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Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över detaljplan för Brotorp, del av Hulta
4:2, Kadriljgatan, upprättad den 28 november
2011. P06/10
Planens syfte är att utöka gällande detaljplan, i denna skapa tomter till
kommunens tomtkö samt ge möjlighet till LSS-boende. Planen ger
förutsättningar till att bygga bostäder i ett attraktivt, naturnära läge. Planen
uppfyller ÖP06 intentioner om förtätning i attraktiva lägen. En ny gata dras fram
genom en förlängning av Kadriljgatan där tio-elva villatomter samt ett LSS
boende kan inrymmas. Befintlig natur och stora träd sparas i största möjliga
utsträckning.
Tomterna skapas i ett mycket attraktivt område och det är viktigt att de gröna
värden som finns bevaras. Det är också viktigt med hänsyn och anpassning till
Kransmossens strövområde. Det är viktigt att allmänheten ges möjlighet att ta
sig igenom vid LSS boendet eller mellan några tomter för att på ett bra sätt
kunna ta sig ut i skogen.
I samrådshandlingen, upprättad den 13 maj 2011, visas två alternativa lösningar
för LSS-boendet. Alternativ 1 ger likvärdiga och mer lättbebyggda tomter
samtidigt som LSS byggnaden blir betydligt bättre anpassad till de topografiska
förutsättningarna på området. Den rundkörsel som skapas ger bättre möjlighet
för verksamheten i LSS boendet då transportbilar för de boende kan behöva stå
något längre för upphämtning till och från aktiviteter. Platsen ger ändå möjlighet
för andra bilar att komma förbi. Kommunstyrelsens svar på samrådshandlingen
var att KS inte har något att erinra mot planen under förutsättning att man
arbetar vidare med illustration enl förslag 1. Arbetet har gått vidare med förslag
1. Kommunstyrelsen har därmed inget att erinra mot planen.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Till remissinstanser
Detaljplan för Brotorp, del av Hulta 4:2, Kadriljgatan, Borås Stad,
upprättad den 28 november 2011

Detaljplanen sänds för granskning. Planbeskrivningen med förminskade plankartor biläggs.
Stora plankartor kan översändas på begäran.
Planhandlingarna finns även tillgängliga under rubriken pågående planer på
www.boras.se/samhallsbyggnad Där finns även utredning som utgör underlag för planen.
Ert yttrande till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden önskas senast den 13 januari
2012 via e-post till samhallsbyggnad@boras.se Yttrandet önskas i word-format för att
underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter i samrådsredogörelsen.
Var vänlig ange planens P-nummer (P04/10).
Vid förfrågningar ring Elisabet Clementsson tfn. 033-358509 eller kontakta via e-post
elisabet.clementsson@boras.se.
Borås den 9 december 2011
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Detaljplan för Brotorp
Del av Hulta 4:2, Kadriljgatan
Borås Stad
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Sammanfattning
Planområdet ligger i sydöstra delen av Borås centralort
och nås från Gånghestervägen/Brotorpsgatan/Kadriljgatan.
Detaljplanen för Brotorp, Hulta 4:2 avser att skapa
10 tomter, ca 1000 m², till kommunens tomtkö i ett
attraktivt, naturnära läge. I planen görs också plats för
ett LSS-boende för särskilt vårdbehövande med ca 5-6
lägenheter.
Detaljplanen har varit på samråd med 2 alternativa
placeringar av LSS-boendet:
Alt. 1 med LSS-boendet i slutet på den nya gatan.
Alt. 2 med LSS-boendet i början på den nya gatan
längst till väster.
Eftersom det ﬁnns en vändplan längst inne på gatan
underlättar det för angöring till fastigheten och därför
har arbetet gått vidare med alternativ 1.

Orienteringskarta
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Planbeskrivning
Detaljplan för Brotorp, del av Hulta
4:2, Borås Stad, Västra Götalands län,
upprättad den 28 november 2011.
1. Inledning
1.1 Planens syfte

Planens syfte är att utöka gällande detaljplan och
skapa tomter till kommunens tomtkö och ge möjlighet till ett LSS-boende.
1.2 Planens huvuddrag

Planen ger möjlighet att bygga bostäder i ett attraktivt, naturnära läge. En ny gata dras fram genom en
förlängning av Kadriljgatan. Tio villatomter och ett
LSS-boende placeras vid den nya gatan. Beﬁntlig natur
och stora träd sparas i största möjliga utsträckning.
1.3 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter granskning tillkommer ett utlåtande över inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt
redovisa de förutsättningar och syften planen har. De
har ingen egen rättsverkan; avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den
inte har någon egen rättsverkan.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Översiktliga planer, ÖP 06

I den översiktsplan som Kommunfullmäktige antog
2006 ﬁnns samhällsbyggnadsmål och spelregler för
användningen av mark- och vatten-områden. Dessa
mål och regler ska bidra till Agenda 21:s vision om en
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka kollektivtraﬁken, ha nära till grönområden av hög kvalitet,
ta hänsyn till miljö- och riskfaktorer samt verka för
samlokalisering av bostäder och verksamheter som inte
stör varandra.
Planeringen inom tätorterna ska utgå ifrån att beﬁntligt gatu- och ledningsnät utnyttjas för att hushålla
med resurser.
För detta planområde föreslås bostäder.
Det är viktigt med hänsyn och anpassning till Kransmossens strövområde.
2.2 Miljömål för Borås

Planen inbegriper det lokala miljömålet en God
bebyggd miljö vilket innebär att Borås ska medverka
till att all samhällsplanering och allt byggande ska syfta
till en sund, trivsam och vacker miljö med kretsloppstänkande. Borås ska integrera de lokala miljömålen i
samhällsplaneringen och balansera dem mot sociala
och samhällsekonomiska intressen. Ny bebyggelse
ska i första hand placeras i anslutning till fjärrvärme
och kollektivtraﬁk. Ingen el eller olja ska användas för
uppvärmning av nya byggnader. Miljömålen anger att
från 2005 ska dagvatten omhändertas lokalt i nya bebyggelseområden, alternativt fördröjas, för att minska
påverkan på grundvattnet.

1.4 Plandata
2.3 Gällande detaljplaner

1.4.1 Läge och areal

Planområdet är beläget i Brotorp i den sydöstra delen
av Borås centralort, norr om Gånghestervägen och
kommer att ha tillfart genom Brotorpsgatan - Kadriljgatan norrut. Arean uppgår till ca 20 000m².

Planområdet ligger intill detaljplan P749 från 1982,
och detaljplan P764 från 1984.

1.4.2 Markägare

Marken ägs av Borås stad.

P749
P764
P749
BROTOPRP

Gångh
e

stervä

Planområdets läge i kommunen
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2.4 Uppdrag

Byggnadsnämnden har uppdragit åt stadsbyggnadskontoret att upprätta en detaljplan för området enligt
sammanträdesbeslut 2010-03-11.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
STADSBYGGNADSKONTORET

3. Avvägningar mellan motstående
allmänna intressen

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon. För mark som klassas
som normalriskområde för radon gäller generellt att
man inte kan utesluta förhöjd risk för markradon
lokalt. Därför föreskrivs att grundläggning ska utföras
”radonskyddande”. Kravet innebär att byggnadsdelar
som står i kontakt med jorden utformas så att luft från
marken förhindras att tränga in i byggnaden. Speciell
uppmärksamhet måste därvid ägnas åt håltagningar i
golvet för genomföringar etc.

3.1 Avvägning enligt Miljöbalken

Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt Miljöbalken 3 kapitlet
samt 5 kapitlet.
3.2 Avvägning enligt PBL mellan allmänna intressen

Planutformningen bedöms vara förenlig med kap 2 i
Plan och bygglagen (PBL).

4.2 Bebyggelseområden

Den naturmark som försvinner när denna plan genomförs bedöms inte vara av omistligt art.

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar
4.1 Natur och kultur
4.1.2 Mark och vegetation

BROTORP

Polonäsgränd
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På plankartan markeras ett område med berg i dagen
med n1 för att bevara den karaktäristiska formationen
i början på den nya gatusträckningen på Kadriljgatan.
Även höga tallar behålls som karaktärsskapande element när man kommer in till det nya kvarteret.
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Planområdet består av en granklädd kulle med berg
i dagen och stora stenblock. Området har en största
höjdskillnad på ca 9 m.
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Flygbild över planområdet
4.2.1 Byggnadskultur och gestaltning

Angränsande bostadsområde tillkom på 1980-talet
och innehåller enfamiljsbostäder. I Kadriljen-kvarteren
ligger husen på stora tomter och i Polonäs-kvarteren
på mindre.

Bild på bergknallen och ungefärlig utbredning av ny väg
En beﬁntlig skogsväg rätas ut litet, men behåller i stort
sin ursprungliga sträckning.
4.1.3 Geoteknik

En geoteknisk undersökning är utförd och visar att
jorden består av mulljord/mullhaltig morän, och därunder i allmänhet av morän som vilar på berg. Sättningsförhållandena i den naturligt lagrade moränen
är mycket goda och grundläggning av byggnader kan
utföras med plattor på vanligt sätt, också på utfyllnad.

Hambogatan

4.1.4 Radon

Kadriljgatan

GRANSKNING
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4.3 Gator och trafik
4.3.1 Gator

En förprojektering av gata och tomter har utförts av
Mark & Landskap.
4.3.2 Biltrafik

Kadriljgatan förlängs i nordlig riktning. Beﬁntlig
vändplats tas bort och ny anordnas i nordliga delen av
gatan.

Polonäsgränd
4.2.2 Bostäder

De nya småhustomterna kommer att få en minsta
storlek på ca 900m². Tillåten största byggnadsyta är
20% av tomtarean, varav garage inte får göras större
än 50m². Största byggnadshöjd är 5m för bostadshus
resp. 3m för komplementbyggnad.
Kvarteret som betecknas BD på plankartan får 2 alternativa bestämmelser; en för bostäder, som ovan, och
en för vårdbostad.
LSS-bostaden kommer att innehålla 5-6 lägenheter.
Största tillåtna byggnadsyta är max. 25% av tomtarean, vilket blir ca 600 m². Största byggnadshöjden
är 6,5 m för bostadshus resp. 3,5 m för komplementbyggnad.

4.3.3 Gång- och cykeltrafik

Det ﬁnns en gång- och cykelväg längs med Gånghestervägen och vidare till centrum. Bra cykelväg från
Brotorp till Daltorpskolan anses ﬁnnas för de större
barnen som kan hantera vägkorsningar på ett säkert
sätt.
4.3.4 Kollektivtrafik

Planområdet ligger ca 200 meter från närmaste busshållplats, på Polonäsvägen.
4.3.5 Parkering

Bostadsparkering vid det egna huset på tomten eller i
garage.
4.4 Teknisk försörjning

4.2.3 Lek och rekreation

Eftersom planområdet ligger i Kransmossens naturområde är det nära till stigar och skogsvägar/skidspår
med belysning. En stig planeras mot nordost ut till
skogsvägarna i området. På gångavstånd ﬁnns också
Kransmossens idrottsplats. Lekplatser ﬁnns i närheten
både på Polonäsgränd och i kvarteret mellan Gånghetstervägen och Brotorpsgatan.
4.2.4 Offentlig service

En liten förskola ﬁnns på ca 750m avstånd och en
ny med sex avdelningar planeras vid Kransmossens
idrottsplats; ca 800m gång/cykelavstånd genom naturmark och ca 1 km körväg.
Grundskola F-6 ﬁnns på Trandaredsskolan, ca 1,8 km
från Kadriljgatan och årskus 7-9 ﬁnns på Daltorpskolan, avstånd ca 2,9 km.
Närmaste bibliotek ﬁnns på Trandaredsskolan, ca 1,8
km från Kadriljgatan.
Vårdcentral ﬁnns på Kindsgatan 1, avstånd ca 2,5 km.
4.2.5 Kommersiell service

Butiker med närlivs och konditori ﬁnns på Guldbrandsgatan, Trandared, ca 1,5 km från Kadriljgatan.
Till Borås centrum är det ca 4,5 km.
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4.4.1 Vatten och avlopp

En VA-utredning har gjorts av Borås Energi och Miljös VA-avdelning. Nya spillvatten- och vattenledningar
går i lokalgata och ansluts till beﬁntligt VA längst in på
Kadriljgatan.
4.4.2 Brandvattenförsörjning

LSS-boendet får brandvattensprinklers. Ev. kan vid
behov en brandpost upprättas vid LSS-boendet längst
inne på lokalgatan. Beﬁntlig vattenledning i Kadriljgatan är för liten och måste läggas om med en större
dimension för att klara kapacitetsbehovet för brandvatten.
4.4.3 Dagvatten

En dagvattenutredning har gjorts av Borås Energi och
Miljö.
Dagvatten från tomterna söder om den nya lokalgatan
avleds via dagvattenledning med utlopp i naturmark
i nordväst, förutom två tomter närmast Kadriljgatan som ansluts till kommunens dagvattennät. Från
tomterna norr om gatan avleds dagvattnet direkt till
naturmark.
Dagvattnet ska omhändertas lokalt enligt ”Riktlinjer
för dagvattenhantering i Borås Stad”. Exploatören
bekostar åtgärder för dagvattenhantering inom tomtmark.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
STADSBYGGNADSKONTORET

6.2 Handläggning

4.4.4 Värme

Möjligheten ﬁnns att kunna erbjuda fastighetsägarna
fjärrvärmeanslutning.

Planen handläggs med normalt planförfarande. Detaljplanen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
6.3 Planavgift

4.4.5 El och tele

Planavgift ska tas ut vid prövning av lovärenden.

Beﬁntligt el- och telenät byggs ut i området.

6.4 Bilagor

5. Konsekvenser
5.1 Hållbar utveckling

Området på Brotorp, Hulta 4:2 lämpar sig väl för
kommunala tomter då det ligger på cykelavstånd från
Borås centrum och har goda bussförbindelser. I närheten ﬁnns sportanläggning och bostäderna kommer att
ligga i kanten av ett strövområde.

Geoteknisk utredning från WSP ﬁnns som bilaga till
planen: Geotekninsk utredning; PM Planeringsunderlag, 2010-06-30 och Rapport Geoteknisk undersökning (RGeo), 2010-06-30.
Höjdsättning, utredning från Mark & Landskap,
2011-10-26.
6.5 Medverkande tjänstemän/samverkan

Beﬁntligt fjärrvärmenät kan utnyttjas
5.2 Behov av MKB enligt Plan- och bygglagen

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Ett genomförande av planen bedöms
inte medföra någon betydande miljöpåverkan och en
separat MKB (miljökonsekvensbeskrivning) behöver
inte upprättas. Samråd med Länsstyrelsen har skett
2010-09-21 som instämmer i Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning.

Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en
arbetsgrupp med representanter från kommunala
förvaltningar och bolag.

Planavdelningen

Tord Lundborg

Elisabet Clementson

Planchef

Planarkitekt

5.3 Hushållning med naturresurser

Tomterna placeras på ett sätt som möjliggör passage
genom området. En beﬁntlig skogsväg får en något
förändrad sträckning men behålls. Uppvuxna träd
ska i största möjliga mån stå kvar och en karaktärsskapande bergknalle behålls genom att vägen dras vid
sidan om.
5.4 Hälsa och säkerhet
5.4.1 Miljökvalitetsnormer

Den verksamhet som medges i detaljplanen kommer
inte att medföra överskridande av gällande miljökvalitetsnormer.
5.4.2 Övriga störningar

Den ökning av traﬁk som planförslaget kan alstra är
inte så omfattande att några störningsskydd behövs.

6. Administrativa frågor
6.1 Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen vunnit laga kraft.

GRANSKNING
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Brotorp, del av Hulta
4:2 (Kadriljgatan), Borås Stad, Västra
Götalands län, upprättad 28 november 2011.

1. Inledning

Kommunen ansvarar för att iordningställa gator inom
planområdet. Fastigheterna kommer att säljas genom
den kommunala tomtkön och uppbyggnad av hus
kommer varje fastighetsägare stå för.
2.4 Huvudmannaskap

Planen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att kommunen är ansvarig för utbyggnad samt
framtida drift och underhåll av allmän plats inom
detaljplanområdet.
2.5 Avtal

En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa tomter till kommunens tomtkö samt ge möjlighet till LSS-boende.

2. Organisatoriska frågor
2.1 Tidplan

Detaljplanen genomförs med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd

2 kvartalet 2011

Granskning

1 kvartalet 2012

Antagande

2 kvartalet 2012

Laga kraft

2 kvartalet 2012

Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden i
Borås Stad.
Preliminär byggstart för LSS boendet är år 2013.

Köpeavtal kommer att upprättas för respektive nybildad fastighet i samband med att den säljs.
Fastighetsägarna till Kadriljen 1 får i och med detaljplanen möjlighet att köpa till den kvartersmark som
gränsar till deras fastighet. Ifall de vill köpa så kommer
köpeavtal upprättas mellan kommunen och fastighetsägarna.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Fastighetsägare

Planen omfattar del av fastigheten Hulta 4:2, denna
ägs av Borås kommun. Andra fastigheter som berörs
eller gränsar till planområdet är Kadriljen 1, Kadriljen
7, Kadriljen 8, Polkan 1, Polkan 2 och Trandared 4:1.
3.2 Fastighetsbildning

För att bilda nya tomter som kan säljas genom tomtkön ska avstyckning göras, detta kan göras utan att
fastighetsplan upprättas. Avstyckning ska också göras
för att skapa ny fastighet åt LSS-boende.
Ägarna till fastigheten Kadriljen 1, Kadriljen 7 och
Kadriljen 8 har möjlighet att köpa till den kvartersmark som gränsar till deras fastighet. I fall de vill köpa
ska fastighetsreglering göras, detta ombesörjes och
betalas av köparna.

4. Tekniska frågor
4.1 Gator

2.2 Genomförandetid

Genomförandetiden är tio (10) år från det datum då
planen vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden får
detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång
men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.
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2.3 Ansvarsfördelning

Kommunen bygger ut den gata som behövs i området
genom att förlänga den beﬁntliga gata som ﬁnns. Gatorna ska byggas enligt Borås Gatukontors typsektion
för bostadsgator vid nybyggnation.
4.2 Trafik

Detaljplanen kommer att medföra en ökad traﬁk på
Kadriljgatan, vägens standard anses vara tillräcklig för
den ökade traﬁken.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
STADSBYGGNADSKONTORET

4.3 Vatten, avlopp, dagvatten samt värme

5.2 Plankostnader

De nybildade fastigheterna ska anslutas till kommunalt VA som kommer att byggas ut från Kadriljgatan.

Kostnader för upprättandet av detaljplan regleras i
bygglovsavgiften.

Ett dagvattendike ska anläggas bredvid skogsvägen.
De nya fastigheterna har möjlighet att ansluta sig till
fjärrvärme.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

4.4 Naturmark

Mark som är naturmark idag och som inte kommer
att ingå i kommande kvartersmark ska även fortsättningsvis ha karaktären av naturmark.
Naturmarken som ligger innanför detaljplanen ansvarar kommunen för.
Kommunens skogsavdelning använder nuvarande
skogsväg i Kadriljgatans förlängning för skogstransporter. Den beﬁntliga skogsvägen som ska rätas ut måste
utformas så att virkestransporter från angränsande
skogar säkerställs.

Markavdelningen

Jenny Tiberg
Exploateringsingenjör

4.5 El och tele

En utbyggnad/förstärkning av elnätet från Brotorpsgatan 22 behövs. Beﬁntliga teleledningar ﬁnns fram till
området och kan nyttjas.

5. Ekonomiska frågor
5.1 Intäkter och utgifter

Kommunen får kostnader för utbyggnad av gata, ombyggnad av skogsväg samt förrättningskostnader.
Kommunens kostnader är beräknade enligt följande.
Lokalgata, skogsväg samt dagvattendike 1 500 000 kr
Förrättningskostnader

80 000 kr

Kommunen får intäkter vid försäljning av de 10 småhustomter som kommer att förmedlas via kommunens
tomtkö.
LSS boendet ska byggas av Lokalförsörjningsförvaltningen.
Utbyggnad av övriga ledningar såsom vatten, avlopp,
el, tele, värme mm bekostas av respektive ledningsägare som ﬁnansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter.
Tekniska förvaltningens utökade kostnader för drift
och underhåll beräknas uppgå till cirka 30 000 kronor
per år.

GRANSKNING
ANTAGANDE
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− Granskningsförslaget går vidare med alternativ
1 i samrådshandlingarna där LSS-boendet ligger
längst in på den nya gatan.

Samrådsredogörelse
Upprättad 2011-11-28 med avseende på detaljplan för
Brotorp, del av Hulta 4:2, Kadriljgatan, Borås Stad,
Västra Götalands län.

1. Handläggning

Två berörda sakägare har förordat alt. 2 och LFF,
SBF, KS och en sakägare förordar alt. 1.
2.2 Beslutsförslag

Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat
den 17 maj 2011 har ägt rum under tiden 23 maj – 1
juli 2011 och har annonserats i Borås Tidning. Berörda
markägare har underrättats med brev till samrådet.
Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i
Stadshuset och i biblioteket i Trandared. Handlingarna
har även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att
detaljplanen ställs ut för granskning enligt PBL 5:23
(1987:10).

3. Synpunkter under samrådet
Inkomna synpunkter i samband med samrådet redovisas och kommenteras nedan.
REMISSPART

2. Sammanfattning
15 remissinstanser och 4 berörda sakägare har framfört
synpunkter vid samrådet.

•

Ingen huvudledning dras över Kadriljen 8. VA
kommer att dras från Kadriljgatan.

•

Ändring av användningsbestämmelser avseende
naturmark: markremsan i sydväst erbjuds till
försäljning till berörda sakägare på fastigheterna
Kadriljen 1, 7 och 8.

•

Komplettering av egenskapsbestämmelser avseende:
- mark som inte får bebyggas: vid tillköp av mark
ﬂyttas markytan som inte får bebyggas mot ny
tomtgräns, se plankarta. Beﬁntlig byggrätt påverkas inte.
- exploateringstal för vårdboende: ökas till 25 %.

•

Ändringar av gränser på plankartan avseende
utökning av detaljplanområdet mot nordväst.

•

Ändringar/tillägg i beskrivningen i avsnitten
- 4.3.1 Gator: En förprojektering av gata och
tomter har utförts av Mark & Landskap.
- 4.4.1-4.4.3 En ny utredning ang. vatten, dagvatten och spillvatten har gjorts av Borås Energi och
Miljö 2011-11-03.
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SVAR
DATUM

Kommunstyrelsen

X

2011-11-14

S02

Tekniska nämnden

X

2011-06-08

S03

Lokalförsörjningsnämnden

X

2011-06-21

S04

Stadsdelsnämnden
Öster

X

2011-06-21

S05

Kulturnämnden

S06

Lantmäterimyndigheten

X

2011-06-07

S07

Borås Energi och Miljö
AB

X

2011-06-30

S08

Borås Elnät AB

X

2011-06-09

S09

TeliaSonera AB

S10

Räddningstjänsten

X

2011-06-28

S11

Polismyndigheten i
Västra Götaland

X

2011-06-13

S12

Länsstyrelsen i Västra
Götalands län

X

2011-06-27

S13

Hyresgästföreningen i
Södra Älvsborg

X

2011-06-14

S14

Naturskyddsföreningen

X

2011-06-23

S15

Fritids- och folkhälsonämnden

X

2011-06-21

S16

Sociala Omsorgsnämnden

X

2011-06-20

SAKÄGARE

X

2011-06-17

X

UTAN
ANM

MED
ANM

SVAR
DATUM

S18

Kadriljen 1

X

2011-06-29

S19

Kadriljen 7

X

2011-07-01

S20

Kadriljen 8

X

2011-07-04

S21

Polkan 2

X

2011-07-02

- 4.4.4 Värme: text justeras till “Möjligheten ﬁnns
att kunna erbjuda fastighetsägarna fjärrvärmeanslutning”.
•

MED
ANM

S01

2.1 Ändringar av planförslaget

Granskningshandlingen innebär följande ändringar
jämfört med samrådshandlingen:

UTAN
ANM

Ändring /tillägg i genomförandebeskrivningen i
enlighet med granskningsplanen och yttranden
vid samrådet:
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
STADSBYGGNADSKONTORET

3.1 Remisspart

S03 Lokalförsörjningsnämnden

S01 Kommunstyrelsen

Tomterna skapas i ett mycket attraktivt område och
det är viktigt att de gröna värden som ﬁnns bevaras.
I illustrationen visas två alternativa lösningar för LSSboendet. Alternativ 1 ger likvärdiga o mer lättbebyggda tomter samtidigt som LSS byggnaden blir betydligt
bättre anpassad till de topograﬁska förutsättningarna
på området. Den rundkörsel som skapas ger bättre
möjlighet för verksamheten i LSS-boendet då transportbilar för de boende kan behöva stå något längre
för upphämtning till och från aktiviteter.

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker planen men
påpekar vikten av att planbestämmelserna gör det
möjligt att bygga ett LSS-boende för 5-6 lägenheter
om minst 600m².
Lokalförsörjningsförvaltningen förordar placeringen av
LSS-boendet längst in på gatan enl. alternativ 1.
Kommentar

Exploateringsgraden e₁ har justerats till 25 % av fastighetsytan, vilket ger plats för efterfrågade kvadratmeter.
S04 Stadsdelsnämnden Öster

Bergknallen är ett viktigt inslag i området och marken kommer att återställas efter vägbygget med bl.a.
plantering av nya växter.

Stadsdelsnämnden Öster är positiv till den framtagna
detaljplanen för del av Hulta 4:2. Planeringsförutsättningarna synes goda för att uppnå såväl miljömål
som hälsa och säkerhet. Att kunna erbjuda tomter i ett
attraktivt och naturnära område i nära anslutning till
ett friluftsområde är viktigt för att locka invånare till
stadsdelen.

S02 Tekniska nämnden

Kommentar

Den nya lokalgatan får ej utföras enligt den på plankartan redovisade höjdsättningen då detta innebär att
instängda lågpunkter skapas och vattnets enda ﬂyktväg
blir över bostäderna. Gatudagvattnet måste ha möjlighet att nå omkringliggande naturmark vid händelse att
dagvattennätet överbelastas.

Synpunkterna noteras.

KS har inget att erinra mot planen under förutsättning
man arbetar vidare med illustration enl förslag 1.
Kommentar

Redovisad höjdsättning innebär höga skärningsslänter mot den naturmark där beﬁntlig markhöjd ska
bibehållas.
Den beﬁntliga skogsvägen som ska rätas ut måste
utformas så att virkestransporter från angränsande
skogar säkerställs.
Genomförandebeskrivningen ska även kompletteras
med att Tekniska nämndens driftskostnader ökar med
30 000 kr/år vid utbyggnad av den nya gatan.
Kommentar

En förprojektering med nya +-höjder har utförts och
höjderna redovisas på illustrationskartan.
En ny dagvattenutredning har gjorts av Borås Energi
och Miljö, VA-avdelningen. Spillvatten-, dagvattenoch vattenledningar ansluts till VA i nuv. vändplanen
på Kadriljgatan.

S06 Lantmäteriemyndigheten

I genomförandebeskrivningens avsnitt 3. “Fastighetsrättsliga frågor” saknas fastigheterna Polkan 2 och
Trandared 4:l. Dessa fastigheter gränsar till planområdet.
Till planhandlingarna hör två illustrationskartor där
man redovisat LSS-bostäderna på olika ställen.
Den ena illustrationskartan redovisar LSS-bostäderna
på ett område för “Bostäder och vård” medan den
andra redovisar LSS-bostäderna på ett område “Bostäder”. Redovisningen verkar vara inkonsekvent.
På plankartan har ett “u-område” redovisats i planområdets norra del. Samma område har på illustrationskartans alternativ 2, försetts med texten “natur”.
Ifall området skall utgöra allmän plats “natur”, måste
plankartan kompletteras.
Kommentar

Granskningshandlingarna visar endast en alternativ
placering och texterna är korrigerade. U-områden är
borttagna och plankartan kompletterad.

Beﬁntlig dimension på vattenledningen i Kadriljgatan
är inte tillräcklig för brandvattenförsörjningen till
LSS-boendets sprinklersystem utan får ökas på. Vid
behov upprättas brandpost vid LSS-boendet.
Den uträtade gångvägen ska utföras med samma bredd
och med samma material som beﬁntlig.
Genomförandebeskrivningen kompletteras.
GRANSKNING
ANTAGANDE
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S07 Borås Energi och Miljö AB

En dagvattenutredning för området bör beställas som
ska klargöra hur dagvatten ska tas om hand i planområdet.
VA-ledningar kommer att dras från Hambogatan,
servitut behövs för korsning av tomten Kadriljen 8
(Hambogatan 8). Servitut kan även behövas dels där
VA-ledningar korsar hörnet på kvartersmarken vid
början av nya gatan samt där utlopp för dagvatten ska
dras.
Ett dokument om dagvattenhantering bör upprättas
som klargör vem som ansvarar samt bekostar dagvattenlösningarna i området. Borås Energi och Miljö AB
kan ta fram förslag.
Kommentar till sidan sex (6) i planbeskrivningen och
avsnittet 4.4.4 Värme där det står att ”Fjärrvärme ﬁnns
och de nya husen ska anslutas.” Vi yrkar på justering
till: ”Möjligheten ﬁnns att kunna erbjuda fastighetsägarna fjärrvärmeanslutning.”
Kommentar

En dagvattenutredning är utförd.
Nya VA-ledningar dras i granskningsförslaget från
Kadriljgatan under lokalgatan istället för på kvartersmark.
Ansvarsfördelning och kostnader tas upp i genomförandebeskrivningen.
Avsnitt 4.4.4 Värme: justeringen är gjord.
S08 Borås Elnät

Utbyggnad av elnätet är nödvändig för att kunna försörja det planerade nybygget med el. Denna utbyggnad kommer att ske från Brotorpsgatan 22.
Ang. stadsnätet ingen erinran.

Kommentar

Vårdboendet kommer att byggas med sprinklersystem
och dimensionen på vattenledningar i Kadriljgatan
ökas på för att kunna försörja vårdboendet med vatten. Vid behov anordnas en brandpost vid vändplanen.
S11 Polismyndigheten

När det gäller traﬁken inom området har polismyndigheten inga synpunkter.
Husen och parkeringsplatserna bör planeras på ett
sådant sätt att man från bostaden kan observera sin
parkeringsplats.
Kommentar

Synpunkten noteras.
S12 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ser positivt på förtätning enligt förslaget
och tillstyrker fortsatt planarbete. Ett antagande av en
detaljplan enligt förslaget kommer inte att prövas.
Det är bra att planbeskrivning redovisar och preciserar var i relation till planområdet busshållplats och
kommersiell service ligger. Detta är också önskvärt
om skola och förskola och inte bara att de ligger på
gångavstånd.
På grund av att det ligger både en höt traﬁkerad väg
och en järnväg söder om planområdet anser länsstyrelsen att bullersituationen bör belysas. Buller har
påverkan på människors hälsa därför är det bra att
beröra bullersituationen även om det inte anses vara
några överskridande bullervärden.

Borås Elnät förutsätter att exploatören kontaktar oss i
god tid före byggstart.

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.

Kommentar

Kommentar

Synpunkterna noteras.

Förtydligande av avstånden har gjorts i beskrivningen.

S10 Räddningsverket

Med avseende på det långa avståndet till väg och järnväg bedöms att en utredning om buller inte behöver
göras.

Räddningstjänsten har sedan tidigare alternativt
system för brandvattenförsörjning av området. Detta
innebär att räddningstjänsten kör tankbilar vid en
eventuell brand och vattenförsörjning av dessa bilar är
tänk att ske från brandposten i korsningen Polonäsgränd/Brotorpsgatan.
Det som räddningstjänsten vänder sig mot är att
planen ska medge vårdverksamhet. Alternativt system
är inte tänkt att tillämpas för vårdverksamhet. Räddningstjänsten ser två lösningsalternativ antingen så
förses den del av planområdet som kan innehålla vård
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med en konventionellt brandpostsystem eller så tas
vård bort från planen.

S14 Hyresgästföreningen

Varför detta ensidiga byggande av villor i detta område?
Det är viktigt i ett integrerat samhälle att bostäder
består av både villor, bostadsrätter och givetvis även
hyresrätter, vilket man mycket väl skulle kunna bygga
även i detta område.
Kommentar

Synpunkterna noteras.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
STADSBYGGNADSKONTORET

S15 Naturskyddsföreningen

I det planerade området ﬁnns inget av högt naturvärde. Kransmossens friluftsområde påverkas endast
marginellt, vilket är av stort värde. Det är positivt, att
fjärrvärme kan anslutas och att uppvärmningen inte
får ske med el eller olja. Kollektivtraﬁk till området
ﬁnns, men möjligheterna att cykla till centrum bör
förbättras.
Kommentar

En cykelplan för kommunen är under utarbetande.
S16 Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden vill betona vikten av
att gång- och cykelvägar, samt bra allmänbelysning
iordningställs inom området, så att barn och unga
tryggt kan vistas där. Tillgången till Kransmossens
friluftsområde får inte påverkas negativt vare sig för
boende eller för besökande.
Kommentar

En cykelplan för kommunen är under utarbetande.
Tillgängligheten till Kransmossens friluftsområde har
inte förändrats mer än att en gångväg har rätats ut
några få meter.
S17 Sociala Omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden tycker att det är bra att det
tas fram en detaljplan för området och att det skapas
möjligheter till ett LSS-boende. Det är viktigt när det
gäller detaljplaner att det skapas förutsättningar för
boenden till samtliga de målgrupper som ingår inom
Sociala omsorgsnämndens verksamhetsområde.
Nämnden förutsätter att planprogrammet följer det
program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet
för personer med funktionsnedsättning som är antaget
av Borås Stad.
Kommentar

Synpunkterna noteras.

att det ﬁnns ett konkret förslag när man kontaktar
berörda hos Er. När man får kontakt tar det ytterligare
tid innan ett förslag presenteras. Även om ett pris per
kvadratmeter presenteras så saknas en uppskattning av
kostnad för totalen. Är det tänkt att återställa marken
på något sätt? /2./Vad är alternativet om vi inte köper
tomten? För vår del ser vi stora kostnader med att
delas köpa ny mark samt att anlägga ny trädgård och
att göra en helt ny infart. Totalt sett gör detta att man
har svårt att göra en bedömning av förutsättningarna
för oss.
4.1 Gator och 4.2 Traﬁk:
När det gäller gatan och traﬁken så är även det svårt
att göra sig en uppfattning om, då det inte klatt
framgår hur /3./gatans exakta sträckning är tänkt. Det
hade förtydligats om man hade märkt ut gatans tänkta
sträckning på plats så att man som berörd hade kunnat
göra sig en ordentlig uppfattning om hur nära tomten
och berget gatan är tänkt att gå samt hur /4./högt
vägen är tänkt att ligga med tanke på bullerpåverkan.
Så med utgångspunkt från detta så är vår uppfattning att vi vill ha gatan så långt upp mot berget som
möjligt och samtidigt så lågt som möjligt; alltså sänka
gatan så mycket som möjligt för att minska traﬁkbuller.
Kommentar

1. och 2. Planen ger möjlighet att köpa till den aktuella marken, men det ﬁnns inget tvång. Kommunens
markavdelning kommer att ansvara för den eventuella
försäljningen, där pris, markbehandling o.d. avtalas.
3.En utsättning med pinnar av vägens proﬁl närmast
Kadriljen 1 har gjorts.
4. En ny höjdsättning av lokalgatan ger mindre slänter
än tidigare förslag. Bergknallen hålls fri i största möjliga mån.
Planen ger möjlighet för fastighetsägaren att köpa till
mark, omfattningen framgår av planen.

3.2 Sakägare
S18 Kadriljen 1

S19 Kadriljen 7

Som fastighetsägare till Kadriljen 1 och direkt berörd
av detaljplanen så saknar vi mer konkret information
om detaljplanen och hur vi blir berörda, samt vad
omnämnandet om oss innebär för oss. Det vi tänker
på är i Genomförandebeskrivningen.

Vår fastighet Kadriljen 7 får sin gräns mot nya området, avskilt med ett naturområde.
Vi ser illustrationskarta alt. 2 som det bästa, men att
ev. det tänkta naturområdet som gränsar till vår fastighet helt eller delvis köps av oss.

2.5 Avtal/3.2 Fastighetsbildning:

Kommentar

/1./När det i detaljplanen står att vi skall bli kontaktade för att erbjudas att köpa den del av vändplatsen
som i planen betecknas B och att det skall upprättas
köpeavtal och fastighetsreglering förväntar man sig att
bli kontaktad och få ett förslag presenterat för sig eller

Planen ger möjlighet för fastighetsägaren att köpa till
mark, omfattningen framgår av planen.Vid avvägning
mellan de båda alternativen av placeringen av LSS-boendet ger alt.1 med placeringen längst inne på gatan ﬂer
fördelar, speciellt för framkomligheten på lokalgatan.

GRANSKNING
ANTAGANDE
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S20 Kadriljen 8

• Vi undrar varför VA-ledningar behöver dras genom
vår fastighet d v s Kadriljen 8?
• Vi undrar vad vi har för rättigheter att neka kommunen ovanstående då vi tycker att detta delvis gör
intrång på vår tomt och delvis kommer att belasta
fastigheten med servitut?
• Om vi blir tvingade att skriva avtal med Borås Stad
gällande de nya ledningarna vad får vi för intrångsersättning delvis med tanke på att vi belastar fastigheten
och förstör vår tomt (framför allt den gamla muren)
och delvis med tanke på eventuella problem i framtiden, exempelvis rör som går sönder?
• Om ovanstående avtal skrivs hur länge kommer
arbete på vår tomt pågå?
• När det gäller naturområdet mellan vår tomt och
det nya området är vi intresserade av att eventuellt
friköpa delen bakom vår tomt.
Vi tycker att det är tråkigt att man tar i anspråk delar
av ett friluftsområde även om vi förstår att det ﬁnns
behov av nya tomter. Om det nu ändå ska bebyggas
skulle vi föredra alternativet med LSSbostäder närmast
vår tomt.
Vi vill inte behöva vända oss till både Borås Stad och
Borås Energi och Miljö med ﬂera för att få svar på våra
frågor utan hoppas att det räcker att kontakta dig eller
någon annan som kan fungera som vår kontaktperson.

råde som Brotorp, då det medför extra traﬁk och att
det ofta står transportfordon på vägen för avlastning.
Just transporter till och från LSS-boende talar för att
det skall placeras längst in.
Viktigt också att typ av LSS-boende anpassas så att
det blir barn eller andra som har nytta av att det ligger
nära friluftsområde placeras där.
Kommentar

Att en markprojektering ska utföras kan inte säklerställas i en detaljplan. Däremot har synpunkten
framförts till kommunens parkavdelning som tar över
ansvaret för naturmarken när planen ska genomföras.
Bergknallen är ett viktigt inslag i området och marken
kommer att återställas efter vägbygget.
Vid avvägning mellan de båda placeringsalternativenalternativen av LSS-boendet ger alt.1 med tomten
längst inne på gatan ﬂer fördelar, speciellt för framkomligheten på gatan.
Övriga frågor framförs till berörda i kommunen.

Planavdelningen

Tord Lundborg

Elisabet Clementson

planchef

planarkitekt

Kommentar

Ang. de fyra första punkterna: VA-ledningarna har fått
ny anslutningspunkt i Kadriljgatan vilket innebär att
inget servitut kommer att behövas på Kadriljen 8.
Planen ger möjlighet för fastighetsägaren att köpa till
mark, omfattningen framgår av planen.
S21 Polkan 2

Vi vill att det skall stå i planen att det skall utföras en
markprojektering av grönområdet som ansluter mot
stigen och vår vändplats.
Eftersom jag är i byggbranchen vet jag att en formulering i DP ofta resulterar i att träd mm råkar avverkas.
Det är oerhört viktigt för slutresultatat av den nya
sträckningen av Kadriljgatan att området vid bergsknallen och de höga tallarna utformas på ett bra sätt.
Tycker även att plan alt 2 inte kan vara relevant.
Förstår att området är ett bra läge för LSS, men det är
ganska mycket med 3 st LSS-boende på ett så litet om-
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
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SP2

BESLUTSFÖRSLAG

Dagvatten i Viared: Önskemål från Lygnerns vattenråd om
information om dagvatten i Viared
Önskemål från Lygnerns vattenråd om information om dagvattenhantering i Viared har inkommit till
Kommunstyrelsen. Borås Energi och Miljö AB har besvarat frågorna.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen beslutar att svara Lygnerns vattenråd enligt Borås Energi och Miljös skrivelse.

2012-01-18

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-01-19

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0640
Handläggare: My-Linda Lorentsson, 8276
Datum/avdelningschef: 2012-01-17 / bh

Programområde: 2

Sven Johansson
Smedstorp 414
430 65 Rävlanda
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BESLUTSFÖRSLAG

Förvärv av fastigheten Råssered 1:11 mellan Tosseryd och
Brämhult
Ägaren till fastigheten Råssered 1:11 har erbjudit kommunen att köpa fastigheten. Fastigheten är
belägen inom Brämhult och gränsar till Kype- och Ymerterrängens friluftsområde. Råssered 1:11 är
obebyggd och har en areal om cirka 6 000 kvm. Fastigheten gränsar på alla sidor till mark som
kommunen äger. Med hänsyn till Kype- och Ymerterrängens betydelse som friluftsområde och för att
kommunen skall få ett mer sammanhängande område för friluftslivet är ett förvärv av fastigheten
lämpligt. Ett preliminärt köpeavtal har träffats som innebär att kommunen förvärvar Råssered 1:11 för
en köpeskilling om 35 000 kronor. Köpeskillingen överensstämmer med Kommunens skogsenhets
värdering. Tillträde och betalning sker 2012-02-29.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen köper fastigheten Råssered 1:11 av Bertil Sävbrinks dödsbo för 35 000 kronor.

2012-01-18

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-01-19

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0729 252
Handläggare: Peter Zettergren, tfn 033-35 72 94
Datum/avdelningschef: 2012-01-17 / bh

Programområde: 2
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Yttrande över Prövning enligt miljöbalken för sökande Borås
Energi och Miljö AB om vindkraft (Rångedala-Gravryd 1:10
m.fl).
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Till länsstyrelsen avges yttrandet att Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan från Borås Energi och Miljö AB om tillstånd
till att uppföra vindkraftverk på Rångedala-Gravryd 1:10 mfl enligt miljöbalken 16 kap 4§.

2012-01-16

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-01-17

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2010/KS0833 370
Handläggare: Monica Lindqvist , tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2012-01-16 / bh

Programområde: 2

1 (1)
2012-02-06

2010/KS0833 370

Monica Lindqvist
033-35 73 22
Miljöskyddsenheten
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Yttrande över Prövning enligt miljöbalken för
sökande Borås Energi och Miljö AB om vindkraft
(Rångedala-Gravryd 1:10 m.fl).
Länsstyrelsen har sänt ärendet på remiss till Borås Stad, Kommunstyrelsen för
yttrande. Länsstyrelsens diarienummer är 551-19289-2010.
Kommunstyrelsen har i tidigare yttrande önskat komplettering om bl a
landskapsbild och gestaltning, vilket också erhållits. Miljöbevakning av ljud mm
sköts av miljömyndighet och ligger utanför Kommunstyrelsens roll. Borås
Energi och Miljö AB har av hänsyn till Autismgruppen tagit bort två verk ur
projektet.
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan från Borås Energi och Miljö AB om
tillstånd att uppföra vindkraftverk på Rångedala-Gravryd 1.10 mfl, enligt
miljöbalken 16 kap 4 §.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

SP5
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Yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövningar
utanför detaljplanelagt område (bygglovsärenden utom plan)
Gingri 1:2, Fristad, BN2011-001585
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen avstyrker förhandsbeskedet.

2012-01-18

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes

x Alternativt förslag

2012-01-19

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0066 216, 20/2011
Handläggare: My-linda Lorentsson, 358276
Datum/avdelningschef: 2012-01-17 / bh

Programområde: 2

1 (1)
2012-02-06

2011/KS0066 216, 20/2011

My-Linda Lorentsson

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över lokaliserings- och
lämplighetsprövningar utanför detaljplanelagt
område (bygglovsärenden utom plan)
Gingri 1:2, Fristad BN 2011-001585
I Översiktsplanen som antogs av Kommunfullmäktige 2006, ÖP06, anges
spelregler för bland annat naturvärden. Områden med ”högsta naturvärde”, klass
I, eller ”mycket högt naturvärde”, klass II, ska värnas gentemot åtgärder som
påverkar området negativt. Som spelregel anges även att värdera naturen som
resurs i ekonomiska beräkningssystem.
Det aktuella förhandsbeskedet ligger inom naturskydd klass I samt riksintresse
naturvård.
Kommunstyrelsen avstyrker med stöd av Översiktsplanen, ÖP06, ansökan om
förhandsbesked.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Gingri 1:2
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