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Granskning av detaljplan Norra Brämhult 11:1 och 

Brämhult 2:32 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget, under förutsättning att lämnade 

synpunkter beaktas.      

Sammanfattning  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder av 

arkitektoniskt hög kvalitet samt utöka byggrätten för Ängsgårdens förskola 

inom fastigheten Brämhult 11:1 m.fl. på Brämhult. Detaljplanen möjliggör att 

ca 90 bostäder (utöver befintliga bostäder) kan uppföras inom planområdet i 

form av friliggande villor, radhus samt flerbostadshus. 

Planförslaget möjliggör även utvidgning av befintlig förskoleverksamhet. 

Översiktsplanen anger de redan bebyggda delarna av Brämhult som övrig stads- 

och tätortsbebyggelse. Det innebär att kommunen är positiv till ett begränsat 

antal av nya bostäder med inslag av annan användning. Komplettering med 

bostäder och blandad användning rekommenderas i lägen som stärker lokal 

handel och service.  

Efter samrådet har flera förändringar gjorts:  

Trafik: 

Kyrkvägen stängs av för genomfartstrafik och avslutas med en vändplan vid 

Sörbo/Främgärdekorsningen. Detta regleras dock inte av detaljplanen utan av 

Tekniska förvaltningen. Detta innebär att genomfartstrafiken försvinner. De 

nya bostäderna kan då ha sina utfarter mot Kyrkvägen utan att det riskerar att 

skapa en trafikfarlig situation. Kommunstyrelsen bedömer att delområde C inte 

ska bebyggas, vilket i sin tur gör att en ombyggnation av Kyrkvägen inte längre 

är nödvändig. En begränsning av Kyrkvägen för genomfartstrafik skulle även 

innebära längre körsträckor för boende i området och därigenom öka 

miljöutsläppen, vilket inte är en rimlig konsekvens. 

Område A: 

Byggnadshöjderna har minskats. Nu föreslås att byggnaderna får vara 2,5 

våningar. Efter önskemål i samrådet avser nu exploatören att reservera en av 

byggnaderna för trygghetsboende. Parkeringslösningen har ändrats. Nu föreslås 

att parkering sker i carportar och markparkering. Carportarnas utformning 

regleras i gestaltningsprinciperna. 
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Område B: 

Avståndet till Brämhults Ryttarsällskap har förlängts och närmaste byggrätt är 

nu 120 meter från stallbyggnad. Området har istället utvidgats åt sydväst. 

I utredningen föreslås att västra delen av naturvårdsobjekt 4 undantas 

exploatering då denna utgörs av betesmark med ett påtagligt naturvärde. För att 

bibehålla naturvärdet föreslås att området slåttras en gång om året. I 

avvägningen mellan det allmänna intresset av att bevara naturvärdet i 

betesmarken och det allmänna intresset av tillskapa nya bostäder gör 

kommunstyrelsen bedömningen att bevarandet av naturvärdet väger tyngre. 

Området bör därför undantas från ny bebyggelse. 

Område C: 

Radhusen föreslås nu med två infarter från Kyrkvägen och med ett längre 

avstånd mellan byggrätter och bostäderna längs Kamgarnsgatan. Bostäderna får 

inte ha sutterrängvåning. En villatomt har lagts till i nordost      

Kommunstyrelsen bedömer att detaljplanen för området, benämnt som 

delområde C i detaljplanen, inte ska genomföras. Detta då delområdet präglas 

av ett odlingslandskap med betande djur som är viktiga för områdets karaktär. 

Kommunstyrelsen gör avvägningen att bevarandet av områdets karaktär står 

över möjlighet till nybyggnation. Genomförda kulturmiljö- och kulturhistoriska 

inventeringar har även begränsats i sitt genomförande, vilket därmed kan ge en 

missvisande bild i detaljplanen i sin nuvarande form. Kommunstyrelsen anser 

att delområde C är av ett regionalt odlingslandskap värde samt att det utpekade 

delområdet ingår i Brämhultsdrumlinjen.  

        

Beslutsunderlag 

1. Underrättelse om granskning för detaljplan för Norra Brämhult, Brämhult 

11:1 m.fl, Brämhultshöjd, Borås Stad 2019-09-10 

2. Planbeskrivning 2019-09-10 

3. Plankarta 2019-09-10   

 

 

Beslutet expedieras till 

1. detaljplanering@boras.se  

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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