beräknad kapacitet som överstiger medianen av kommunernas vattenbehov i den delregion 

resursen ligger i. 

Vattenresursens bedömda kapacitet har tillsammans med dess läge varit avgörande i urvalet. De 

vattenresurser som används till allmän vattenförsörjning idag samt övriga med stor kapacitet är 

inkluderade i den fortsatta bedömningen. Där jämförs vattenresurserna mot varandra med hänsyn 

till robusthet mot klimatförändringar både ur kvalitet och kvantitets perspektiv, möjlighet till 

infiltration, information om föroreningar och risker för föroreningar. 

 

Urval och avgränsningar 
För att se vilka av länets grundvattenmagasin, sjöar och vattendrag som regionalt viktiga 

dricksvattenresurser för länet, gjordes ett urval utifrån kapacitetsberäkningar samt andra relevanta 

egenskaper. 

Sjödjup 
Nivåsänkningar till följd av uttag i grunda sjöar kan ge en stor påverkan på naturvärden i sjön. I 

grunda sjöar sker också snabba temperaturväxlingar som försämrar förutsättningarna för 

dricksvattenproduktion. Med hänsyn till detta valdes endast sjöar med medeldjup på minst tre meter 

och maxdjup på minst fem meter ut.  

I vissa av de grunda sjöarna som inkluderades i urvalet fanns uppmätta temperaturprofiler. För dessa 

kontrollerades om språngskikt bildas under sommaren. Sjöar där det inte bildas språngskikt valdes 

bort.  

Aspekter som påverkat urvalet av resurser

• Kapacitet

• Läge i förhållande till dricksvattenbehovet och inbördes mellan resurser

• Vattenkvalitet

• Möjlighet till konstgjord infiltration

• Klimatförändringars påverkan på vattentillgång och vattenkvalitet.
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Vattendrag 
Vattendrag pekas inte ut som regionalt viktiga dricksvattenresurser i länet. Undantag har gjorts för 

Göta älv, som med dess stora kapacitet och lägliga placering bedöms vara väldigt viktig för att fylla 

länets dricksvattenbehov (se kapitel 4 i vattenförsörjningsplanen). 

Anledningarna till att inte peka ut vattendrag som regionalt viktiga är flera: 

• De naturliga flödesvariationerna är större i vattendrag än i sjöar och vattendrag saknar oftast 

magasineringsmöjlighet. I framtiden väntas antalet dagar med låga flöden bli fler vilket kan 

påverka möjligheterna till vattenuttag.  

• I vattendrag sker temperaturväxlingar snabbt, precis som i grunda sjöar. Detta på grund av 

att ju mindre vattenmassa att värma upp respektive kyla ned, desto snabbare sker 

temperaturväxlingen (Naturvårdsverket, 2003). Dessutom varierar vattentemperaturen i hela 

vattenmassan i vattendrag över året då inga språngskikt bildas. 

• Vattenkvaliteten är inte lika stabil i vattendrag på grund av att vattendrag har högre 

vattenflöde jämfört med sjöar. Vattendrag har även högre risk för översvämning och skred. 

Detta kan leda till följdproblem med bland annat suspenderat material, brunifiering och 

föroreningstransport. Detta bedöms bli vanligare i framtiden i och med klimatförändringar. 

Läs mer i avsnittet Länets vattenresurser i ett förändrat klimat i vattenförsörjningsplanen.  

Grundvatten i sedimentära bergarter samt urberg 
Grundvattenförekomster i sedimentärt berg sorterades bort då alunskiffer förekommer i anslutning 

till dessa förekomster inom länet. I alunskiffer förekommer naturligt höga halter av bland annat 

sulfat, kadmium och uran vilket påverkar grundvattenkvaliteten till det sämre ur 

dricksvattenhänseende (SGU, 2013).  

Även grundvattenmagasin i urberg valdes bort på grund av att de, jämfört med magasin i sand och 

grus, har mycket låg uttagskapacitet. 

Uttagsmöjlighet 
För att en resurs ska utses som regionalt viktig för länets dricksvattenbehov ska dess bedömda 

uttagskapacitet överstiga medianbehovet hos kommunerna i den delregion som resursen ligger i. 

Vattenbehovet år 2100 baseras på en uppskattning enligt metod i bilaga 3.  

Då beräkningarna av uttagsmöjlighet är uppskattningar baserad på modellerade data innebär det 

stora osäkerheter och resultatet ska inte användas i exakta siffror. Beräkningarna används för att 

kunna uppskatta storleksordningen på möjliga vattenuttag och jämföra länets yt- och 

grundvattenresurser mot varandra. 

Uttagsmöjlighet för ytvatten 

Till grund för beräkningen av ytvattens uttagskapacitet användes modellerad medellågvattenföring 

(MLQ) vilket är medelvärdet av varje års lägsta dygnsvattenföringen under flera år. Beräkningarna 

baserades på SMHI:s stationskorrelerade modelldata (S-HYPE 2016 version 2.2.0) vid sjöars utlopp. 

Uttagsmöjligheten för ytvatten uppskattades till maximalt 9,99 procent av MLQ (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2020): 

Bedömt hållbart uttag: MLQ * 0,0999 

Detta värde är en teoretisk uttagskapacitet när vattenflödet är mycket mindre än normalt. När flödet 

är över MLQ går det att ta ut mer vatten. När flödet är lägre än MLQ är det förmodligen ohållbart att 
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ta ut något vatten överhuvudtaget. Det är ovanligt men skedde till exempel under sommaren 2018 

och förväntas bli vanligare i framtiden, eftersom klimatet förändras till varmare somrar och längre 

växtsäsonger.  

Uttagsmöjlighet för grundvatten 

Sveriges geologiska undersökning har uppskattat uttagsmöjligheter för samtliga 

grundvattenförekomster i länet. Dessa är sorterat inom klasserna 1–5, 5–25, 25–125, >125 l/s. För att 

få ett mer detaljerat underlag för att jämföra länets vattenförekomster gjordes en egen beräkning av 

grundvattenbildningen. Uttagsmöjligheten antogs motsvara 20 procent av grundvattenbildningen. 

Detta är en grov förenkling av potentiell grundvattentillgång som beror av fler parametrar såsom 

grundvattenmagasinets egenskaper och hydraulisk kontakt med närliggande ytvattenförekomster. 

Grundvattenbildningen beräknades både direkt på grundvattenmagasinet och på det som tillförs via 

tillrinningsområdet. För avgränsning av själva grundvattenmagasinets utbredning användes samma 

avgränsning som används inom vattenförvaltningen (så kallade grundvattenförekomster).  

Tillrinningsområdet beräknades genom att modellera åt vilket håll vattnet rinner med hjälp av 

höjddata från Lantmäteriets nya nationella höjdmodell (NNH). Här antogs att 

grundvattenströmningen följer topografin. 

Genom att använda sammanställningen i Rhode et. al (2006), specificerades fyra olika 

grundvattenbildningsklasser baserat på vilken jordartstyp som magasinets översta jordlager består 

av: finkorniga-, grovkorniga- och moränjordar samt en klass för ingen grundvattenbildning. Med hjälp 

av jordartskartan beräknades därefter grundvattenbildningen för varje grundvattenmagasin. Inom 

grundvattenmagasinets yta bedömdes 100 procent av det vatten som bildar grundvatten komma 

magasinet tillgodo. I tillrinningsområdet bedömdes 10 procent av det grundvatten som bildas rinna 

till det berörda grundvattenmagasinet. Den totala grundvattenbildningen för respektive magasin är 

alltså summan av grundvattenbildningen inom magasinets utbredningsområde och tio procent av 

grundvattenbildningen i dess tillrinningsområde.  

Beräkningarna av grundvattenbildningen inom detta arbete jämfördes med SGU:s uppgifter1 om 

uttagsmöjligheter. Diskussioner fördes parallellt med SGU om grundvattenresursernas lämplighet 

som regionala dricksvattenresurser. 

Grundvattenmagasin med möjlighet till konstgjord infiltration 

En extra analys gjordes av grundvattenmagasin som ligger 500 meter från någon av de 

ytvattenresurser som uppfyller kriterierna på uttagskapacitet över medianbehovet. Detta för att i 

urvalet av resurser även inkludera möjligheter till konstgjord infiltration i strategiskt placerade 

grundvattenmagasin. 

Geografisk placering 
Vattenresursernas geografiska placering utvärderades både relativt varandra och med avseende på 

närhet till områden med stort vattenbehov. I vissa delar av länet finns många vattenresurser vars 

bedömda uttagskapacitet överstiger medianbehovet i delregionen (som i Dalsland och 

Sjuhäradsregionen), medan det i andra områden finns väldigt få (främst i länets kustkommuner). För 

att anpassa tillgång till vattenbehovet justerades urvalskraven i dessa bristområden2. Här 

kompletterades urvalet med enstaka vattenresurser som inte uppfyller kraven för uttagsmöjlighet, 

 
1 Uppgifter från magasinsbeskrivningar eller vattenförvaltningsarbetet (http://viss.lansstyrelsen.se) 
2 Områden med få vattenresurser relativt vattenbehovet. 
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men som ändå bedömdes ha god uttagsmöjlighet att kunna vara en viktig vattenresurs för flera 

kommuner i området.  

 

 

Figur 1. Bedömd uttagsmöjlighet för yt- och grundvatten i länet.  
Hög motsvarar att uttagsmöjligheten är större än medianen av kommunernas vattenbehov i delregionen.  
Låg motsvarar att uttagsmöjligheten är lägre än medianen av kommunernas vattenbehov i delregionen. 

Poängsättning 
Förutom uttagsmöjligheter finns vissa kriterier för att en yt- eller grundvattenresurs ska vara lämplig 

som regionalt viktig och hållbar dricksvattenresurs. För de resurser som tagits fram i analysen om 

uttagsmöjlighet beskriven ovan fortsatte bedömningen utefter lämpliga kriterier. Detta gjordes även 

för de yt- och grundvatten som redan idag används för den allmänna vattenförsörjningen samt för 

kommunernas egna förslag på potentiellt regionalt viktiga resurser3. Den information som bedömdes 

redovisas i Tabell 1 och inkluderar bland annat robusthet mot klimatförändringar, avstånd till 

 
3 Enkätsvar från länets kommuner under 2017 
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samhällen i olika storleksordningar och möjlighet till infiltration. Denna information sammanställdes i 

ett anpassat poängsystem. 

Poängsystemet skapades för att vara anpassat till länets förutsättningar där faktorer (fem för 

grundvattenresurser och fyra för ytvattenresurser) poängsattes först enskilt i en poäng mellan 1–5 

och därefter viktades mot varandra till en samlad totalpoäng. Viktningen av poängsystemets olika 

parametrar ser olika ut för yt- respektive grundvatten på grund av att antalet parametrar skiljer sig. 

Totalen uppgår dock till 100 procent och blir jämförbar oberoende av vattentyp och slutligen får alla 

poängsatta resurser en poäng mellan 1–5.  

Tabell 1. Faktorer och dess viktning i poängsättningen.  

Faktor Beskrivning 

Klimat  
kvalité 

Klimatförändringars påverkan på kvalitet, se Tabell 2. 

Klimat  
kvantitet 

Klimatförändringars påverkan på kvantitet, se Tabell 2.  

Läge Avstånd mellan vattenresurs och samhällen av olika storlekar. Ju 
mindre avstånd och ju större stad ger högre poäng. 

Infiltration Möjlighet till konstgjord infiltration med avseende på avstånd 
mellan yt- och grundvatten. Mindre avstånd ger högre poäng. 

Vattenkvalitet (endast 
grundvatten) 

Kvalitetsproblem i grundvattenresursen antingen genom uppmätta 
halter eller uppskattade risker, se Figur 2. 

 

Parametrarna viktades så att resursens påverkan av klimatförändringar och dess läge i förhållande till 

befolkningen vägde tyngre än övriga då det bedömdes vara viktigast ur ett långsiktigt perspektiv. Av 

parametrarna kopplat till klimatförändringar vägde påverkan på kvantiteten högre än påverkan på 

kvaliteten. Detta på grund av att mindre mängd vatten bedömdes ge svårare konsekvenser än sämre 

vattenkvalitet.  

Det underlag som använts för klimatanalysen är en nationell analys nedbruten till regional nivå av 

SMHI. Analysen visar vissa skillnader mellan länets delregioner, men resultatet kan inte användas på 

en mer detaljerad skala än så, se Tabell 2.  
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Tabell 2. Sammanställd uppskattad av påverkan till flöjd av klimatförändringar gällande vattenkvantitet och 
vattenkvalitet. Bedömningen är från på Sweco:s rapport ”Klimatförändringar och extremväders påverkan på 
länets yt- och grundvattenresurser ur ett dricksvattenperspektiv” på uppdrag utav Länsstyrelsen 2018.  

  Fyrbodalsregionen Göteborgsregionen Skaraborgsregionen Sjuhäradsregionen 

  Kvantitet Kvalitet Kvantitet Kvalitet Kvantitet Kvalitet Kvantitet Kvalitet 

Litet 
grundvatten-
magasin: Berg 

Liten 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Oförändrad 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Oförändrad 
påverkan 

Litet 
grundvatten-
magasin: Jord 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Stort 
grundvatten-

magasin 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Stort 
grundvatten-
magasin med 

ind. infiltration 

Liten 
påverkan 

Stor 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Oförändrad 
påverkan 

Stor 
påverkan 

Sjö med litet 
avrinnings-

område 

Stor 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Stor 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Oförändrad 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Sjö med stort 
avrinnings-

område 

Liten 
påverkan 

Stor 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Mycket stor 
påverkan 

 

Det finns betydande skillnader i vattenkvalitet mellan yt- och grundvatten. Grundvatten kräver ofta 

mindre rening för att uppnå dricksvattenkvalitet. Om grundvatten väl blir förorenat så är 

föroreningarna långvariga eftersom vattenomsättningen är långsam. Ytvatten har jämförelsevis 

mycket kortare omsättningstid. Poängsättningen av vattenkvalitet skiljer sig därför åt mellan yt- och 

grundvatten. Risk för dålig vattenkvalitet vägs in i bedömningen av grundvatten, men inte av 

ytvatten. Vattenförvaltningens statusklassning och riskbedömning för förvaltningscykel 3 från 2018 

och 2019 utgjorde underlaget för vattenkvalitet i grundvatten. Dessa bedömningar baseras på 

samma parametrar som Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten, se Figur 2.  

För ytvatten kan inte kvalitetsbedömning ske utifrån vattenförvaltningens underlag så som för 

grundvatten. Att ett ytvatten bedöms ha god status inom vattenförvaltningen behöver inte betyda 

att den är lämplig som dricksvattentäkt då perspektiv och syfte med vattenförvaltningen skiljer sig 

från dricksvattenförsörjningens. Statusklassningen av sjöar och vattendrag är framförallt bedömt 

utifrån biologiska faktorer. Vattenkvalitet för ytvatten ingår därför inte i detta steg av bedömningen 

utan återkommer istället i nästa avsnitt Fortsatta analyser av regionalt viktiga dricksvattenresurser. 
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Figur 2. Poängsättning av faktorn Vattenkvalitet (endast grundvatten). Poängsättning utgår ifrån SGU:s 
bedömningsgrunder för grundvattenförvaltning (SGU, 2013).  
1 poäng: Förorening är påvisad genom provtagning. 
2 poäng: Risk för påverkan från mer hälsovådliga ämnen (PFAS eller bekämpningsmedel) enligt 
vattenförvaltningens riskbedömning. 
3 poäng: Risk för påverkan från mindre hälsovådliga ämnen (näringsämnen, klorid eller sulfat) enligt 
vattenförvaltningens riskbedömning. 
4 poäng: Miljöfarliga verksamheter finns i anslutning till grundvattenresursen, men ingen risk för påverkan 
enligt vattenförvaltningens riskbedömning. 
5 poäng: Ingen risk för påverkan enligt vattenförvaltningens påverkansanalys. 

Möjlighet till infiltration poängsattes baserat på kortast avstånd mellan ett grundvattenmagasin och 

ett närliggande ytvatten med stor uttagskapacitet (enligt avsnittet Uttagsmöjlighet för ytvatten). Ju 

kortare avstånd desto högre poäng. Grundvattenmagasin helt täckta av lera bedömes olämpliga för 

infiltration. Magasin med bra placerat friktionsmaterial längs med ansågs ha möjlighet till infiltration. 

Även varje ytvatten med stor kapacitet poängsattes likvärt beroende på kortaste avstånd till lämpligt 

grundvattenmagasin. 

Slutgiltigt urval av regionalt viktiga dricksvattenresurser 
Det slutliga urvalet av regionalt viktiga dricksvattenresurser baseras främst på den beräknade 

uttagsmöjlighet i förhållande till vattenbehovet i delregionen. I vissa fall har resursens läge, antingen 



 

11 
 

direkt till vattenbehovet eller till möjlig konstgjord infiltration, varit avgörande. Utgångspunkten har 

varit att kapaciteten hos de utvalda dricksvattenresurserna inte ska understiga delregionens 

vattenbehov. Områden som har få lämpliga dricksvattenresurser som blivit regionalt utpekade är 

konstaterade som bristområden.  

Poängsättningen beskriven ovan har främst fungerat som kompletterande information om 

resurserna som kontrollerat vattenresursens lämplighet som regionalt viktig dricksvattenresurs. Då 

arbetet är långsiktigt och mycket av faktorerna i poängsystemet kan förändras eller åtgärdas på lång 

sikt tas störst hänsyn till placering och mängd vatten i urvalet. Faktorerna i poängsystemet har istället 

kunnat fungera som riktlinjer och beslutsstöd där val mellan resurser har gjorts. Detta har endast 

skett i områden där vattenresurser med tillräckligt hög kapacitet har varit många och vattenbehovet 

tydligt litet. 

Fortsatta analyser av regionalt viktiga dricksvattenresurser 
För de yt- och grundvatten som kommit med i urvalsprocessen beskriven ovan fortsatte 

informationsinsamlingen. Syftet med informationen var att vidare undersöka vattenresursernas 

lämplighet som dricksvattenresurser för länet i framtiden. För dessa fortsatta undersökningar erhölls 

inte mätbara värden till att jämföra resurser direkt mot varandra utan informationen gav istället en 

helhetsbedömning om resursernas potentiella problem och konflikter. 

Låg- och högflödesdagar 

För att bedöma sjöars motståndskraft mot extremväder, så som utpräglade torrperioder och höga 

flöden, gjordes en analys av låg- och högflödesdagar. Resultatet användes för att se om sjön bedöms 

vara extra känslig jämfört med andra likvärdiga vattenresurser. Låg- och högflödesdagarna 

beräknades som ett snitt per år genom att använda data från SMHI:s vattenwebb mellan åren 2010–

2019. Antal låg- och högflödesdagar togs fram genom att jämföra medellågvattenföringen (MLQ) 

respektive högvattenflödet med en återkomst-period på 50 år (HQ50) med den dygnsmodellerade 

naturliga vattenföringen (Q).  

Q < MLQ = lågflödesdag 

Q > HQ50 = högflödesdag 

Sommaren år 2018 var en torr period som gav låga vattennivåer i stora delar av länet. För att se 

sjöarnas individuella påverkan av ett sådant torrår användes data från detta år till en extra analys. 

Antalet lågflödesdagar för sjön år 2018 jämfördes med medelvärdet beräknat enligt ovan. 

Ytvattenkvalitet 

Vattenkvalitet för ytvatten ingick som nämnts inte i det anpassade poängsystemet ovan. 

Vattenförvaltningens underlag för statusklassningen under förvaltningscykel 3 har dock använts till 

viss grad. Sämre än god status användes som ett tecken för att titta närmare på vattenresursens 

vattenkvalitet för bedömning av dess lämplighet som dricksvattentäkt.  

Vattenkemidata hämtades från Sveriges Lantbruksuniversitets databas för Miljödata4 och jämfördes 

med Svenskt Vattens föreslagna riktvärden för råvatten (Svenskt Vatten, 2008).  

Natura 2000 

I Västra Götalands län finns 414 utpekade Natura 2000-områden. Dessa områden innehåller särskilt 

skyddsvärda arter eller naturtyper och tillsammans bildar de ett ekologiskt sammanhängande 

nätverk. Av de nationellt och regionalt viktiga dricksvattenresurserna ligger Vänern, Vättern, Göta älv 

 
4 http://miljodata.slu.se/MVM/  
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samt fem regionalt viktiga sjöar antingen inom eller i anslutning till ett Natura 2000-område (se 

bilaga 1). Sjöar kan vara känsliga för amplitudförändringar till följd av ett vattenuttag då 

grundområden är värdefulla uppväxtområden för fisk. Därför är det högre risk om det skyddade 

området ligger nedströms jämfört med om det ligger uppströms dricksvattenresursen.  

Vissa ekosystem, vanligtvis källor och våtmarker, kan vara beroende av grundvatten. Antingen 

mängden grundvatten (via flöde och grundvattennivå) eller dess vattenkvalité (halter av 

näringsämnen och mineraler). Av de regionalt viktiga grundvattenresurserna i länet är fem kopplade 

till grundvattenberoende ekosystem i Natura 2000-områden. 

EBH-objekt och miljöfarliga verksamheter 

För att komplettera informationen om vattenkvalité i både grund- och ytvatten gjordes en GIS-analys 

av potentiellt förorenade områden och miljöfarliga verksamheter i förhållande till avrinningsområdet 

eller tillrinningsområdet.  

Konkurrens om råvattnet 

För varje enskild vattenresurs uppskattades möjliga befintliga konflikter om råvattnet. Bland annat 

med miljöfarliga verksamheter utifall verksamheten i fråga själv gör större vattenuttag ur 

vattenresursen (se vidare i bilaga 3, Vattenbehov för industrier). Möjliga konflikter uppskattades även 

med bland annat lantbruk, golfbanor, kraftverk och dammar samt för grundvattenresurser även 

materialtäkter.  

Verksamhetstyperna golfbanor, fotbollsplaner och campingplatser kan alla använda stora mängder 

vatten för bevattning. Dessa har sammanställts för länet utifrån internt material och anslutning till de 

regionalt viktiga dricksvattenresurserna har analyserats i ArcMap. Detta gäller även Länsstyrelsens 

information om berg-, grus-, blockstens- och industrimineraltäkter (både aktiva och avslutade). 

Dammar och kraftverk har sammanställts för länet efter underlag från arbetet med den nationella 

planen för omprövning av vattenkraft (NAP) och samtliga vattentäkter från domstolsverket och 

bevattningsdomar i länet har sammanställts och analyserats på samma sätt. 

Slutsatsen av analysen var att (med undantag för miljöfarliga verksamheter) finns väldigt lite 

detaljerad information tillgänglig om vilken vattenresurs som används av verksamheterna beskrivna i 

detta avsnitt. Det material som användes var endast geografisk placering vilket leder till det endast 

kan göra grova uppskattningar om vart det finns ett stort vattenbehov för andra verksamheter i 

förhållande till tillgängligt råvatten. Mer specifika utredningar om konkurrens kring enskilda 

vattenresurser måste göras för varje enskild vattenresurs i exempelvis tillståndsprövningar för 

vattenuttag. 
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Bilaga 3. Metodbeskrivning för vattenbehov 
 

Framtida dricksvattenbehov 
Data som presenteras här har använts för att ta uppskatta vattenbehovet i länet 2100 och 

medianbehovet per kommun samma år. Medianbehovet har endast använts som jämförvärde vid 

urval av resurser (bilaga 2). 

Länsstyrelsen har beräknat dricksvattenbehovet år 2100. De utvalda dricksvattenresurserna i 

vattenförsörjningsplanen täcker det vattenbehovet. Vattenbehovet har även använts för att 

uppskatta vilken kapacitet en framtida vattenresurs behöver ha för att anses regionalt viktig i 

respektive delregion. Eftersom vattenbehovet skiljer sig mycket mellan kommuner används 

medianbehovet inom respektive delregion som kapacitetskrav i urvalet av vattenresurser. 

Beräkningarna av länets vattenbehov har gjorts med hjälp av befolkningsprognoser samt 

säsongsboenden medräknat som under högsäsong. Svenskt Vattens siffra för totalt 

dricksvattenbehov inom allmän vattenförsörjning ligger till grund för omvandlingen till vattenbehov. 

Länsstyrelsen har i dessa beräkningar alltså antagit att hela befolkningen har allmän 

vattenförsörjning. I den totala genomsnittliga vattenförbrukningen inkluderar Svenskt Vatten hushåll, 

offentliga och privata verksamheter (industrier, handel, service, allmän förbrukning mm.). Siffrorna 

visar den mängd vatten som debiteras de olika abonnenterna. Utöver detta finns också 

vattenanvändning som inte debiteras, till exempel uttag från brandposter, spolning av ledningsnät 

och vattenförluster mellan vattenverk och tappkran. Vatten som inte debiterats en abonnent 

inkluderas inte i länsstyrelsens beräkningar av vattenbehov.  

Många faktorer påverkar det framtida vattenbehovet och det är därför svårt att förutspå. 

Vattenbehovsberäkningarna sätter ramarna för urvalet av vattenresurser i vattenförsörjningsplanen 

och resultatet ska inte användas på annat sätt.  

Befolkningsprognoser 
I juni 2020 publicerade Statistiska centralbyrån (SCB) en befolkningsprognos för länet för åren 2020–

2070. Denna har extrapolerats linjärt till 2100 och använts vid uppskattning av det framtida 

vattenbehovet. Det är en grov förenkling att anta linjär utveckling och siffrorna ska inte användas 

annat än för att uppskatta storleksordningen på befolkningen år 2100.  

Även Västra Götalandsregionens prognos har studerats för jämförelse med SCB:s prognos (se Figur 

14 i vattenförsörjningsplanen). Deras längsta prognos som finns tillgänglig sträcker sig till 2040. 

Prognosen är gjord år 2019 och visar en större befolkningsökning fram till 2040 än SCB:s prognos från 

2020. Eftersom prognosen har kortare tidshorisont har vi inte använt den för att beräkna 

vattenbehovet. 

Säsongsvariation 
Längs med kusten och vid andra populära semesterorter i länet ökar folkmängden markant under 

högsäsongen maj-augusti. Detta ställer höga krav på dricksvattenproduktionen i dessa områden. För 

att illustrera säsongsvariationen har vattenbehovet för fritidshus inkluderats i beräkningarna. Det 

täcker inte påverkan från all turism men ger en bättre uppskattning av dricksvattenbehovet 

sommartid. Beräkningarna har gjorts på data från SCB om antalet fritidshus (SCB, 2015e) tillsammans 

med ett antagande om att det i snitt bor fyra personer i respektive fritidshus någon gång under 

högsäsongen.  
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Figur 3. Uppskattat dricksvattenbehov (l/s) per kommun för år 2100, baserat på Statistiska centralbyråns  
befolkningsprognos 2020–2070 samt en faktor för högsäsong baserad på fritidshusbebyggelse.  

Vattenbehov för lantbruket 
Lantbrukets vattenbehov har delats upp i bevattning samt vattenbehov för djurhållning. Underlaget 

har använts för att översiktligt identifiera områden där det idag finns stora vattenbehov utöver 

befolkningens dricksvattenbehov. 

Bevattning 
För att ta reda på bevattningsbehovet hämtades underlag från Jordbruksverkets stödsystem om var 

och i vilken mängd det idag odlas bevattningskrävande grödor. Detta innebär att uträkningarna 

endast är en potentiell uppskattning om vattenbehovets storlek då enbart de odlingar som får 

ekonomiska bidrag är inkluderade i analysen och information om odlingarna har 

bevattningsmöjligheter eller inte saknas. 

För att beräkna ett potentiellt bevattningsbehov för de befintliga grödorna enligt uppskattningen 

beskriven ovan har ett schabloniserat nulägesbehov (m3/ha och år) använts. I Jordbruksverkets 

rapport Jordbrukets behov av vattenförsörjning (Jordbruksverket, 2018) används potatis som 

exempelgröda för att representera torkkänsliga grödor där bevattning är en förutsättning för odling. 

För Västra Götalands län används ett värde för potatis och ett gemensamt för övriga grödor. 



 

15 
 

• Potatis 100 mm 

• Övriga 150 mm 

Bevattningsbehovet har beräknats per dag under växtsäsongen maj-augusti och illustreras grovt i 

Figur 9 i vattenförsörjningsplanen. 

Djurhållning 
Jordbruksverket (2018) har definierat dricksvattenbehov samt det totala vattenbehovet per djurslag. 

Inom nötkreaturen har en differentiering gjorts baserat på användningsområde (exempelvis mjölkko, 

kviga, tjur, kalv). För att få en uppfattning av det totala vattenbehovet för djurbesättningarna i Västra 

Götalands län har data från 2018 hämtats från Jordbruksverkets stödsystem. Detta innebär att 

enbart djurbesättningar som ägaren sökt ekonomisk ersättning för finns med i analysen. Ur 

stödsystemet fås dock en något annan uppdelning av djurslag än vad som definierats i 

Jordbruksverkets rapport (2018), därför har en uppskattning gjorts baserat på en kombination av 

Länsstyrelsens befintliga kunskap samt de schablonvärden som är framtagna av Jordbruksverket. 

Följande värden har antagits: 

Tabell 3. Schablonvärden för olika djurslags vattenbehov. 

Djurslag Vattenbehov (l/dag) 

Nöt 60 

Häst 27 

Gris 10 

Får 6 

Get 6 

Fjäderfän 0,14 

I det uttag som gjorts från Jordbruksverkets stödsystem för djurbesättningar fås enbart data för 

vilken maxkapacitet gården har för att hålla djur. En anläggnings beläggning varierar dock under året 

och därför har beräkningar gjorts på en beläggning på 60 procent av maxkapaciteten. 

Dricksvattenbehovet för djur har beräknats med ett medelvärde per dag för hela året och illustreras 

grovt i Figur 10 i vattenförsörjningsplanen. 

Vattenbehov för industrier 
För att få fram vilka vattenkrävande industrier som finns i Västra Götalands län har en 

sammanställning gjorts av de kraftigt vattenförbrukande miljöfarliga anläggningar som Länsstyrelsen 

och kommuner utövar tillsyn på. Det innebär att det kan finnas andra anläggningar där information 

om vattenuttag saknas men som potentiellt sett också är vattenkrävande. 

Identifieringen av branscher som typiskt sett är vattenkrävande kommer från Länsstyrelsens interna 

material om anläggningar och uttagsmängder. Detta inkluderar varifrån industrin tar sitt vatten, om 

vattnet förbrukas eller släpps tillbaka till samma vattenresurs som det togs ifrån samt om användning 

sker från enskilt vattenuttag eller från den allmänna vattenförsörjningen.  

Resultatet av industriers sammanställda vattenbehov som tar sitt vatten från enskilt uttag illustreras 

grovt i Figur 11 i vattenförsörjningsplanen. 
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Bilaga 4. Sammanfattning från 

kommundialoger 
 

Insamling av kunskap från kommuner 
Länsstyrelsen skickade en enkät till samtliga kommuner som en del i uppstarten av den regionala 

vattenförsörjningsplaneringen. På så sätt kartlades kommunernas pågående arbete med 

vattenförsörjning och skydd av vattentäkter. Enkäten omfattade även hot och risker i 

vattenförsörjningen och viktiga åtgärder för att avhjälpa dessa.  

I januari 2018 höll Länsstyrelsen fyra dialogmöten, ett per delregion i länet. Representanter från 

kommunernas vatten- och avloppsavdelningar, miljöavdelningar och planavdelningar samt 

kommunala bolag för dricksvattenproduktion var inbjudna.  

Under mötena informerade Länsstyrelsen om sitt arbete och vilka frågor vattenförsörjningsplanen 

skulle behandla. Vid mötena diskuterades även utmaningar inom den allmänna vattenförsörjningen 

och kommunernas önskan om vattenförsörjningsplanens innehåll.  

Dokumentationen från enkätsvar och kommunträffar har legat till grund för utformningen av 

vattenförsörjningsplanen. Denna sammanfattning visar översiktligt vilka viktiga aspekter som har 

identifierats.  

Hot och risker för länets vattenförsörjning 
Många av länets kommuner angav klimatpåverkan som ett hot mot framtida vattenförsörjning. Även 

sabotage såg många kommuner som en risk.  

Tekniska brister nämns också som ett hot mot en fungerande vattenförsörjning. Stora investeringar 

krävs i tekniska anläggningar för att funktionen ska bibehållas. Genomförandet av omfattande 

förnyelsearbete ställer höga krav på planering och resurser. Detta kan i sin tur innebära svårighet att 

prioritera annan långsiktig strategisk planering, framförallt inom mindre kommuners vatten- och 

avloppsverksamhet. 

Risker kopplat till markanvändning skiljer sig åt mellan olika vattentäkter men nämns också generellt 

som ett hot, främst kopplat till transportinfrastruktur samt jord- och skogsbruk. Vattenskydd upplevs 

inte vara prioriterat. Tillsyn sker i mindre omfattning än vad som är önskvärt. Vattenskyddsområden 

ses ibland också som ett hinder mot exploatering. Syftet med vattenskyddet syns inte. 

Samhällsplaneringen spelar en viktig roll i skyddet av dricksvatten. Det finns ett behov av att 

tydliggöra vattenskyddsaspekterna vid fysisk planering och exploatering. I kustzonen finns risk för 

vattenbrist. Under dialogmötena diskuterades behovet av att anpassa exploatering efter tillgången 

på dricksvatten, främst i kustnära områden. Det upplevs också som svårt att få upp 

dricksvattenfrågor på den politiska agendan5. Vattenförsörjningen får inte plats i 

samhällsplaneringens tidiga skeden. Det kan innebära stora merkostnader vid genomförande av 

detaljplaner och exploateringar när vatten- och avloppsförsörjningen visar sig vara kostsam att lösa. 

 
5 Mötena hölls i januari 2018. Kännedom om hur torka och vattenbrist kan påverka länets vattenförsörjning var 

då inte lika stor som vid årets slut. 
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Några kommuner lyfter också befolkningstillväxt och högt exploateringstryck i anslutning till 

vattentäkter som framtida hot. Befolkningstillväxten skiljer sig åt mellan länets kommuner. 

Demografiska förändringar kan dock innebära utmaningar även i kommuner med mindre tillväxt.   

Det är inte enkelt för samtliga kommuner i länet att tillgodose behoven av kompetens och personella 

resurser inom vattenförsörjning. Basen för rekrytering är begränsad och personal söker sig ofta till 

storstäder och större organisationer vilket skapar utmaningar för mindre kommuner. 

Övriga hot mot vattenresurser som har lyfts fram är bland annat: Klimatförändringar, sjöfart, 

grustäkter och förorenade områden. 

Viktiga åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjningen 

Enkätsvar – viktiga åtgärder 

Den åtgärd som flest kommuner lyfter fram som viktig är god reservvattenförsörjning och redundans. 

Tätt följt av tekniska åtgärder, att inrätta vattenskyddsområden och att på andra sätt skydda 

råvattentillgångar från föroreningsrisker. Vikten av långsiktigt planeringsarbete lyfts också som en 

viktig åtgärd, både i form av vattenförsörjningsplanering, strategisk VA-planering och 

nödvattenplanering.  

Utöver dessa nämner även flertalet kommuner att säkerställa kompetensförsörjningen och att lyfta 

vattenförsörjningen i samhällsplaneringen som viktiga åtgärder. 

Kommunträffar - viktiga delar i regional vattenförsörjningsplanering 

Identifiera vattenresurser av regionalt intresse 

Under kommunträffarna konstaterades att vattenförsörjningsplanen behöver fokusera på 

vattenresurser av regionalt intresse. Det diskuterades också vilka faktorer som gör en vattenresurs 

regionalt viktig. I diskussionerna identifierades ett antal förslag på möjliga resurser av regional vikt6. 

Det framfördes att Länsstyrelsen har en viktig roll i mellankommunala frågor och för att skydda 

viktiga resurser som inte används som vattentäkt idag.  

Även utmaningar kopplat till den enskilda vattenförsörjningen diskuterades. Kunskapen om hur den 

enskilda vattenförsörjningen ser ut är långt ifrån heltäckande och där finns ansvarsfrågor som 

behöver fortsatt utredning.  

Mer samordning och information från Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen fick flera förslag på vad myndigheten kan göra för att stödja kommunernas arbete med 

dricksvattenförsörjning och att förbättra det egna arbetet. Utöver tydliga besked och vägleda 

kommunerna, kretsade förslagen kring tre huvudsakliga punkter: 

• Utökad samverkan mellan kommunerna. Regelbundna mellankommunala träffar i VA-frågor 

och forum för tvärsektoriella diskussioner efterfrågades. Att öka medvetenheten hos 

beslutsfattare om vikten av att prioritera dricksvatten lyftes också. Samverkan mellan 

kommuner skulle underlätta hanteringen av bland annat följande frågor: 

o Sabotage-, IT-säkerhets- och sekretessfrågor. 

o Reservvattenförsörjning 

o Beredskaps- och nödvattenplanering. 

 
6 Dessa har inkluderats i arbetet och bedömts utifrån samma kriterier som övriga vattenresurser som analyserats. 
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o Räddningstjänstens beredskap och samverkan med Trafikverket. Omhändertagandet 

av släckvatten en viktig fråga. 

• Samordning med nationella myndigheter och andra viktiga aktörer som till exempel Svenskt 

Vatten och Miljösamverkan Västra Götaland. Dialog med Trafikverket och Försvarsmakten 

nämndes särskilt. 

o I klimatanpassning och bedömning av långsiktiga effekter av klimatförändringar 

behöver kommunerna stöd från både länsstyrelser och centrala myndigheter. 

• Information till en bredare målgrupp. Önskemål om information till allmänheten för att öka 

medvetenheten om dricksvatten och möjliga yrkesval i branschen. 

Förändringar efter 2018 i korthet  
Vissa av de saker som lyftes på dialogmötena har nationella myndigheter arbetat fram vägledningar 

för under de senaste åren. Nedan listas förändringar på nationell och regional nivå som påverkat 

utformningen av vattenförsörjningsplanen: 

• De låga vattennivåerna under 2018 har bidragit till större medvetenhet hos både 

myndigheter och allmänheten om vattenförsörjning och vattenanvändning. (Läs mer om 

erfarenheterna av torkan i länet i avsnittet Länets vattenresurser i ett förändrat klimat i 

vattenförsörjningsplanen). 

• Det finns nu en nationellt framtagen handbok för klimatanpassning av 

dricksvattenförsörjningen, KASKAD (Livsmedelsverket, 2019). 

• I september 2017 lanserade Livsmedelverket sin handbok för nödvattenplanering där vikten 

av en löpande, politiskt förankrad nödvattenplan påtalades (Livsmedelsverket, 2017). När 

möten hölls hade kommunerna inte hunnit genomföra det arbetet.  

• Boverket arbetar med en handbok för hur dricksvattenintresset ska tas om hand i fysisk 

planering. Blir preliminärt tillgänglig vid årsskiftet 2020/2021. 

• Behovet av att samordna riktlinjer gällande informationssäkerhet har lyfts nationellt, men 

det finns ännu inga nationella riktlinjer på plats.  
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Sammanfattning 
Vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett planeringsunderlag som kan användas 

av alla som arbetar med en robust vattenförsörjning i länet. Planens syfte är att säkerställa 

långsiktig tillgång till råvatten för att täcka dricksvattenbehovet till och med år 2100.  

I planen beskrivs vilka av länets vattenresurser som är viktiga för framtida dricksvattenförsörjning 

samt vilka åtgärder som behövs för att öka eller bibehålla robustheten i vattenförsörjningen.  

Robust vattenförsörjning innebär att vattenkvaliteten är god och att det finns balans mellan 

vattentillgång och vattenbehov. Tillgång och vattenbehov varierar inom länet. Idag är 

vattentillgången begränsad främst vid kusten. Vattenbehovet är störst i Göteborgsregionen och  

i länets andra större tätorter.  

Förutsättningarna för en robust vattenförsörjning i framtiden bestäms bland annat av hur 

vattentillgång och vattenkvalitet i länets vattenresurser påverkas av klimatförändringar. Länets 

framtida vattenbehov beror bland annat på befolkningstillväxt, näringslivsutveckling och 

beteendeförändringar. Hushållens vattenbehov bedöms öka till följd av en ökande befolkning. 

Näringslivets vattenbehov är svårt att prognosticera. 

Utifrån kunskap om detta har tre kategorier av viktiga dricksvattenresurser identifierats: 

Nationellt, regionalt och kommunalt viktiga dricksvattenresurser. De nationellt viktiga 

dricksvattenresurserna har mycket stor kapacitet och nyttjas av andra regioner. Tre 

vattenresurser i länet uppfyller dessa krav; Vänern, Vättern och Göta älv. De regionalt viktiga 

dricksvattenresurserna har kapacitet nog att nyttjas över kommungränser. Totalt har 28 

grundvattenmagasin och 17 sjöar bedömts som regionalt viktiga i länet. De kommunalt viktiga 

dricksvattenresurserna utgörs av mindre resurser som nyttjas för dricksvattenförsörjning idag. 

Dessa redovisas inte i planen. Dessa är, trots mindre uttagskapacitet, fortfarande viktiga som 

allmän eller enskild vattentäkt på lokal nivå.  En välfungerande vattenförsörjning lokalt bidrar till 

ökad robusthet även ur regionalt perspektiv.  

Vattenförsörjningsplanen presenterar också förslag på åtgärder för en robust vattenförsörjning. 

De gäller för alla länets dricksvattenresurser, lokala såväl som regionala och nationella. 

Åtgärderna riktar sig till Länsstyrelsen och till länets kommuner. Planens åtgärdsförslag kan 

summeras i fem övergripande åtgärder: 

• Säkerställa tillgång till råvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd.  

• Tillse tillräckliga kunskapsunderlag.  

• Utnyttja möjligheter till samordning och samverkan.  

• Skapa robusta tekniska system.  

• Beakta sekretess och säkerhetsskydd.  

Vattenförsörjningsplanen fokuserar på förvaltning av råvattenresurser men beskriver även åtgärder 

kopplade till andra delar i vattenförsörjningen eftersom frågorna har inbördes beroenden och 

behöver hanteras samlat. 

 



 

 
 

Läsanvisning 

• Kapitel 1 beskriver planens syfte, dricksvattenförsörjningens ansvarsfördelning, planens 

arbetsgång och hur den är tänkt att användas av kommuner och Länsstyrelsen. 

• Kapitel 2 beskriver länets vattentillgångar och vattenanvändning idag. 

• Kapitel 3 beskriver vattenbehov och vattentillgång i framtiden. Här beskrivs kortfattat hur 

klimatförändringar förväntas påverka vattenresurserna. 

• Kapitel 4 presenterar länets viktiga dricksvattenresurser.  

• Kapitel 5 beskriver åtgärder som behöver vidtas för att dricksvattenförsörjningen i Västra 

Götalands län ska vara robust även i framtiden. 
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1. Inledning 
Den här vattenförsörjningsplanen är ett led i Länsstyrelsens arbete för robust dricksvattenförsörjning 

i ett flergenerationsperspektiv. En viktig del i det arbetet är att skapa nödvändigt skydd för regionalt 

viktiga dricksvattenresurser (sjöar, vattendrag och grundvatten).  

I vattenförsörjningsplanen identifierar Länsstyrelsen de vattenresurser som är och kan komma att bli 

viktiga för länets, och landets, framtida dricksvattenförsörjning. Både befintliga allmänna 

vattentäkter och andra vattenresurser med god potential för vattenförsörjning är viktiga att skydda 

för en trygg och säker vattenförsörjning på lång sikt. Planen belyser vilka vattenresurser som behöver 

förvaltas och skyddas.  

Det mellankommunala perspektivet är centralt i vattenförsörjningsplanen. Kommunerna ansvarar för 

den allmänna dricksvattenförsörjningen enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och 

planerar den inom sin kommun. Länsstyrelsen verkar på regional nivå och ser istället till de 

vattenresurser med stor kapacitet och god potential för dricksvattenförsörjning som inte nyttjas idag. 

Förvaltningen av dessa behöver lyftas på regional nivå i och med att de inte alltid ligger inom den 

kommun som kan vara beroende av att nyttja dem i framtiden. 



 

9 
 

Vattenförsörjningsplanens syfte är att identifiera och säkra tillräckliga vattenresurser för att 

dricksvattenbehovet i länet ska kunna tillgodoses år 2100. Åttio år är en lång planeringshorisont och 

mycket kan förändras under denna tid, både tekniska lösningar och beteenden kring 

vattenanvändning. Klimatförändringar påverkar både vattenresurserna och behovet av vatten. I 

urvalet av regionalt viktiga dricksvattenresurser antas att konventionell dricksvattenförsörjning, med 

sötvatten som råvattenkälla, nyttjas i samtliga länets kommuner även år 2100. Det är inte säkert att 

så kommer att vara fallet. Avsaltningsanläggningar finns i drift vid Sveriges östkust idag och 

pilotförsök för cirkulär vattenförsörjning där avloppsvatten renas till dricksvattenkvalitet pågår. Sett 

till förvaltning av vattenresurser är det dock en säkerhetsåtgärd att ta höjd för att sötvatten nyttjas 

till hundra procent även i framtiden. 

Förutsättningarna för och behov av vattenförsörjning skiljer sig åt mellan stad och landsbygd såväl 

som mellan kust och inland. Utmaningarna för framtida dricksvattenförsörjning skiljer sig inom länet 

och så även lösningarna på dem. Samtidigt är det tydligt att samarbete krävs för en fortsatt hög 

dricksvattensäkerhet, både mellan kommuner och olika typer av verksamheter. 

Vattenförsörjningsplanen lägger grunden för länsövergripande vattenförsörjningsplanering och ska 

ses som ett första steg i det gemensamma arbetet för god dricksvattensäkerhet i hela länet.  

De vattentäkter som nyttjas idag är våra viktigaste dricksvattenresurser. Det är av största vikt att 

dessa dricksvattenresurser får erforderligt skydd för att säkerställa att de kan nyttjas långsiktigt. 

Ansvaret för skydd och förvaltning av dem faller på dricksvattenproducenten som nyttjar dem. 

Viktiga åtgärder för en god förvaltning av dessa vattentäkter redovisas i kapitel 5.  

I denna plan identifierar Länsstyrelsen vattenresurser som kommer att vara viktiga för länets 

vattenförsörjning i framtiden. Vissa är givna, som exempelvis Vänern, Göta Älv och Vättern, medan 

andra vattenresursers roll bestäms av framtida vägval. De resurser som pekas ut ska tillsammans 

fram till och med år 2100 på ett säkert, klimatrobust och hållbart sätt försörja Västra Götalands läns 

invånare med dricksvatten. I bilaga 2 beskrivs metoden för urval av dessa vattenresurser och i kapitel 

4 presenteras resultatet. 

Regional vattenförsörjningsplanering för robust 

dricksvattenförsörjning 
EU:s ramdirektiv för vatten har införlivats i svensk lag genom vattenförvaltningsförordningen 

(2004:660) och miljöbalken (1998:808). Syftet med direktivet är att vi ska förvalta våra vattenresurser 

så att kommande generationer har tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd. Den svenska 

vattenförvaltningen utgår från fem vattendistrikt som förvaltas av varsin Vattenmyndighet. Större 

delen av Västra Götalands län ingår i Västerhavets vattendistrikt.  

Varje vattenmyndighet har ett åtgärdsprogram som riktar sig till Sveriges myndigheter och talar om 

vad som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna. Åtgärdsprogrammet beslutas var sjätte år och 

sträcker sig över en sexårscykel. Programmet innehåller åtgärder som Länsstyrelsen och 

kommunerna ska utföra gällande vattenplanering, dricksvattenskydd och långsiktigt skydd av 

vattentäkter. Enligt Västerhavets åtgärdsprogram för 2016–2021 (länsstyrelsernas åtgärd 4d) ska 

Länsstyrelsen ta fram en regional vattenförsörjningsplan i samverkan med kommunerna. Under 

arbetet med vattenförsörjningsplanen har samrådshandlingar för Västerhavets åtgärdsprogram för 

2021–2027 funnits att ta del av. Åtgärder i dessa handlingar har införlivats i 

vattenförsörjningsplanens åtgärder i kapitel 5. 
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Vattenförsörjningsplaneringen är också sammanlänkad med Länsstyrelsens klimatanpassningsarbete. 

Planens åtgärder i kapitel 5 går i linje med vad klimatanpassningsmålet syftar till att uppnå. 

Länsstyrelsens myndighetsmål för klimatanpassning gällande vattenförsörjning lyder: 

 

Länets vattenresurser används på ett hållbart sätt för att säkerställa  

en robust vattenförsörjning för dricksvatten, jordbruk och industri.   

 

Fokus i vattenförsörjningsplanen är dricksvattenförsörjning och perspektivet kommer att behöva 

utökas för att omfatta även jordbruket och industrin såsom målet i klimatanpassningen gör. 

Vattenförsörjning är central för ett fungerande samhälle och en långsiktig 

vattenförsörjningsplanering ingår i arbetet med att nå de globala målen för hållbar utveckling. Flera 

mål berörs men tydligast är kopplingen till mål nr 6 – Rent vatten och sanitet. Målet är att säkerställa 

tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. 

 

Figur 1. Globala målen för hållbar utveckling. 

Vem ansvarar för dricksvattenförsörjningen? 
Kommunerna ansvarar för dricksvattenförsörjningen till de fastigheter som har allmän 

dricksvattenförsörjning. Det kan handla om fastigheter inom verksamhetsområde för dricksvatten 

eller fastigheter som har skrivit avtal med kommunen om att försörjas. Fastigheterna är då anslutna 

till en så kallad allmän vatten- och avloppsanläggning. Ägaren av vatten- och avloppsanläggningen, 

kommunen, kallas VA-huvudman. 

Kommunerna har skyldighet att ordna vattentjänster (vatten eller avlopp) om det behövs för att 

skydda människors hälsa eller miljön, enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). 

Detta gäller för befintlig eller blivande bebyggelse ”i ett större sammanhang” och så länge behovet 

kvarstår. Enligt praxis är ett större sammanhang cirka 20–30 fastigheter 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015). Det kan handla om ett lägre antal om behoven är stora. Lagen 

om allmänna vattentjänster omfattar bara vatten för hushållsändamål men i praktiken försörjs även 

privata och offentliga verksamheter genom allmän vattenförsörjning. 

VA-huvudmannen ska leverera vatten som uppfyller de krav som finns på vattenkvaliteten. VA-

huvudmannen har alltid ansvaret för dricksvattenförsörjningen, även om en krissituation uppstår. 

Kommunen behöver därför planera för både nöd- och reservvattenförsörjning. Nödvattenförsörjning 

innebär distribution av vatten i tankar och används om ordinarie vattenförsörjningssystem inte kan 

nyttjas. Reservvattenförsörjning innebär att ordinarie vattenförsörjningssystem används men att 

vattnet tas från en annan råvattenkälla. Det finns inte några lagliga krav på reservvattenförsörjning 

men tillgång till det är en förutsättning för att kunna upprätthålla vattenförsörjningen om ordinarie 

försörjning slås ut. 
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Fastigheter som kommunen inte försörjer har enskild vattenförsörjning. Vattnet kan komma från en 

brunn på den egna fastigheten eller från en gemensam brunn för flera fastigheter. Fastighetsägaren 

ansvarar då själv för sin vattenförsörjning. Detta inkluderar att kontrollera dricksvattenkvaliteten 

genom provtagning.1 För vattenförsörjning till jordbruk och industrier ligger ansvaret hos 

verksamhetsutövaren.  

Kommunerna ansvarar för planering av mark och vatten inom sina geografiska gränser. Detta görs 

genom översikts- och detaljplanering. Dricksvatten är ett allmänt intresse som kommunen ska 

inkludera i översiktsplaneringen. Kommunen har också ansvar att inte lämna bygglov om inte 

dricksvattenförsörjningen kan lösas. 

Kommunernas miljönämnder har ansvar för viss tillsyn som rör dricksvatten. Vattentäkter som 

försörjer kommersiella verksamheter, fler än 50 personer eller där uttaget överstiger 10 m3/dygn 

omfattas av kommunens livsmedelstillsyn. Det innebär krav på bland annat dricksvattenkvaliteten. 

Tillsynen omfattar både enskilda och allmänna vattentäkter. Mindre vattentäkter omfattas inte av 

samma lagkrav. För dessa har kommunen dock tillsynsansvar genom miljöbalken. I många fall har 

kommunen också tillsyn över vattenskyddsområden.  

Uttag av vatten vid en vattentäkt kräver tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 

§ miljöbalken. Undantag gäller vattentäkt för en- eller tvåfamiljsfastighet eller jordbruksfastighets 

husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning (11 kap. 11 § miljöbalken). Undantagen gäller endast så 

länge allmänna eller enskilda intressen inte påverkas negativt. Tillstånd ges av mark- och 

miljödomstolen. Anmälan om vattenuttag görs till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har tillsyn för både 

tillstånds- och anmälningspliktiga vattenuttag.  

Länsstyrelsen har också tillsyn över att kommunen uppfyller sin skyldighet att ordna vattentjänster 

enligt lagen om allmänna vattentjänster. Länsstyrelsen kan också besluta om att inrätta 

vattenskyddsområden och har då tillsynsansvar för området. Tillsynen kan dock överlåtas till 

kommunen. Utöver detta ansvarar Länsstyrelsen även för prövning och tillsyn av miljöfarliga 

verksamheter. Länsstyrelsen är i och med tillsynsansvaret skyldiga att arbeta med att ge stöd och 

rådgivning till kommunerna (Havs- och vattenmyndigheten, 2015). 

Arbetsprocessen 
Arbetet med Västra Götalands vattenförsörjningsplan startade under 2016. Under 2017 samlade 

arbetsgruppen på Länsstyrelsen ihop underlagsmaterial, bland annat genom enkäter riktade till 

länets kommuner. Dessa följdes upp under våren 2018 genom dialogmöten. Sammanfattande 

dokumentation från dessa finns i bilaga 4. Under 2021 var planen på remiss hos samtliga kommuner, 

kommunalförbund och dricksvattenproducenter i länet, nationella myndigheter samt till länsstyrelser 

för angränsande län. Vattenförsörjningsplanen blev beslutad i [månad] 2021 av länsledningen. 

 

 
1 Råd och stöd finns hos Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökning.  

2016–2017 
Uppstart 

och insamling 
av information. 

2018
Dialogmöten 
med länets 
kommuner. 

2018–2020
Framtagande 

av plan. 

2021

Remiss.

2021
Beslut från 

Länsstyrelsens 
ledning. 

Genomförande.
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Fyra delregioner 
I vattenförsörjningsplanen beskrivs länets vattenresurser utifrån fyra delregioner som följer 

gränserna för länets fyra kommunalförbund. Uppdelningen tydliggör de delregionala skillnaderna (läs 

vidare i kapitel 2). Under arbetets gång har analyser gjorts både för länet i sin helhet samt för varje 

delregion. Vilken delregion respektive kommun tillhör visas i Figur 2. 

 

Figur 2. Karta över de fyra delregionerna i Västra Götalands län. 

Uppdatering och uppföljning av planen 
För att vattenförsörjningsplanen ska vara ett användbart verktyg i regional och kommunal planering 

behöver den uppdateras om förutsättningar, underlag eller prognoser väsentligt förändras. Därför 

kommer Länsstyrelsen att följa upp planen vart femte år eller oftare vid behov. I samband med 

uppföljningen kommer de delar av planen som bedöms inaktuella att revideras. 

Uppföljning av vattenförsörjningsplanens åtgärder bör ske årligen. Länsstyrelsen följer upp dessa 

genom inhämtning av uppgifter från bland annat kommunerna.  
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Hur ska vattenförsörjningsplanen användas? 
Vattenförsörjningsplanen ger inriktning i verksamhetsarbetet. Den är också ett underlag vid 

exempelvis planeringsarbete, rådgivning och miljöprövningar. Nedan anges exempel på hur 

vattenförsörjningsplanen kan användas av olika intressenter. 

 

 

• Inriktning för arbete med skydd av värdefulla vattenresurser.

• Planeringsunderlag för VA-plan och vattenförsörjningsplan.

• Planeringsunderlag för översiktsplan och detaljplaner.

• Inriktning vid arbetsinsatser för en tryggad tillgång till dricksvatten i kommunen.

• Underlag vid tillsyn av verksamheter.

Kommuner / vattenproducenter

• Inriktning för arbete med skydd av värdefulla vattenresurser.

• Underlag vid granskning av VA-planer, översiktsplaner och detaljplaner.

• Underlag i regional planering.

• Inriktning vid arbetsinsatser för en tryggad tillgång till dricksvatten i länet (till exempel 
tillsynsinsatser eller bidrag till kommunala insatser). 

• Inriktning för miljöövervakning.

• Underlag vid prövning och tillsyn av vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet.

• Underlag vid remissyttranden. 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

• Inriktning vid planeringsarbete inom hållbar vattenförsörjning i regionen.

• Underlag vid remissyttranden.

Övriga myndigheter. Till exempel Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges 
geologiska undersökning, SMHI samt länsstyrelser i angränsande län.  
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 2. Vattenresurser och behov idag 
Vattenresurser i Västra Götaland  
Landskapet i Västra Götalands län är varierat och så även de naturgivna förutsättningarna för 

vattenförsörjning. Ur ett länsperspektiv är vattentillgången god med både Vänern, Vättern och Göta 

Älv, som på grund av sin stora kapacitet är centrala för vattenförsörjningen i Fyrbodal, Göteborgs- 

samt Skaraborgsregionen och även för andra län. Avstånden till de stora vattenresurserna är dock 

stor i vissa delar av länet. Det finns även områden med begränsade möjligheter till storskalig 

vattenförsörjning.  

Små grundvattenmagasin i till exempel morän eller urberg förekommer i hela länet. Dessa har oftast 

begränsad kapacitet och används främst till enskild vattenförsörjning. Allmänna grundvattentäkter 

kräver större uttagsmöjligheter och lokaliseras ofta till grundvattenmagasin i sand- och 

grusavlagringar eller sedimentär berggrund som sand- eller kalksten. 
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Figur 3. Jordartskarta över länet. Det är främst sjöar och områden med isälvssediment som är av intresse  

för allmän vattenförsörjning.  

I kustområdena, som präglas av tunna jordlager och berg i dagen, är möjligheten att ta ut större 

mängder grundvatten begränsad. I Fyrbodals inland, Sjuhärad och Skaraborg är jordlagren mäktigare 

och där förekommer större grundvattenmagasin i avlagringar av sand och grus. Mellan Vänern och 

Vättern finns även stora partier av skiffer, sand- och kalksten i anslutning till Västergötlands 

platåberg. Bergen består av flera lager med olika sedimentära bergarter. Uttagsmöjligheterna är 

ställvis goda i sand- och kalkstenslagren men vattenkvaliteten påverkas av förekomsten av alunskiffer 

i lagerföljden2.  

Fyrbodals kustlandskap är sjöfattigt medan landskapet i inlandet är rikt på vattendrag och 

sprickdalssjöar. I Skaraborgs jordbrukslandskap finns ett mindre antal grunda slättsjöar och åar som 

mynnar ut i Vänern. I Sjuhärad finns gott om ytvatten och landskapet präglas av Viskans och Ätrans 

vattensystem med sjöar och vattendrag. I åarnas dalgångar finns också större sammanhängande 

stråk av isälvsavlagringar som ger goda möjligheter till vattenuttag. Även i Göteborgsregionen finns 

flera sjösystem som används för vattenförsörjning, även om det större vattenbehovet här innebär 

andra krav på vattenresurserna än i övriga delar av länet.  

 
2 Tungmetaller och uran som kan lösas i grundvattnet förkommer naturligt i bergarten (SGU, 2013). 
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Inom den allmänna vattenförsörjningen används både grund- och ytvattenresurser som 

råvattenkällor. Fördelningen skiljer sig åt inom länet, se Figur 7. Skillnaderna beror både på vilka 

vattenresurser som finns att tillgå och hur stort vattenbehovet är.  

Vattenanvändning 
Enligt Statistiska centralbyråns siffror från 2015 var den totala användningen av sötvatten i länet 

cirka 250 miljoner m3/år (SCB, 2015a). Allmän vattenförsörjning utgör 56 procent 

(140 miljoner m3/år) av detta, resterande är enskild. Allmän vattenförsörjning innebär att kommunen 

ansvarar för att producera och distribuera vattnet. Enskild vattenförsörjning innebär att den som är i 

behov av vatten, till exempel en fastighetsägare eller verksamhetsutövare, själv ansvarar för att lösa 

sin vattenförsörjning. 

Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar data i fyra kategorier. Vattenanvändningens fördelning 

mellan dessa visas i Figur 4.  

Figur 4. Vattenanvändning i miljoner m3/år för länet per användargrupp 2015. Industrins användning av 

kylvatten inkluderas. 

Industrin och hushållens vattenanvändning stod år 2015 för vardera strax under 40 procent av 

vattenanvändningen i länet. Jordbruket stod för endast cirka 3 procent. I SCB:s statistik redovisas 

även ”övrig vattenanvändning” vilket omfattar den del av den allmänna vattenförsörjningen som 

förser andra abonnenter än hushåll med vatten Det kan till exempel vara offentliga verksamheter 

och företag inom servicesektorn samt odebiterat vatten. 

Endast 10 procent av industrins vattenanvändning tillgodoses genom allmän vattenförsörjning. För 

hushållen råder omvänt förhållande, där cirka 85 procent försörjs via den allmänna 

vattenförsörjningen. Andelen av Sveriges befolkning med allmän vattenförsörjning har ökat sedan 
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1960-talet genom VA-utbyggnad och exploateringar som i hög grad ansluts till den allmänna 

vattenförsörjningen (SCB, 2015b). 

Siffrorna från SCB uppdateras vart femte år. Den totala vattenanvändningen ligger kvar på samma 

nivå som tidigare år. Industrins och jordbrukets vattenanvändning har minskat något under de 

senaste decennierna. Befolkningstäthet och exploateringsgrad varierar mellan länets olika delar 

vilket gör att även vattenbehovet varierar kraftigt inom länet. 

Hushåll 
År 2015 använde hushållen i Västra Götaland 92 miljoner m3 vatten (SCB, 2015a). Tack vare att 

förbrukningen inom den allmänna vattenförsörjningen mäts kan den genomsnittliga 

vattenförbrukningen uppskattas. Nationellt är den genomsnittliga förbrukningen för hushåll idag 

cirka 140 liter per person och dygn (L/p/d) (Svenskt Vatten, 2019a).  

Som framgår av Figur 4 är det inte bara hushåll som försörjs i den allmänna vattenförsörjningen. Den 

totala genomsnittliga dricksvattenförbrukningen är därför något högre, cirka 190 L/p/d (Svenskt 

Vatten, 2019b). I den totala genomsnittliga vattenförbrukningen inkluderas också offentliga och 

privata verksamheter (industrier, handel, service, allmän förbrukning med mera) och fördelas per 

person och dygn. Siffrorna beräknas efter den mängd vatten som debiteras de olika abonnenterna. 

Utöver detta finns också vattenanvändning som inte debiteras, till exempel uttag från brandposter, 

spolning av ledningsnät och vattenförluster mellan vattenverk och tappkran. Om allt vatten som 

produceras i vattenverken inkluderas blir siffran 275 L/p/d (Svenskt Vatten, 2019b). 

 

Figur 5. Hushållens vattenanvändning uppdelat på kommunalt vatten samt enskilt vatten till fritidsboende och 

enskilt vatten till permanentboende, angivet i miljoner m3/år (SCB, 2015c). 
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SCB har statistik över hur många i länets kommuner som har enskild vattenförsörjning. Statistiken 

omfattar antalet personer som är folkbokförda på en småhusfastighet med enskilt vatten. Ungefär en 

femtedel av befolkningen i Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal har enskild försörjning medan 

motsvarande siffra för Göteborgsregionen är ungefär en tiondel. Antalet personer med enskild 

vattenförsörjning skiljer sig också åt mellan olika kommuner, se Figur 6. 

 

Figur 6. Antal personer med enskild vattenförsörjning per kommun i länet. Data baseras på antalet folkbokförda 

på småhusfastighet som har enskilt vatten året om (SCB, 2015e). 

Inom den enskilda vattenförsörjningen nyttjas främst små grundvattenmagasin. Eftersom ansvaret 

för den enskilda vattenförsörjningen ligger på fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren saknas 

sammanställd kunskap om vattentillgång och vattenkvalitet inom enskild försörjning på länsnivå.  

Den största volymen vatten inom allmän vattenförsörjning kommer från ytvatten. Sett till antalet 

finns det dock fler grundvattentäkter i länet än ytvattentäkter. Kapaciteten i ytvattentäkterna i länet 

är generellt högre än i grundvattentäkterna. Vilken typ av vattenresurs som nyttjas varierar mellan 

de fyra delregionerna. I Göteborgsregionen och Fyrbodal är ytvatten den dominerande 

råvattenkällan sett till uttagsmängd, se Figur 7. I Skaraborg och Sjuhärad är fördelningen mellan yt- 

och grundvatten jämnare även om något större mängd ytvatten används även i dessa två 

delregioner. 
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Figur 7. Fördelning av yt- respektive grundvatten inom den allmänna vattenförsörjningen, baserat på uppgifter 

från kommunerna under 2017. Grundvatten innefattar även grundvattentäkter med konstgjord infiltration. 

Lantbruk 
Lantbrukets vattenanvändning står endast för ungefär tre procent av den totala vattenvändningen av 

sötvatten i länet, vilket motsvarar cirka 7 miljoner m3/år. Det saknas uppmätta vattenmängder för 

uttag inom lantbruket och siffrorna bygger på beräkningar med regionalt anpassade schabloner över 

djurhållning och växtodling (SCB, 2017).  

Figur 8. Lantbrukets vattenanvändning i Västra Götalands län år 2015 uppdelat på vatten till djurhållning och 

till bevattning, angivet i m3/år (SCB, 2015d) 

Det saknas information om hur mycket vatten som tas från respektive typ av vattenresurs inom 

lantbruket, både på nationell och regional nivå. Äldre undersökningar från 1970- och 1980-talet 

visade att cirka 85 procent av bevattningsvattnet kom från enskilda ytvattentäkter. Resterande del 

kom i huvudsak från enskilda grundvattentäkter. År 2015 utförde Jordbruksverket en studie av 

antalet vattentäkter som tyder på att fördelningen är liknande även idag. Det går dock inte att 

bedöma hur stor volym som kommer från grund- respektive ytvatten. (SCB, 2017) 
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Det ställs olika krav på vattenkvaliteten beroende på vad vattnet ska användas till inom lantbruket. 

Enligt rekommendationer från Jordbruksverket bör dricksvatten till djur hålla samma hygieniska nivå 

som krävs för dricksvatten till människor (Jordbruksverket, 2018). Kvalitetskraven för 

bevattningsvatten varierar beroende på vilken gröda som ska bevattnas. Exempelvis kräver de grödor 

som konsumeras utan att först processas, bland annat bär och vissa grönsaker, att kvalitetskraven för 

dricksvatten uppnås medan till exempel potatis eller vall kan bevattnas med vatten som inte håller 

dricksvattenkvalitet. Kommunalt vatten har god hygienisk kvalitet och detsamma gäller oftast även 

för grundvatten tack vare att viss rening sker när vattnet infiltrerar i marken. I ytvatten är den 

hygieniska kvaliteten varierande och den påverkas i högre grad av mikrobiologiska föroreningskällor 

såsom avlopp eller läckage av gödsel. 

Bevattning  

Bevattningsbehovet är säsongsbetonat och bevattning sker framför allt under perioden maj till 

augusti. Mängden vatten som krävs för bevattning varierar från år till år i förhållande till 

nederbördsmängden under växtodlingssäsongen, vilken typ av gröda som ska bevattnas, jordart, 

bevattningsteknik och odlingsmetod.   

  
 

Figur 9. Det potentiella bevattningsbehovet (per dag under maj-augusti) för fruktodling, grönsaksodling, 

jordgubbsodling, kryddväxter, potatis, plantskolor, trädgårdsodling och övriga bärodlingar. Bevattningsbehovet 

är en uppskattning baserat på medelvärdet odlad areal för åren 2014–2018 (se bilaga 3). 
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Enligt Jordbruksverkets uppskattning3 fanns strax under 500 bevattningsanläggningar i länet 2016. 

Det saknas uppgifter om hur många av dessa som används och vilken kapacitet de har. De grödor 

som bevattnas i länet idag är framförallt potatis, grönsaker och bär. Det potentiella 

bevattningsbehovet i länet har därför uppskattats utifrån var odling av ovan nämnda grödor finns, se   

 

Figur 9. Det största bevattningsbehovet bedöms finnas i Skaraborg. I övriga länet är behovet relativt 

jämnt fördelat. Huruvida bevattning faktiskt sker i dessa områden beror på om det finns 

bevattningsutrustning och ekonomi för att bevattna. Även andra grödor bevattnas, exempelvis 

slåttervall, men även för detta saknas uppgifter på var och i vilken omfattning bevattning sker.  

Djurhållning 

Djurhållningens vattenbehov är jämnt fördelat över året. Behovet ökar endast marginellt under 

sommarmånaderna och anses vara relativt väderoberoende. Vattenbehovet varierar kraftigt mellan 

olika djurslag och även beroende på djurens ålder och produktion. En mjölkko kräver exempelvis 

betydligt mer vatten än en kviga. Utöver det vatten som djuren dricker används också vatten för 

rengöring av stallar och utrustning som exempelvis mjölkutrustning. 

 

 
3 Baserad på Jordbruksverkets strukturundersökning 2016 som visar antal jordbruksföretag i Västra Götaland 
med bevattningsutrustning. Då undersökningen ej är heltäckande är uppskattningen behäftad med osäkerhet. 
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Figur 10. Vattenbehovet för länets djurbesättningar år 2018. Hänsyn har tagits till; fjäderfä, får, get, gris, häst 

och nötkreatur 2018 (baseras på beräkningar, se bilaga 3). 

Vattenbehovet för djurhållningen i länet har uppskattats baserat på schablonsiffror från 

Jordbruksverket (Jordbruksverket, 2018) gällande djurbesättningarnas storlek och sammansättning i 

länet. I Industri 

Vattenbehovet varierar stort mellan olika typer av industrier. Vatten används för kylning, i processer, 

för sköljning med mera. Kylvatten är oftast det användningsområde som kräver störst vattenvolymer. 

Industrier vid kusten använder vanligen havsvatten för kylning.  

Ytvatten är industrins vanligaste råvattenkälla i länet, se  

. Under 2015 försågs industrierna i Västra Götaland med cirka 15 miljoner m3 vatten från den 

allmänna vattenförsörjningen. Grundvatten används endast i mindre volymer för vattenförsörjning 

till industrin. Industriverksamheter i länet som har stort vattenbehov är bland annat pappers- och 

massaindustrin, livsmedelsindustrin, raffinaderier och kemiindustrier. Den ungefärliga lokaliseringen 

av vattenbehovet i länet presenteras i Figur 12. 

Figur 11. Industrins användning av sötvatten i Västra Götalands län år 2015 samt fördelningen mellan ytvatten, 

grundvatten och inköpt dricksvatten, angivet i miljoner m3/år. Kylvattenanvändning inkluderas (SCB, 2015 f). 

 framgår att det största vattenbehovet finns i Skaraborg. I övriga länet är behovet relativt jämnt 

fördelat. Mjölkproduktionen står för det enskilt största vattenbehovet inom djurhållningen i länet.  

Industri 
Vattenbehovet varierar stort mellan olika typer av industrier. Vatten används för kylning, i processer, 

för sköljning med mera. Kylvatten är oftast det användningsområde som kräver störst vattenvolymer. 

Industrier vid kusten använder vanligen havsvatten för kylning.  
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Ytvatten är industrins vanligaste råvattenkälla i länet, se  

. Under 2015 försågs industrierna i Västra Götaland med cirka 15 miljoner m3 vatten från den 

allmänna vattenförsörjningen. Grundvatten används endast i mindre volymer för vattenförsörjning 

till industrin. Industriverksamheter i länet som har stort vattenbehov är bland annat pappers- och 

massaindustrin, livsmedelsindustrin, raffinaderier och kemiindustrier. Den ungefärliga lokaliseringen 

av vattenbehovet i länet presenteras i Figur 12. 

Figur 11. Industrins användning av sötvatten i Västra Götalands län år 2015 samt fördelningen mellan ytvatten, 

grundvatten och inköpt dricksvatten, angivet i miljoner m3/år. Kylvattenanvändning inkluderas (SCB, 2015 f). 
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Figur 12. Sötvattenanvändning i stora industrier i Västra Götalands län år 2019.4 

Övrig vattenanvändning 
Inom samhället finns även vattenbehov för verksamheter som skolor, sjukhus, hotell, restauranger, 

kontor med flera. Andra verksamhetstyper som generellt sett kan vara vattenkrävande är till exempel 

kraftverksanläggningar, golfbanor, fotbollsplaner, kyrkogårdar och campingplatser. 

  

 
4 Baseras på miljörapporter 2018–2019 från länets anläggningar. 
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Erfarenheter av torka från 2016–2018 
År 2016 var ett torrt år och på flera håll i landet ledde detta till sjunkande vattennivåer som inte 

återhämtade sig till det normala under 2017 (SMHI, 2020a). Under 2016–2017 uppmärksammades 

låga grundvattennivåer och låga flöden i Sverige. Detta medförde problem för vattenförsörjningen i 

framförallt sydöstra delen av landet. Länsstyrelsen i Västra Götaland undersökte läget i länets 

kommuner genom en enkät och fann att problem förekom även inom delar av Västra Götalands län. 

Flera kommuner införde restriktioner för bevattning under sommaren 2017. 

Under sommaren 2018 drabbades stora delar av Sverige av vattenbrist inom olika sektorer. 

Sommaren 2018 var varm och nederbörden under året var lägre än normalt, speciellt under 

sommaren. Värmen 2018 gjorde att vattenförbrukningen var hög samtidigt som vattentillgången i 

både yt- och grundvatten var lägre än normalt. 

Sommaren 2018 skapade Länsstyrelsen i Västra Götaland krissamverkan för att stötta kommuner, 

samla in information om situationen i kommunerna och rapportera om läget till regeringen. 

Vattenflödena blev låga i både stora och små vattendrag vilket ledde till att Länsstyrelsen meddelade 

att vattenuttag inte kunde göras utan risk för skada på enskilda och allmänna intressen och därmed 

inte var tillåtna. Restriktionerna gällde samtliga små och medelstora vattendrag i länet. Många 

kommuner i länet införde även bevattningsförbud för kommunalt vatten. 

Även sjöarna i länet hade generellt låga vattennivåer. I några kommunala ytvattentäkter hade 

dricksvattenproducenterna svårt att hålla produktionen uppe och samtidigt hålla tillåtna 

vattennivåer enligt tillståndet. Vattennivåerna påverkades även i Vänern och Vättern. 

Vattentemperaturen i Vättern var högre än normalt vilket påverkade reningsprocesserna i 

vattenverken. Strax under hälften av länets kommuner angav att läget i den allmänna 

dricksvattenproduktionen var ansträngt under sommaren 2018. Samtliga kustkommuner i länet hade 

en ansträngd vattenförsörjning men problem förekom även i inlandet, både för grundvatten- och 

ytvattenbaserad vattenförsörjning.  

Även den enskilda vattenförsörjningen påverkades under sommaren 2018. Ansvaret för enskild 

försörjning ligger på fastighetsägaren och en heltäckande bild av påverkan saknas. Ett 15-tal 

kommuner som tillfrågats uppgav att de fått samtal från oroliga fastighetsägare angående låga 

vattennivåer. Utöver bevattningsförbud vidtog flera kommuner åtgärder som informationskampanjer 

för att spara vatten, öppna vattenkiosker och mycket mer. 

De största effekterna av torkan 2018 drabbade lantbruket och naturmiljön eftersom mindre ytvatten 

torkade ut och möjligheterna till bevattning var små. I endast ett fall i länet konstaterades direkt 

konkurrens mellan dricksvattenuttag och vattenuttag för annat ändamål. Den konkurrens som i 

övrigt upptäckts mellan dricksvatten och andra intressen involverar vatten till naturmiljön eller till 

kraftproduktion.  
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3. Tillgång och behov år 2100 
Klimat-och samhällsförändringar kommer att påverka vattenbehovet och tillgången till vatten. I detta 

kapitel redovisas klimatpåverkan och befolkningsframskrivningar till år 2100. Dessa långsiktiga 

prognoser innebär stora osäkerheter. De förutsägelser om framtiden som presenteras i detta kapitel 

kommer därför att behöva uppdateras efter hand som prognoserna förbättras eller förändras. En 

långsiktig samhällsplanering är ett kontinuerligt arbete.  

Syftet med detta kapitel är att, trots osäkerheterna, presentera en översiktlig bild av vilka 

utmaningar som behöver beaktas i vattenförsörjningsplaneringen och hur dessa förväntas skilja sig åt 
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mellan länets delregioner. Här presenteras scenarion att sikta mot i långsiktig planering men siffrorna 

för exempelvis vattenbehovet vid nästa sekelskifte ska inte tas som absoluta.  

Länets vattenresurser i ett förändrat klimat 
Genomsnittstemperaturen i länet förväntas vara 3–5 grader högre i slutet av seklet (SMHI, 2015). 

Antalet varma och torra dagar förväntas bli fler under sommarhalvåret och vegetationsperioden bli 

längre. Detta gör att växtligheten tar upp mer vatten och då blir tillrinningen till yt- och grundvatten 

lägre. Högre temperaturer innebär också att mer vatten avdunstar. Sammantaget förväntas detta 

innebära längre perioder med låga flöden. Samtidigt ökar årsmedelnederbörden, den maximala 

dygnsnederbörden, den kraftiga korttidsnederbörden och tillrinningen. Detta ger ökad risk för skyfall 

med höga flöden som följd. Havsnivån stiger, både i form av kontinuerlig höjning och i form av 

kortvariga extrema höjningar vid specifika vädersituationer.

 

Figur 13. Sammanfattning av framtida förändring för yttre hydrologiska parametrar som påverkar 

vattentillgången och vattenkvaliteten i länets yt- och grundvattentillgångar. 

Grundvatten 
Grundvattentillgången är beroende av hur mycket nederbörd som bildar grundvatten och av 

markens förmåga att magasinera det vattnet. Klimatförändringarna medför en förändring av 

grundvattenbildningen i länet.  

För moränjordar spås grundvattenbildningen minska med upp emot tio procent jämfört med dagens 

läge medan det för grövre jordarter spås att grundvattenbildningen kan öka med upp till tio procent.  

I Västra Götaland förutspås ökad grundvattenbildning under vintern (SGU, 2009). Detta ger högre 

grundvattennivåer i början av året. Längre vegetationsperiod medför att sommarperioden med låg 

grundvattenbildning blir längre vilket kan orsaka lägre grundvattennivåer både på sommaren och 

längre in på hösten. En längre period med låg grundvattenbildning ökar risken för vattenbrist, 

framförallt i mindre grundvattenmagasin (Rhode et. al., 2009).  

När grundvattennivån stiger påverkas också vattenkvaliteten. Vattenkvaliteten påverkas av kemiska 

processer i marken när det infiltrerar från markytan till grundvattenmagasinet. När uppehållstiden i 

marken blir kortare kan grundvattenkvaliteten försämras. En högre vattentemperatur kan också 

Temperatur

Ökad lufttemperatur 
(avdunstning).

Ökad vattentemperatur.

Nederbörd

Ökad medelnederbörd, 
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påverka vattenkvaliteten negativt, eftersom de kemiska processerna är temperaturberoende. 

Nivåförändringar kan medföra förändrade flöden och en ökad spridning av föroreningar. 

Vissa grundvattenmagasin står i kontakt med ytvatten. Dessa kan påverkas av flödesförändringar i 

ytvattnet och vice versa. Till exempel kan strömriktningen lokalt förändras vid en sänkt 

grundvattennivå. Detta kan innebära att områden där grundvatten tidigare trängde ut och blev 

ytvatten istället får ett omvänt strömningsmönster och ytvatten istället infiltrerar marken och tillförs 

grundvattenmagasinet. Översvämningar kan också förändra kvaliteten på grundvattnet. 

Stora och små grundvattenmagasin reagerar olika 

Stora och små grundvattenmagasin påverkas i olika grad av klimateffekterna. Störst påverkan på 

vattentillgång förväntas i små magasin. Grundvattentillgången i små grundvattenmagasin är 

beroende av att nederbörden faller regelbundet eftersom de inte kan lagra större vattenmängder. De 

reagerar alltså snabbt på förändringar i nederbörd och kallas därför ibland för snabbreagerande 

magasin. I dessa förändras vattennivån redan efter några dagar vid nederbörd eller torka. Små 

grundvattenmagasin är därför känsliga för förändringar av hur nederbörden fördelas över året och 

förväntas få minskad vattentillgång, främst under sommar och tidig höst då nederbörden är som 

lägst och vegetationsperioden fortfarande pågår (SGU, 2017).  

Stora magasin är inte lika känsliga som små magasin eftersom de kan lagra större mängd vatten och 

reagerar långsammare på förändringar i nederbörd. Enstaka torrår har ofta liten påverkan på stora 

magasin där den magasinerade vattenvolymen är mycket större än grundvattenbildningen ett enskilt 

år (SGU, 2017). Minskad grundvattentillgång uppstår om grundvattenbildningen är låg flera år i rad 

som till exempel under perioden 2016–2018, se avsnittet Erfarenheter av torka från 2016–2018 

(sidan 24). 

Ytvatten 
Tillrinningen till ytvattenförekomsterna i länet förväntas öka på grund av ökad medelnederbörd. 

Flödena kommer också att variera kraftigare över året. Under höst och vinter ökar mängden vatten 

som tillförs sjöar och vattendrag. Vintertid lagras en del av nederbörden som snö och ger en vårflod 

när snön smälter. I framtiden kommer nederbörden under vinterhalvåret i större utsträckning falla 

som regn. Detta ger snabbare avrinning. Tillrinningen till ytvatten blir större på vintern och vårfloden 

minskar eller uteblir. Sommartid blir perioderna med låga flöden längre till följd av större 

avdunstning och längre växtsäsong. Konsekvensen blir att risken för översvämningar och höga flöden 

ökar i vattendrag under höst och vinter. Dessutom ökar risken för vattenbrist under sommaren, 

främst i mindre sjöar och vattendrag (SMHI, 2015). Regleringar och tappningsstrategier kan behöva 

förändras för att kompensera de förändrade flödesmönstren. 

Sjöar och vattendrag med små avrinningsområden är känsliga för perioder med låg tillrinning. I dessa 

resurser finns det risk för påtagligt minskad vattentillgång under sommarhalvåret. 

Kapacitetsminskningen förväntas främst under andra hälften av seklet.  

Sjöar med stora avrinningsområden är inte lika känsliga för tillfälliga perioder av låg tillrinning. Mot 

slutet av seklet kan dock säsongsbunden kapacitetsbrist uppstå även i sjöar med större 

avrinningsområden.  

Fler kraftiga nederbördstillfällen medför en ökad risk för försämrad vattenkvalitet genom 

översvämmad mark, bräddning av avloppsreningsverk och enskilda avlopp.  

Högre vattentemperatur kan, tillsammans med en ökad avrinning, medföra en ökad risk för 

övergödning och förhöjda humushalter i vattnet. Sådana trender ses redan idag (Livsmedelsverket, 

2019).  Detta medför också risk att föroreningar sprids. 
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Vättern 

I ett förändrat klimat förväntas det bli vanligare med låga nivåer i Vättern (SMHI, 2018). De högsta 

vattennivåerna blir oförändrade på grund av att sjön är reglerad. Vätterns kallvattenekosystem kan 

förändras när vattentemperaturen stiger. Ett förändrat ekosystem kan medföra förändrad 

vattenkvalitet. Sjön har en lång omsättningstid som gör att föroreningar kan stanna kvar i sjön under 

lång tid. 

Vänern och Göta Älv 

I framtiden beräknas den naturliga vattennivån i Vänern att variera mer (SMHI, 2018). Det blir 

vanligare med höga nivåer, främst under vintern, med större översvämningsrisk som följd. Under 

sommarhalvåret blir det istället vanligare med låga nivåer eftersom avdunstningen ökar med 

temperaturen. Vattennivån i Vänern är reglerad och tappningen justeras för att hålla nivåerna inom 

dämnings- och sänkningsgränserna. I framtiden förväntas det bli vanligare med höga och låga 

tappningar i Göta älv. Tappningsstrategin för Vänern kommer att påverka hur de faktiska nivå- och 

flödesförhållanden i vattensystemet blir. 

Även i Vänern kan ekosystemet påverkas av att vattentemperaturen stiger. Vänerns 

vattenvårdsförbund bedömer att högre vattentemperatur gynnar algblomning, etablering av invasiva 

arter och tillväxt av bakterier och parasiter som kan påverka råvattenkvaliteten negativt (Vänerns 

vattenvårdsförbund, 2016).  

I Göta älvs dalgång är skredrisken stor (SGI, 2012). Enligt en kartläggning från Statens Geotekniska 

institut (SGI) kommer en fjärdedel av älvens sträckning få ökad risk för skred som följd av 

klimatförändringarna. Detta eftersom både ökade nederbördsmängder och extremväder men också 

torrperioder påverkar markstabiliteten negativt. Då kan markens jämnviktsläge hamna ur balans 

vilket är en bidragande faktor till skred (SGI 2018). Hur stora effekter ett skred får för 

dricksvattenproduktionen är helt beroende av var det sker och hur stort skredet är (SGI, 2012). Det är 

störst risk att vattenresursen påverkas om ett skred uppstår inom något av de förorenade områdena 

utmed älven. 

Stigande havsnivå kan ge ökande problem med saltvattenuppträngning i Göta älv vilket påverkar 

råvattentäkten. På grund av älvens begränsade djup är också risken stor för höga 

vattentemperaturer.  

Klimatrisker för vattenförsörjningen 
På nästa sida redogörs kort för vilka förändringar som kan påverka länets vattenresurser. Den data 

som finns att tillgå idag är framtagen på nationell nivå och går inte att direkt översätta till en 

kvantifierad påverkan i en specifik vattenresurs. De nationella klimatanalyserna ger en fingervisning 

om problemområden men grunden i bedömning av lokala förhållanden måste vara mätningar (flöde, 

vattennivå, kvalitet) och trendanalyser från den aktuella vattenresursen. Livsmedelsverket har tagit 

fram en handbok för klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen. Att följa den är en viktig åtgärd i 

arbetet med att rusta vattenförsörjningen mot klimatförändringar, se Åtgärder riktade till 

kommunernas VA-huvudmän (sidan 45). 
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• Främst kustnära, bergborrade brunnar och ytvatten som mynnar i havet 
(Göteborgsregionen och Fyrbodal).

Saltvatteninträngning

• Främst vintertid. Störst ökning i Sjuhärad och inom Upperudsälvens 
avrinningsområde (Fyrbodal) men även påtaglig ökning längs kusten.

Höga flöden 

(översvämningsrisk)

• Låga grundvattennivåer och risk för kapacitetsbrist förväntas främst i 
små grundvattenmagasin sommartid. I Sjuhärad och Skaraborg även 
lägre grundvattennivåer under hösten.

• I Göteborgsregionen finns viss risk för kapacitetsbrist även i stora 
grundvattenmagasin.

Minskad 
grundvattentillgång

• Ökningen är störst i länets östra delar där antalet dagar med låg 
markfuktighet är högst redan idag. Ökat bevattningsbehov förväntas, 
främst i Skaraborg

Torka 

(Ökat antal dagar med 
låg markfuktighet)

• Risk för minskad kapacitet sommartid i mindre sjöar och vattendrag 
med små avrinningsområden i Fyrbodal, Skaraborg och i viss mån även 
Göteborgsregionen.

• Låga flöden i vattendrag förväntas inträffa oftare i hela länet (främst 
sommartid) med störst påverkan i Skaraborg och Göteborgsregionens 
östra delar.

• I Fyrbodal finns risk för periodvis minskad kapacitet även i sjöar med 
större avrinningsområden.

• Reglering av sjöar har stor betydelse för möjligheten att magasinera 
vatten över lågflödesperioder och lokala skillnader kan vara stora.

Minskad 
ytvattentillgång 

• Till följd av höga flöden och översvämningar i skredkänsliga områden i 
Fyrbodal, Göteborgsregionen och Sjuhärad.

Erosion, ras och 
skred

• Vattenkvaliteten beror av vattentemperatur, flödes- och 
nivåförändringar i vattenresurserna, markkemiska processer, 
översvämningar och markanvändningen. Exakta förändringar är svåra att 
förutspå. 

Vattenkvalitet
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Länets framtida vattenbehov 
Idag saknas prognoser för framtida vattenanvändning på nationell nivå. Enskilda verksamheter och 

dricksvattenproducenter gör prognoser, men oftast med ett relativt kort tidsperspektiv. Det är svårt 

att förutsäga det framtida behovet av vatten eftersom det styrs av flera olika faktorer: 

• Befolkningsutvecklingen och den geografiska spridningen i befolkning, industri och lantbruk 

påverkar vattenbehovet och dess fördelning i länet.  

• Klimateffekter kan påverka hur vi anpassar verksamheter efter exempelvis 

säsongsvariationer i vattentillgång.  

• Ålder och status på tekniska anläggningar påverkar vattenförluster till exempel i ledningsnät.  

• Tekniska innovationer kan effektivisera vattenanvändningen eller introducera nya 

vattenbehov. Tekniska lösningar kan också möjliggöra en mer differentierad 

vattenanvändning än vi har idag. Där vatten av dricksvattenkvalitet idag används för till 

exempel bevattning eller toalettspolning hade en sämre vattenkvalitet kunnat nyttjas.  

• Informationskampanjer har under de senaste åren använts med gott resultat för att påverka 

dricksvattenanvändares beteenden och minska vattenbrist. Beteendeförändringar kan även 

uppstå av andra anledningar och då ha en mer långsiktig påverkan på hur vi använder vatten. 

De fem punkterna kan i sin tur påverkas av ekonomisk, juridisk och politisk styrning. Osäkerheten i 

prognoser för framtidens vattenbehov är stor. Samtidigt är tillgången till tillräcklig mängd råvatten 

samhällsviktig. Det behöver finnas marginaler i vattenförsörjningsplaneringen för att ta höjd för 

osäkerheterna. 

Befolkningsutveckling 
Befolkningsutveckling påverkas av många olika aspekter, både inom Sverige och i vår omvärld. 

Målåret för vattenförsörjningsplanen är 2100. I nuläget finns ingen befolkningsprognos för länet som 

sträcker sig så långt. För att få en bild av befolkningsmängden 2100 har befintliga prognoser 

förlängts. Att förlänga befolkningsprognoser innebär stora osäkerheter och folkmängden ökar oftast 

inte linjärt. I Figur 14 illustreras befolkningsutvecklingen i länet till år 2100 utifrån två prognoser: 

• Västra Götalandsregionens prognos för länet 2019–2040, (VGR, 2019) (grön) 

•  Statistiska centralbyråns befolkningsprognos för länet 2020–2070, (SCB, 2020), (orange) 
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Figur 14. Befolkningsprognoser för Västra Götalands län från Västra Götalandsregionen (VGR) och Statistiska 

centralbyrån (SCB). 

SCB:s prognos har längst tidsspann och är mest aktuell. Den visar på en lägre befolkningsökning än 

Västra Götalandsregionens prognos. Vid jämförelse av prognoserna, som visas i Figur 14, blir det 

tydligt att de skiljer sig åt, även om båda visar en befolkningsökning. SCB:s prognos är publicerad i 

juni 20205 och beräkningarna baseras på observationer från de senaste nio åren samt ett antagande 

om att denna utveckling fortsätter (SCB, 2020). En framskrivning till år 2100 är osäker eftersom både 

stora och små strukturförändringar påverkar befolkningsutvecklingen. I vattenförsörjningsplanen har 

SCB:s data använts vid uppskattning av det framtida vattenbehovet. 

SCB:s kommunvisa prognos 2020–2070 visar att befolkningen ökar i ett 30-tal av länets 49 kommuner 

fram till år 2030. Under prognosens senare del vänder trenden och befolkningen förväntas istället 

minska i många av länets kommuner. Två tredjedelar av länets kommuner kommer enligt SCB:s 

prognos ha en lägre folkmängd år 2020 än år 2070. Urbaniseringen fortsätter och den procentuellt 

sett största befolkningsökningen sker i och i anslutning till regionens större tätorter.  

 
5 Underlaget för den regionala befolkningsframskrivningen togs fram i mars 2020 och effekter som 
överdödlighet och lågkonjunktur till följd av Coronapandemin har inte inkluderats i beräkningarna. Det är ännu 
inte möjligt att bedöma vilka effekter pandemin har på befolkningsutvecklingen då såväl hälsomässiga som 
ekonomiska faktorer har en inverkan på detta.  
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Hushållens vattenbehov och allmän vattenförsörjning år 2100 
Vattenbehovet för länet har beräknats utifrån SCB:s befolkningsprognos och presenteras i . 

 Tabell 1. Vattenbehov är beräknat utifrån tre värden för genomsnittlig vattenförbrukning per 

person. Vad som inkluderas i dessa tre värden förklaras i avsnittet Hushåll (sidan 17). 

 Tabell 1. Länets totala vattenbehov 2100 baserat på SCB:s befolkningsprognos 2020–2070 samt en faktor för 

högsäsong baserad på fritidshusbebyggelse. Hushållens vattenbehov speglar det totala behovet i länet, oavsett 

allmän eller enskild försörjning. Det totala vattenbehovet och det totala dricksvattenbehovet inom allmän 

vattenförsörjning är något överskattat eftersom 100 procent anslutning till allmän vattenförsörjning antas i 

beräkningarna. 

 

 

 

 

 

 

Även vattenförbrukningen per person kommer att förändras på sikt men prognoser för detta saknas. 

I Danmark är till exempel vattenförbrukningen lägre jämfört med Sverige, bland annat på grund av 

begränsad vattentillgång och ett högre pris på vatten. Detta visar på potential till minskad 

vattenförbrukning även i Sverige i framtiden (Havs- och vattenmyndigheten, 2020). 

I oktober 2020 antog Europaparlamentet och rådet ett nytt EU-direktiv om kvaliteten på dricksvatten 

och bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen (Regeringskansliet, 2020). I kommittédirektivet 

framgår att kommissionen kommer att ange ett tröskelvärde för vattenläckage som ska gälla för 

större vattenproducenter. Medlemsstaterna ska tillse att tröskelvärdet inte överskrids. Vid 

överskridande kommer krav ställas på en handlingsplan för att minska läckaget. Regeringen har 

tillsatt en särskild utredare för att föreslå hur direktivet ska genomföras i Sverige och utredningen ska 

vara klar i september 2021.   

Detta, tillsammans med att det utvecklas ny teknik och nya försörjningslösningar till följd av 

vattenbrist i framförallt sydöstra Sverige, är några av faktorerna som påverkar vår framtida 

vattenförbrukning. Sannolikt kommer den totala vattenförbrukningen per person att sjunka men det 

är inte möjligt att prognosticera. 

Lantbrukets framtida vattenbehov 
Klimatförändringarna förväntas leda till att tillgången på vatten tidvis och regionalt minskar. De 

förväntas också leda till att jordbrukets vattenbehov ökar på lång sikt (Jordbruksverket, 2018). Det 

faktiska behovet av vatten i lantbruket beror också på hur livsmedelsproduktionen utvecklas.  

De nuvarande trenderna inom lantbruket är att jordbruksarealen minskar, antalet 

produktionsenheter blir större men färre och produktionen inom både växtodling och djurhållning 

minskar något. Samtidigt har Sverige en livsmedelsstrategi som innebär att produktionen inom 

lantbruket ska öka (Regeringskansliet, 2017). Strategin sträcker sig till 2030.  

Västra Götalands läns vattenbehov år 2100 vid högsäsong (m3/dygn) 

Hushållens vattenbehov (140 L/p/d) 350 000 

Totalt dricksvattenbehov i allmän vattenförsörjning (190 L/p/d) 480 000 

Totalt vattenbehov inom allmän vattenförsörjning (utgående från vattenverk) 
(275 L/p/d) 

690 000 



 

34 
 

Jordbruksverket har gjort förenklade6 framtidsanalyser till år 2030 för att bedöma hur lantbrukets 

vattenbehov kan komma att se ut (Jordbruksverket, 2018). Prognoser på längre sikt än till 2030 har 

bedömts vara för osäkra att göra. Beroende på hur produktionen inom lantbruket utvecklas kan 

vattenbehovet öka eller minska. 

Vattenbehovet för djurhållning är stabilt över året och är därför främst beroende av antalet djur per 

produktionsenhet (Jordbruksverket, 2018). Enligt Jordbruksverkets prognoser kan vattenbehovet för 

djurhållning antingen öka något eller minska beroende på vilka antaganden som görs. Skillnaderna 

inom djurhållningen är dock små relativt de stora variationer som finns i prognoserna för 

bevattningsbehovet. Lantbrukets samlade vattenbehov kan därför skilja sig åt mycket beroende på 

förutsättningarna inom växtodlingen. 

Det framtida bevattningsbehovet beror av många faktorer, såsom jordtyp, växt, odlingsmetod, klimat 

och väder, bevattningsteknik och ekonomi (Jordbruksverket, 2018). Detta gör det komplext att 

uppskatta hur stort vattenbehovet förväntas bli i framtiden. Det finns också stora osäkerheter i 

uppmätt data eftersom bevattningsbehovet skiljer sig stort från år till år då det är starkt 

väderberoende.  

Idag är det inte lönsamt att bevattna alla typer av grödor i Sverige (Jordbruksverket, 2018). Detta kan 

dock förändras i ett torrare och varmare klimat eftersom produktionsbortfallet på grund av 

torkstress kan bli stort. Detta medför att de ekonomiska riskerna kan bli stora i ett obevattnat 

lantbruk. 

Dagens siffror är osäkra och att de olika faktorerna som påverkar vattenbehovet kan ge både ökat 

och minskat bevattningsbehov (Jordbruksverket, 2018). Det är därför svårt att ge en prognos för 

framtiden. Möjlighet till bevattning antas vara en viktig faktor för lantbruket då nederbörden i 

framtiden förväntas variera mer över året och även mellan olika år. Trots osäkerheten i prognoserna 

behöver även lantbruket diskutera, planera för och samverka kring hållbar vattenförsörjning redan 

nu. Robust vattenförsörjning är en förutsättning även för lantbruket. 

Industrins framtida vattenbehov 
Även inom industrin är god vattenförsörjning en viktig faktor för produktionen. Vattenbehovet 

varierar kraftigt mellan olika typer av verksamheter. Vattenförbrukningen är ofta starkt relaterad till 

produktionens omfattning. Samtidigt varierar möjligheterna att recirkulera vatten eller minska 

vattenanvändningen beroende på typ av verksamhet och processens utformning. Generella 

bedömningar är inte möjliga att göra.  

Det finns ingen prognos för hur industrin i Västra Götalands län kommer att utvecklas eftersom detta 

beror av konjunktur, förutsättningar på en global marknad och många andra faktorer. 

  
 

 

 
6 Länsspecifika underlagsdata för Västra Götaland saknas och prognosen bygger på antaganden från andra län. 
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4. Länets dricksvattenresurser  

För att en vattenresurs ska anses som en robust dricksvattenresurs för flera generationer framåt 

behöver flera kriterier vara uppfyllda. Vattentillgången behöver kunna täcka det behov som finns 

under alla tider på året, vattenresursen måste vara gynnsamt belägen i förhållande till 

vattenbehovet, vattenkvaliteten behöver vara god nog för att kunna producera dricksvatten till en 

rimlig kostnad och risk för föroreningspåverkan eller kapacitetspåverkan ska vara låg. Utöver detta 

behöver vattenresursens gynnsamma egenskaper bestå i ett förändrat klimat och den behöver kunna 

uppfylla även de framtida kraven på kapacitet och kvalitet.  

De viktigaste dricksvattenresurserna i länet är de som redan nyttjas idag och flera av dessa uppfyller 

samtliga krav ovan. Det finns dock dricksvattenresurser som nyttjas idag men som inte är långsiktigt 

hållbara och det finns delar av länet som idag inte har ordnat reservvattenförsörjning. De 
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dricksvattenresurser som nyttjas för allmän vattenförsörjning behöver därför kompletteras för en 

fortsatt robust vattenförsörjning i länet. 

För att identifiera vilka vattenresurser som kan vara aktuella som komplement ur ett regionalt 

perspektiv har Länsstyrelsen gjort en analys av samtliga vattenförekomster i länet. Analysen har 

mynnat ut i tre kategorier, se Figur 15. 

 

Figur 15. Länets viktiga dricksvattenresurser delas in i tre kategorier; nationellt, regionalt och kommunalt viktig. 

Förutsättningarna för och behovet av förvaltning och skydd skiljer sig mellan de tre kategorierna. 

Analysen omfattar uttagsmöjlighet, flöde, vattenkvalitet, läge, klimataspekter, föroreningsrisker och 

möjlighet till konstgjord infiltration. Yt- och grundvattenresursernas uttagsmöjlighet har även 

jämförts med ett uppskattat värde för medianvattenbehovet år 2100 i delregionen de är belägna i för 

att bedöma på vilken skala (nationell, regional, kommunal) de bedöms kunna nyttjas. Urvalsmetod 

och tillvägagångsätt vid prioritering framgår av bilaga 3. 

Regionalt och nationellt viktiga dricksvattenresurser presenteras i detta kapitel. Kommunalt viktiga 

dricksvattenresurser utgörs av vattentäkter som nyttjas idag och presenteras inte i planen. Då det 

ändå är centralt för länets dricksvattenförsörjning att dessa får erforderligt skydd presenteras 

åtgärder för dem i kapitel 4. 

Nationellt viktiga dricksvattenresurser 
Vättern och vattensystemet Vänern och Göta älv är viktiga för vattenförsörjningen i flera län. För att 

skydd och förvaltning av dessa ska vara enhetlig krävs samarbeten över länsgränserna. 

Riskhanteringen för de nationellt viktiga dricksvattenresurserna kräver också ett något annorlunda 

perspektiv än för övriga dricksvattenresurser. I dessa vattensystem finns vattenrelaterade intressen, 

exempelvis sjöfart, av en annan betydelse än i de flesta andra sjöar och vattendrag.  

Regionalt viktiga dricksvattenresurser 
De regionalt viktiga dricksvattenresurserna är sådana som kan vara av mellankommunalt intresse. De 

kräver därför samordnad förvaltning över kommungränser.  

Ytvattenresurser och grundvattenresurser har olika sårbarhet och skyddsbehovet skiljer sig därför 

emellan dem. Grundvattenmagasin har ett naturligt skydd i och med att föroreningar kan brytas ner 

eller fastläggas i den ovanliggande marken, innan de når grundvattnet. Ytvatten har inte samma 

• Vattenresurs med mycket stor kapacitet som redan idag nyttjas av andra regioner. 
Förvaltningen av dessa kräver samarbete över länsgränser.

Nationellt viktig dricksvattenresurs

• Vattenresurs med stor kapacitet som nyttjas eller kan nyttjas över kommungränser. 
Förvaltningen av dessa kräver samarbete över kommungränser.

Regionalt viktig dricksvattenresurs

• Mindre vattenresurs som är viktig för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning idag.

Kommunalt viktig dricksvattenresurs
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naturliga skydd och där har vattnet oftast kortare omsättningstid. I grundvattenmagasin stannar en 

förorening som väl når grundvattnet länge, dels på grund av att vattenomsättningen ofta är långsam 

dels för att temperaturen är lägre, den biologiska aktiviteten är låg och miljön ofta är syrefattig. 

Detta gör att föroreningar inte bryts ner på samma sätt som i ett ytvatten.  

I grundvattenmagasin finns också en risk för förändring av själva magasinet genom utbrytning av 

naturgrus och andra material. Täktverksamhet ökar magasinets sårbarhet när naturligt skydd tas bort 

och innebär en föroreningsrisk genom att verksamheten sker där magasinet är sårbart. Större 

täktverksamheter kan även påverka grundvattenströmning och vattentillgång i magasinet.  

Skillnaderna i sårbarhet och risk mellan yt- och grundvatten gör att det kan krävas olika åtgärder för 

att säkerställa skyddet av dem. Det finns ett större behov av att synliggöra grundvattenmagasin 

varför urvalet av regionalt viktiga dricksvattenresurser har något fler grundvattenförekomster än 

ytvatten.  

Mer information om de nationellt och regionalt viktiga dricksvattenresurserna finns i bilaga 1. 

Tabell 2. Nationellt och regionalt viktiga dricksvattenresurser i länet med ID-nummer enligt karta i Figur 16. 

 

Nationellt viktiga dricksvattenresurser 

1. Göta Älv 2. Vänern 3. Vättern 

Regionalt viktiga dricksvattenresurser – grundvatten 

4. Algutstorp-Horla 11. Dalstorp-Tranemo 18. Hökensås (Källefall) 25. Svenljunga 

5. Backen 12. Diseröd Norra 19. Larv 26. Tibro 

6. Blidsberg-Ulricehamn 13. Diseröd Södra 20. Lokaåsen-Värpe-Fägre 27. Tranemo 

7. Bollebygd Norra 
14. Fänneslunda- 
       Rångedala 

21. Magasinsgrupp Rösjön  
       Hornborga Valle Timmersdala 

28. Ödskölts moar 

8. Bullarebygden Västra 15. Gråbodeltat 22. Rådaåsen 29. Örbydeltat 

9. Bullarebygden Östra 16. Göjeholm 23. Sandhem-Hömb norr 30. Östadsdeltat 

10. Dalsjöfors 17. Hagelberg 24. Sandhem-Hömb söder 31. Östra Frölunda 

Regionalt viktiga dricksvattenresurser – ytvatten 

32. Kärnsjön 37. Rådasjön 42. Västra Nedsjön 47. Östra Nedsjön 

33. Lelång 38. Stora Hällungen 43. Åsunden 48. Östra Öresjön 

34. Lygnern 39. Säven 44. Ömmern  

35. Mjörn 40. Södra Bullaresjön 45. Öresjö (Lilla Edet)  

36. Norra Bullaresjön 41. Tolken (Ulricehamn) 46. Öresjö (Borås)  
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Figur 16. Karta med nationellt och regionalt viktiga dricksvattenresurser. Siffrorna motsvarar ID-nummer i 

Tabell 2. 
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5. Åtgärder för robust 

dricksvattenförsörjning 
Dricksvattensäkerhet innebär att tillgodose behovet av vatten i tillräcklig mängd och av god kvalitet 

utan väsentliga avbrott. Grunden till en robust dricksvattenförsörjning är att ha kännedom om vilka 

hot, risker och sårbarheter som finns idag, hur dessa kan komma att förändras och ha en plan för att 

hantera detta. Risker för vattenförsörjningen kan röra sig om klimatrisker, sabotagerisker, 

olycksrisker och risker i ordinarie markanvändning och exploatering. De fem övergripande åtgärder 

som identifierats som viktiga för dricksvattensäkerheten i länet presenteras i Figur 17.  
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Figur 17. Fem övergripande åtgärder för långsiktigt robust dricksvattenförsörjning i Västra Götalands län. 

För att vattenförsörjningen ska vara robust behöver också de organisationer som arbetar med den ha 

tillräckliga personella och ekonomiska resurser och god kompetens för att utföra sitt uppdrag. Även 

detta behöver planeras för så att det finns kontinuitet i arbetet med vattenförsörjningsplanering.  

Som beskrivits i avsnittet Länets framtida vattenbehov (sidan 310) finns det också många faktorer 

som påverkar hur vatten används i samhället. Information om vattenförsörjning och 

vattenanvändning kan ändra beteenden både på kort och lång sikt. Att kommunicera om det arbete 

som görs kan påverka både vattenanvändningen och kompetensförsörjningen i branschen genom att 

synliggöra dricksvattenyrken. 

Säkerställa tillgång till råvatten av god kvalitet och tillräcklig 

mängd 
En robust dricksvattenförsörjning kräver tillräckliga marginaler så att leveransavbrott eller naturliga 

variationer i vattentillgång inte påverkar leveransen av vatten. Långsiktig planering i regionala och 

kommunala vattenförsörjningsplaner lägger grunden för detta. En viktig åtgärd för kommunerna är 

att säkerställa en tillräcklig reservvattenförsörjning inom den allmänna vattenförsörjningen. I den 

långsiktiga planeringen behöver även klimataspekter vägas in. Livsmedelsverket har tagit fram en 

handbok för klimatanpassning av dricksvattenproduktionen. Klimatanpassning är en 

samhällsbyggnadsfråga och kräver politisk förankring och samarbeten mellan flera olika kompetenser 

inom kommunens organisation. Handboken beskriver både administrativa åtgärder och fysiska 

åtgärder.  

Marginaler kan också skapas genom vattenbesparande åtgärder och effektivisering av 

vattenanvändningen.  

Åtgärder

Säkerställa 
tillgång till 

råvatten av god 
kvalitet och 

tillräcklig mängd

Tillse tillräckliga 
kunskaps-
underlag

Utnyttja 
möjligheter till 

samordning och 
samverkan

Beakta 
sekretess och 

säkerhetsskydd

Skapa robusta 
tekniska system
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Leveranssäkerheten behöver också kunna upprätthållas vid kris och utvecklingen av 

dricksvattenförsörjningen behöver gå hand i hand med samhällsutvecklingen så att sårbarheter kan 

förutses och förebyggas. 

När dricksvattenresurser synliggörs genom vattenskyddsområden eller genom att de pekas ut i en 

vattenförsörjningsplan läggs grunden för att kunna skydda dem. Enligt ramdirektivet för vatten 

2000/60/EG, artikel 7 ska vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller producerar mer än 10 

m3/dygn ha erforderligt skydd. Skydd innebär att reducera risker som kan påverka möjligheten till 

långsiktigt nyttjade av vattentäkten. 

Det finns många olika vattenskyddsåtgärder att ta till för att minska risker för viktiga vattenresurser. 
En heltäckande riskanalys lägger grunden till att vidta rätt skyddsåtgärder. De naturgivna 
förutsättningarna, användningen och riskbilden vid en vattenresurs avgör hur den bäst bör skyddas. 
Lokala skillnader kan vara stora och skyddet behöver därför vara lokalt anpassat. Ett effektivt 
vattenskyddsarbete innebär att anpassa skyddsåtgärderna efter riskens karaktär: 

• Vattenskyddsområden med tillhörande vattenskyddsföreskrifter används för att reglera 
risker kopplade till markanvändning. En viktig del i vattenskyddsarbetet är också att utöva 
tillsyn för att säkerställa efterlevnaden av vattenskyddsföreskrifterna. 

• Olycksrisker minskas genom exempelvis beredskap eller fysiska åtgärder som hindrar en 
förorening från att nå vattenresursen.  

• Genom att synliggöra vattentäkter i fysisk planering kan exempelvis miljöfarliga 
verksamheter lokaliseras så att risken för förorening av en viktig vattenresurs minimeras.  

• Aktivt informationsarbete ökar medvetenheten om behovet av att skydda vattentäkter och 
om vilka risker som förekommer. I Naturvårdsverkets handbok för vattenskyddsområde 
(2010:5) lyfts väl anpassad information fram som en kostnadseffektiv åtgärd för att förhindra 
oönskade aktiviteter och olyckstillbud inom ett vattenskyddsområde. Skyltning av 
vattenskyddsområden är ett exempel på sådan information. 

Skyddsåtgärder för regionalt viktiga vattenresurser som inte nyttjas som vattentäkt 

idag 
De regionalt viktiga dricksvattenresurserna som inte är i bruk idag skyddas inte på samma sätt som 

befintliga vattentäkter. Precis som för nuvarande vattentäkter ska skyddet vara riskbaserat och 

avvägt efter behov. I och med att dricksvattenresurserna inte nyttjas idag syftar skyddet i första hand 

till att bibehålla goda förutsättningar för att resurserna ska kunna användas framöver. Skyddet består 

främst i att dricksvattenintresset synliggöras och beaktas i samhällsplanering och vid exploatering. 

Här behöver både kommunerna och Länsstyrelsen utveckla sina arbetssätt. 

Tillse tillräckliga kunskapsunderlag 
Det finns idag luckor i den kunskap som behövs för att ta fram en heltäckande vattenförsörjningsplan 

för Västra Götalands län. Det finns behov att kartlägga och planera för vattenbehov utöver 

dricksvattenbehovet för människor. Exempelvis behövs kunskap om vattenbehovet för lantbruk och 

industri samt vattenbehovet för att bibehålla känsliga naturmiljöer. Det krävs också bättre kännedom 

om vilka vattenuttag som görs från respektive vattenresurs. Det sistnämnda arbetar SMHI med att 

kartlägga på nationell nivå (SMHI, 2020b). 

Klimatförändringarna orsakar större variationer i vattentillgång, både sett över året och mellan olika 

år. Det innebär större osäkerheter för de verksamheter som är beroende av vattenuttag ur våra 

vattenresurser och risk för konkurrens om vatten i bristområden. De vattenresurstyper som är mest 
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sårbara i Västra Götaland är små yt- och grundvattenresurser. I dessa riskerar minskad vattentillgång 

under sommaren att orsaka vattenbrist, främst inom enskild vattenförsörjning.  

Längs Bohuskusten är säsongsvariationerna stora med hög vattenförbrukning sommartid. Det är 

också under sommaren som vattentillgången är som lägst. I och med att en helhetsbild av 

vattenuttagen saknas finns inte en heltäckande bild av länets bristområden. Det finns ett behov av 

att fortsätta identifiera och genomföra insatser i bristområden för att förebygga 

konkurrenssituationer.  

Det behövs också mer kunskap om naturliga variationer i vattentillgång i de regionalt viktiga 

vattenresurserna. Detta innebär exempelvis behov av nivåövervakning i grundvattenmagasin för att 

se variationer under året och mellan år. Detta är en grund för att bedöma grundvattenmagasinens 

robusthet mot klimatförändringar och identifiera bristområden. 

Erfarenheterna från 2018 visar att vi behöver större kännedom om hur torka påverkar vattenmiljöer 

samt i vilka vattenförekomster det finns risk för konkurrens mellan vatten till naturmiljön och bland 

annat vattenuttag för bevattning och i vissa fall för allmän vattenförsörjning.  

Det finns även behov av en materialförsörjningsplan för länet som övergripande och strategiskt 

redogör för samhällets behov av byggmaterial i form av berg, grus och sand samt förutsättningarna 

att tillgodose behovet. En materialförsörjningsplan kan tillsammans med den regionala 

vattenförsörjningsplanen förebygga konflikter mellan naturgrusbrytning och vattenförsörjning i 

grundvattenförekomster. 

Utnyttja möjligheter till samordning och samverkan 
En robust vattenförsörjning för hela länet innebär att tillgängliga resurser används effektivt. Eftersom 

vattenresurserna inte är jämnt fördelade i länet är samverkan en nyckel till detta. Det finns 

förbättringspotential i länet vad gäller samarbeten över kommungränser såväl som över 

förvaltningsgränser. Mellankommunala diskussioner är extra viktigt när kommuner delar 

vattenresurser men kan även vara till stor nytta för att effektivt nyttja andra resurser, kompetens och 

sprida erfarenheter.  

I Dricksvattenutredningen (SOU 2016:32) konstaterades att förutsättningarna för att skapa en säker, 

stabil och hållbar dricksvattenförsörjning skiljer mycket sig åt mellan landets vatten- och 

avloppsorganisationer. Detsamma gäller inom Västra Götalands län. Mellankommunal samverkan 

kan vara ett led i att minska skillnaderna och möjliggöra en mer strategisk, långsiktig planering i 

kommunerna. Länsstyrelsen kan ta en mer aktiv roll i att möjliggöra samarbeten, exempelvis genom 

att aktivt samordna mellan kommuner och erbjuda forum för diskussion om dricksvattenrelaterade 

frågor. 

De nationella dricksvattenresurserna har betydelse både för vattenförsörjning och andra intressen 

som exempelvis sjöfart och fiske med mera. Då dessa dricksvattenresurser är så centrala för 

dricksvattenförsörjningen behöver de förvaltas efter sina specifika förutsättningar samtidigt som 

övriga intressen beaktas. Förvaltningen av Vänern och Vättern berör flera län. Samarbetet mellan län 

och kommuner, vattenvårdsförbund och vattenproducenter i anslutning till Vänern respektive 

Vättern är väl etablerat. Detta ger goda förutsättningar bland annat för att säkerställa skydd och 

effektivisera övervakningen i sjöarna. 
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Skapa robusta tekniska system 
De tekniska systemen är en central del i en robust dricksvattenförsörjning. Ansvaret för anordnande, 

drift och underhåll av dessa åligger kommunens VA-huvudman eller dricksvattenproducenten. 

Effektivt resursutnyttjande minskar sårbarheten i vattenförsörjningen. Rening och distribution av 

vatten är energikrävande. Stora ledningsläckage innebär därför inte bara en förlust av vatten utan 

också stora energikostnader. Underhåll och förnyelse av tekniska anläggningar med bristfällig status 

effektiviserar resursutnyttjandet. Många kommuners dricksvattenanläggningar har idag ett stort 

behov av underhåll och förnyelse vilket också påverkar möjligheterna att avsätta resurser till 

långsiktig dricksvattenplanering. Anläggningarnas långa livslängd och de stora investeringar som 

krävs vid utbyggnad eller nybyggande innebär också att vägval om hur dricksvattenförsörjningen 

anordnas på lång sikt indirekt tas vid beslut om byggnation. Det är därför viktigt med långsiktig 

planering för vatten och avlopp som är väl anpassad efter samhällsutvecklingen i kommunen och 

klimatpåverkan.  

Dricksvattenproduktion behöver också vara motståndskraftig i kris. För en robust vattenförsörjning 

är det även viktigt att dricksvattenproducenterna har plan och beredskap för hur exempelvis 

elförsörjning och tillgång till kemikalier och annat som förbrukas i produktionen. 

Denna plan fokuserar på skydd av råvattenresurser och åtgärder i de tekniska systemen tas inte upp 

vidare. 

Beakta sekretess och säkerhetsskydd 
För att dricksvattenförsörjningen ska vara robust behöver också informationen om den hanteras på 

ett säkert sätt. Informationssäkerhet består av tre delar: 

• Tillgänglighet – informationen ska finnas på rätt plats när den behövs.  

• Riktighet – informationen ska vara korrekt, inte manipulerad eller förstörd 

• Konfidentialitet – endast behöriga personer får ta del av informationen (gäller också 

information som inte är sekretessbelagd) 

Synen på informationshantering inom vattenförsörjning har förändrats under de senaste åren bland 

annat på grund av regeringens beslut att återuppta totalförsvarsplaneringen, förändringar i 

säkerhetsskyddslagen samt lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.  

Vattenförsörjning är en samhällsviktig verksamhet och en del i totalförsvaret. Det gör att information 

som rör vattenförsörjning kan omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). Viss sekretessbelagd information anses vara av betydelse för Sveriges säkerhet och 

omfattas därmed även av säkerhetsskyddslagen (2018:585). Informationshanteringen behöver 

anpassas efter detta.7 Arbetssätten för informationshantering är under förändring såväl inom 

nationella myndigheter som länsstyrelser och kommuner. Samarbete i frågorna är viktigt för att 

bedömningen av hur olika uppgifter ska hanteras ska bli enhetlig. Konkreta åtgärder utarbetas 

efterhand som gemensamma ramar för informationssäkerhet har arbetats fram. Under tiden är det 

viktigt att fortsätta se över den information som hanteras inom den egna organisationen i 

förhållande till informationssäkerhet. 

 
7 Mer information om informationssäkerhet kopplat till vattenförsörjningsplanering finns i Havs- och 
vattenmyndighetens vägledning (Havs- och vattenmyndigheten, 2020). 
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Föreslagna åtgärder  
I detta kapitel presenteras förslag på specifika åtgärder för att säkerställa en hållbar 

dricksvattenförsörjning i länet. Varje åtgärd kopplar mot någon av de övergripande åtgärderna i Figur 

17 vilket illustreras med sortering och färgsättning i tabellerna. Åtgärderna riktar sig till Länsstyrelsen 

såväl som olika förvaltningar inom kommunen. För att tydliggöra ansvarsfördelningen har varje 

berörd aktör ett eget avsnitt med åtgärder.  

 

I kapitlen nedan riktas åtgärder till den aktör som är främst ansvarig att initiera  

och driva åtgärden, men andra aktörer kan behöva bidra med sin kunskap och sina resurser. 

 

Då den regionala vattenförsörjningsplanen fokuserar på dricksvattenförsörjning finns endast åtgärder 

för kommuner och länsstyrelser. Även aktörer med enskild vattenförsörjning kan behöva vidta 

åtgärder för att tillse robust vattenförsörjning. 

Flera av åtgärderna arbetar Länsstyrelsen och kommunerna med redan idag. För att åtgärdslistan ska 

bli heltäckande nämns även dessa. Samtliga åtgärder är viktiga för en fortsatt robust 

dricksvattenförsörjning i länet. Vattenförsörjningsplanens åtgärder innebär främst mer samverkan 

mellan kommuner och med Länsstyrelsen samt att Länsstyrelsen avser att ta fram tydligare 

kunskapsunderlag för länets viktiga vattenförekomster.  

Åtgärderna har arbetats fram utifrån förslag i den dialog med kommuner som hölls i starten av 

planeringsarbetet (se bilaga 4). Åtgärderna är även samordnade med vattenförvaltningens 

åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt och vägledningar från nationella myndigheter för att 

gå i linje med dessa. 
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Åtgärder riktade till kommunernas VA-huvudmän 

Tabell 3. Åtgärder riktade till kommunernas VA-förvaltning/dricksvattenproducenter. Åtgärderna 1–10 berör 

säkerställa råvattentillgång, tillse kunskapsunderlag samt möjliggöra samordning och samverkan. 

Säkerställa råvattentillgång 

1 Säkerställa riskbaserat skydd av vattentäkter och vid behov: 
a) Inrätta vattenskyddsområden för de allmänna vattentäkter som saknar skydd, 

samt revidera äldre vattenskyddsområden (gäller vattenskyddsområden som 
inrättats före miljöbalkens införande, 1999)8 

b) Tillse god beredskap för olyckor och oförutsedda händelser som kan påverka 
råvattenkvaliteten 

c) Sprid information om vattenskyddsområden till berörda fastighetsägare och 
verksamhetsutövare. 

d) Vidta fysiska åtgärder för att minska risken att en vattentäkt förorenas/blir 
obrukbar. 

2 Säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för 
vattenuttag.9 

3 Inkludera de regionalt viktiga vattenresurserna i den kommunala VA-planeringen. 

4 Ta fram kommunal vattenförsörjningsplan.10 

5 Klimatsäkra dricksvattenförsörjningen enligt Livsmedelsverkets handbok för 
klimatanpassning.11 

6 Beredskapsplanering för torka. 

7 Planera för redundans och reservvattenförsörjning. 

8 Planera för nödvatten enligt Livsmedelsverkets guide för nödvattenplanering.12 

Tillse kunskapsunderlag 

9 Övervaka nivåer och flöden i befintliga vattentäkter. 

Möjliggör samordning och samverkan 

10 Vid behov utveckla mellankommunala samarbeten och samarbeta om dricksvattenfrågor 
över förvaltningsgränserna inom kommunen.13 

 

 
8 Se Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för Västerhavet för 2021–2027, kommunernas åtgärd 3a-b. 
9 Innebär ett tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kapitlet 9 och 9a §§ miljöbalken. Se även 
Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för Västerhavet för 2021–2027, kommunernas åtgärd 3d. 
10 Se SGU 2009:24 ”Vattenförsörjningsplan - Identifiering av vattenresurser viktiga för dricksvattenförsörjning”. 
11 Se Livsmedelsverkets rapport 2019 version 1 ”Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning”. 
12 Se Livsmedelsverket KC:1701, 2017 ”Guide för planering av nödvattenförsörjning”. 
13 Se Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för Västerhavet för 2021–2027, kommunernas åtgärd 1 som syftar 
till förvaltningsöverskridande samarbete om vattenplanering med avstamp i den regionala 
vattenförsörjningsplanen. 
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Åtgärder riktade till kommunernas tillsynsmyndighet 

Tabell 4. Åtgärder riktade till kommunernas tillsynsmyndighet. Åtgärderna 11–13 berör säkerställa 

råvattentillgång samt möjliggöra samordning och samverkan. 

Säkerställa råvattentillgång 

11 Genomföra systematisk och regelbunden tillsyn inom vattenskyddsområden.14 

12 Visa hänsyn till vattenskyddet vid tillsyn eller anmälan enligt miljöbalken i eller i 
anslutning till vattentäkter eller utpekade dricksvattenresurser i den regionala 
vattenförsörjningsplanen.  

Möjliggör samordning och samverkan 

13 Vid behov utveckla mellankommunala samarbeten och samarbeta om dricksvattenfrågor 
över förvaltningsgränserna inom kommunen.13 

 

Åtgärder riktade till kommunernas planförvaltning 

Tabell 5. Åtgärder riktade till kommunernas planförvaltning. Åtgärderna 14–16 berör säkerställa 

råvattentillgång samt möjliggöra samordning och samverkan. 

Säkerställa råvattentillgång 

14 Beakta skyddet av dricksvattenresurser vid översiktsplanering. Uppdatera översiktsplaner 

med vattenskyddsområden och de utpekade dricksvattenresurserna i den regionala 

vattenförsörjningsplanen.  

15 Visa hänsyn till dricksvattenintresset vid detaljplanering. 

Möjliggör samordning och samverkan 

16 Vid behov utveckla mellankommunala samarbeten och samarbeta om dricksvattenfrågor 
över förvaltningsgränserna inom kommunen.13 

 

  

 
14 Se Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för Västerhavet för 2021–2027, kommunernas åtgärd 3c. 
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Åtgärder riktade till Länsstyrelsen 

Tabell 4. Åtgärder riktade till Länsstyrelsen. Åtgärderna 17–29 berör säkerställa råvattentillgång, tillse 

kunskapsunderlag samt möjliggöra samordning och samverkan. 

Säkerställa råvattentillgång 

17 Inrätta vattenskyddsområden när kommuner ansöker samt främja arbetet genom råd och 

stöd till kommuner.15 

18 Genomföra systematisk och regelbunden tillsyn av vattenskyddsområden med tillhörande 

föreskrifter. Ge tillsynsvägledning till kommunerna vad gäller tillsyn i 

vattenskyddsområden.16 

19 Vid granskning av översiktsplaner och detaljplaner uppmärksamma om 

dricksvattenförsörjningsintresset synliggörs genom vattenskyddsområden och koppling till 

den regionala vattenförsörjningsplanen. 

20 Vägleda om hur dricksvattenintresset ska synliggöras och hanteras i fysisk planering. 

21 Visa hänsyn till vattenskyddet och effektiv vattenanvändning vid prövning av miljöfarlig 
verksamhet i eller i anslutning till vattentäkter eller utpekade dricksvattenresurser i den 
regionala vattenförsörjningsplanen. 

22 Visa hänsyn till vattenskyddet vid prövning av vattenverksamhet i eller i anslutning till 
vattentäkter eller utpekade dricksvattenresurser i den regionala 
vattenförsörjningsplanen. 

23 Genom tillsyn kontrollera att tillståndspliktiga vattenuttag i grund- och ytvatten har 

tillstånd.17 

24 Identifiera och genomföra insatser i områden med risk för vattenbrist i länet. Särskilt 

följande åtgärder behöver utföras i områden med risk för vattenbrist18: 

a) Utveckla rådgivning för vatteneffektivisering till små och medelstora företag i samtliga 

branscher. 

b) Ta fram en ny eller uppdatera befintlig våtmarksstrategi för länet.  

c) Bistå Havs- och vattenmyndigheten i arbetet med att ta fram en plan för omprövning 

av tillstånd för vattenuttag. 

Tillse kunskapsunderlag 

25 Fortsätt kartlägga vattenuttag och vattenbehov för att få en överblick över det totala 

uttaget ur vattenresurser i länet. 

26 Ta fram en materialförsörjningsplan för länet i samverkan med kommunerna.19 

27 Kartlägga nuvarande vattenkvalitet och vattentillgång i länet samt trender och 
förändringar. 

 
15 Se Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för Västerhavet för 2021–2027, kommunernas åtgärd 5a och 5c 
16 Se Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för Västerhavet för 2021–2027, kommunernas åtgärd 5b och 5c 
17 Se Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för Västerhavet för 2021–2027, kommunernas åtgärd 5e 
18 Se Vattenmyndighetens Delförvaltningsplan med åtgärder mot 
vattenbrist och torka för Västerhavet för 2021–2027. 
19 Se SGU, rapport 2015:05 ”Metodbeskrivning för regional materialförsörjningsplanering”. 
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Möjliggör samordning och samverkan 

28 Skapa forum för samverkan och diskussion om dricksvattenfrågor i länet. 

29 Se över behovet av länsövergripande samarbeten för aktiv förvaltning av Vänern, Vättern 
och Göta älv ur ett dricksvattenperspektiv. 
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  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00352 1.4.1.25 Programområde 01 

Handläggare: Mikael Petersson 
 

Datum 

2021-04-22 Peder Englund  

  Avdelningschef 

 

CKS1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Mikael Petersson 
Handläggare 
0768887739 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00352 1.4.1.25 

  

 

Uppföljning av visselblåsarfunktionen 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärenden inkomna till visselblåsarfunktionen under perioden 1 januari 2021 till 

och med 31 mars 2021 är redovisade och läggs till handlingarna.      

Sammanfattning 

Enligt Borås Stads Regler för visselblåsarfunktionen ska inkomna ärenden 

redovisas till Kommunstyrelsen var tredje månad.  

I bilaga redovisas inkomna ärenden under perioden 1 januari 2021 till och med 

31 mars 2021, samt beslutade åtgärder.               

               

Ärendet i sin helhet 

Enligt Borås Stads Regler för visselblåsarfunktionen ska inkomna ärenden 

redovisas till Kommunstyrelsen var tredje månad.  

I bilaga redovisas inkomna ärenden under perioden 1 januari 2021 till och med 

31 mars 2021 samt beslutade åtgärder. Under perioden inkom det sammanlagt 4 

ärenden till funktionen. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse 2021-04-19 

2. Uppföljning visselblåsarfunktionen 2021-04-19   

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Peder Englund 

Avdelningschef 

 



    Datum  Instans 
2021-04-19  Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2021-00352 1.4.1.25 
Mikael Petersson 
Handläggare 
0768-88 77 39  
 

Redovisning av ärenden inkomna till Borås Stads visselblåsarfunktion första kvartalet 2021 

Nedan redovisas inkomna ärenden till visselblåsarfunktionen under perioden 1 januari till och med 31 mars 2021. Visselblåsärenden inkommer till en 

särskild utredningsfunktion hos Borås Stads avdelning Centrum för kunskap och säkerhet som inledningsvis fastställer om ärendet ska handläggas av 

visselblåsarfunktionen eller av annan instans, exempelvis så handläggs arbetsmiljöärenden av stadens HR-funktioner. För ärenden hänförliga till 

visselblåsarfunktionen görs en utredning avseende trovärdighet och sakriktighet i det som påstås i anmälan, vilket resulterar i ett förslag till åtgärd som 

föredras för Borås Stads Stadsdirektör.   

 

Ärende-
nummer Inkom Inkom via… Ärendet avser Handläggare Åtgärd 

Åtgärd 
datum 

Återkoppling 
begärd 

2021-1 2021-01-19 Brev Misstänkt överträdelse 
begången av chef i förvaltning. 

Mikael 
Petersson 

Ärendet bedöms inte utgöra en 
oegentlighet. Ärendet avslutas, 
info till FC. 

2021-01-21 Nej 

2021-2 2021-01-25 E-post Misstänkt oegentlighet 
begången av anställd i 
förvaltning 

Mikael 
Petersson 

Oegentligheter kan inte 
uteslutas. Ärendet överlämnat 
till FC för vidare utredning. 

2021-02-11 Ja 

2021-3 2021-02-15 Webformulär Anmälan om kränkande 
behandling i bolag 

Mikael 
Petersson 

Arbetsmiljö/rätt. Överlämnas 
till HR på SKA. Ärendet 
avslutas. 

2021-02-16 Nej 

2021-4 2021-03-07 Webformulär Misstanke om jäv i bolag Mikael 
Petersson 

Utredning kom fram till att jäv 
inte förelegat. Ärendet 
avslutas. 

2021-03-11 Nej 
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