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Yttrande över begäran om planbesked för Källbäcksryd 1:16
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skivelse avges enligt upprättat förslag.

2012-11-13

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-11-13

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0544 214
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2012-11-12 / bh

Programområde: 2

1 (1)
2012-12-03

2012/KS0544 214

Karin Johansson
033-35 70 57

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över begäran om planbesked för
Källbäcksryd 1:16
Gällande byggnadsplan för Källbäcksryd 1:16 medger parkmark. Området utgör
en naturlig oas mitt i bostadsområdet, och har ett stort värde som närpark för
bebyggelsen i omgivningen. Om grönområdet minskas skulle den kvarvarande
naturyta inte komma till sin rätt. Utfarter i innerkurva är olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Kommunstyrelsen anser att nuvarande markanvändning i planen är lämplig och
avstyrker ansökan.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Beslut om strandskyddsdispens för nätstation på fastigheten
Tångagärdshagen 2:1
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden.
Båda nämnderna har tillstyrkt ansökan om strandskyddsdispens.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nätstation på fastigheten Tångagärdshagen 2:1 vid Tolken, Borås
Stad.

2012-11-08

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-11-12

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0458 407
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 357276
Datum/avdelningschef: 2012-10-17 / bh

Programområde: 2

Sida

1(3)
Datum

Dnr

2012-12-03

2012/KS0458

Charlotta Tornvall

Vattenfall Eldistribution AB
Österlånggatan 60
461 88

Beslut om strandskyddsdispens för nätstation på
fastigheten Tångagärdshagen 2:1, Borås Stad
Beslut
Kommunstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken dispens från
strandskyddsbestämmelserna för nätstation på fastigheten Tångagärdshagen 2:1 vid
Tolken, Borås Stad
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser
inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då
dispensbeslutet vann laga kraft.
Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att göra nätstation på
ovanstående fastighet. Ritning och karta har bifogats ansökan.
Anhållan om beslut om strandskyddsdispens inkom 4 juni 2012 till
Kommunstyrelsen.

Skälen för Kommunstyrelsens beslut
Dispens från strandskyddsbestämmelserna
Platsen för åtgärden ligger inom Tolkens strandskyddsområde som är 300 meter.
Inom detta område får man inte uppföra byggnader så att de hindrar eller avhåller
allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt
(7 kap 15 § miljöbalken). Om det finns särskilda skäl får Kommunstyrelsen ge dispens
från bestämmelserna (7 kap 18 b och 18 c §§ miljöbalken). Dispens får ges endast om
det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken).
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

Motivering

Det finns sex särskilda skäl som är giltiga för dispens från strandskyddsbestämmelserna:
18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller
dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Ett av skälen är att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Kommunstyrelsen
bedömer att det finns särskilda skäl för dispens. Kommunstyrelsen bedömer att det
finns särskilda skäl för dispens.
Syftet med strandskyddet påverkas inte, d v s att djur- och växtlivet inte kommer
påverkas på ett oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till strandområdet inte
kommer försämras för att dispens för medges.
Kommunstyrelsen bedömer att åtgärden är förenlig med kraven på en från allmän
synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap
miljöbalken) samt med gällande kommunal översiktsplan. Området utgör inte
riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det kommer in till
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska ta upp beslutet till överprövning om det kan antas att
det inte finns särskilda skäl till dispens. Länsstyrelsen skickar ett godkännande
alternativt beslut om överprövning inom denna tid. Först då kan dispensen bli giltig.
Sakägare har möjlighet att överklaga beslutet. Därför bör inte åtgärden påbörjas
förrän tiden för överklagande har gått ut.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. Överklagande ska lämnas in
till Kommunstyrelsen.
Ärendet har handlagts av Charlotta Tornvall. Kommunstyrelsen har varit beslutande.
Ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson.
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KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Bilaga:
1. Översiktskarta
2. Situationsplan
3. Hur man överklagar
Kopia:
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Miljö- och konsumentnämnden
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni är missnöjd med Borås Stads beslut kan ni överklaga det hos länsstyrelsen Västra
Götalands län. Det gör ni skriftligt genom ett brev till Kommunstyrelsen i Borås Stad.
Kommunen vidarebefordrar därefter överklagandet till länsstyrelsen Västra Götalands län.
Överklagandet ska skickas till:
Borås Stad
Kommunstyrelsen
501 80 BORÅS
I brevet ska ni tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange ärendets diarienummer.
Redogör för dels varför ni anser kommunens beslut är felaktigt och dels hur ni anser att beslutet
ska ändras. Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger adress samt
telefonnummer. Om ni har andra handlingar som stöder er ståndpunkt så bör ni skicka med dem.
Ni kan givetvis anlita ombud för att sköta överklagandet åt er.
Kommunen måste ha fått ert brev inom tre veckor från den dag ni fick beslutet annars kan
inte överklagandet tas upp. Kommunstyrelsen, som har meddelat det överklagade beslutet, prövar
om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har den inte det ska den avvisas, om
det inte finns vissa skäl i lagen. Om skrivelsen inte avvisas ska Kommunstyrelsen, som har
meddelat beslutet, överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Västra
Götalands län, som ska pröva överklagandet.
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Beslut om strandskyddsdispens för nätstation på fastigheten
Sundholmen 2:8
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden.
Båda nämnderna har tillstyrkt ansökan om strandskyddsdispens.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nätstation på fastigheten Sundholmen 2:8 vid Tolken, Borås Stad.

2012-11-08

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-11-12

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0460 407
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 357276
Datum/avdelningschef: 2012-10-17 / bh

Programområde: 2

Sida

1(3)
Datum

Dnr

2012-12-03

2012/KS0460

Charlotta Tornvall

Vattenfall Eldistribution AB
Österlånggatan 60
461 88 Trollhättan

Beslut om strandskyddsdispens för nätstation på
fastigheten Sundholmen 2:8, Borås Stad
Beslut
Kommunstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken dispens från
strandskyddsbestämmelserna för nätstation på fastigheten Sundholmen 2:8 vid
Tolken, Borås Stad
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser
inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då
dispensbeslutet vann laga kraft.
Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att göra en nätstation
på ovanstående fastighet. Ritning och karta har bifogats ansökan.
Anhållan om beslut om strandskyddsdispens inkom 4 juni 2012 till
Kommunstyrelsen.

Skälen för Kommunstyrelsens beslut
Dispens från strandskyddsbestämmelserna
Platsen för åtgärden ligger inom Tolkens strandskyddsområde som är 300 meter.
Inom detta område får man inte uppför byggnader så att de hindrar eller avhåller
allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt
(7 kap 15 § miljöbalken). Om det finns särskilda skäl får Kommunstyrelsen ge dispens
från bestämmelserna (7 kap 18 b och 18 c §§ miljöbalken). Dispens får ges endast om
det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken).

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Motivering

Det finns sex särskilda skäl som är giltiga för dispens från strandskyddsbestämmelserna:
18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller
dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Ett av skälen är att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Kommunstyrelsen
bedömer att det finns särskilda skäl för dispens.
Syftet med strandskyddet påverkas inte, d v s att djur- och växtlivet inte kommer
påverkas på ett oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till strandområdet inte
kommer försämras för att dispens för medges.
Kommunstyrelsen bedömer att åtgärden är förenlig med kraven på en från allmän
synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap
miljöbalken) samt med gällande kommunal översiktsplan. Området utgör inte
riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det kommer in till
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska ta upp beslutet till överprövning om det kan antas att
det inte finns särskilda skäl till dispens. Länsstyrelsen skickar ett godkännande
alternativt beslut om överprövning inom denna tid. Först då kan dispensen bli giltig.
Sakägare har möjlighet att överklaga beslutet. Därför bör inte åtgärden påbörjas
förrän tiden för överklagande har gått ut.
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Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. Överklagande ska lämnas in
till Kommunstyrelsen.
Ärendet har handlagts av Charlotta Tornvall. Kommunstyrelsen har varit beslutande.
Ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Bilaga:
1. Översiktskarta
2. Situationsplan
3. Hur man överklagar
Kopia:
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni är missnöjd med Borås Stads beslut kan ni överklaga det hos länsstyrelsen Västra
Götalands län. Det gör ni skriftligt genom ett brev till Kommunstyrelsen i Borås Stad.
Kommunen vidarebefordrar därefter överklagandet till länsstyrelsen Västra Götalands län.
Överklagandet ska skickas till:
Borås Stad
Kommunstyrelsen
501 80 BORÅS
I brevet ska ni tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange ärendets diarienummer.
Redogör för dels varför ni anser kommunens beslut är felaktigt och dels hur ni anser att beslutet
ska ändras. Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger adress samt
telefonnummer. Om ni har andra handlingar som stöder er ståndpunkt så bör ni skicka med dem.
Ni kan givetvis anlita ombud för att sköta överklagandet åt er.
Kommunen måste ha fått ert brev inom tre veckor från den dag ni fick beslutet annars kan
inte överklagandet tas upp. Kommunstyrelsen, som har meddelat det överklagade beslutet, prövar
om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har den inte det ska den avvisas, om
det inte finns vissa skäl i lagen. Om skrivelsen inte avvisas ska Kommunstyrelsen, som har
meddelat beslutet, överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Västra
Götalands län, som ska pröva överklagandet.
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Beslut om strandskyddsdispens för nätstation på fastigheten
Sundholmen 4:5
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden.
Båda nämnderna har tillstyrkt ansökan om strandskyddsdispens.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nätstation på fastigheten Sundholmen 4:5 vid Tolken, Borås Stad.

2012-11-08

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-11-12

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0461 407
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 357276
Datum/avdelningschef: 2012-10-17 / bh

Programområde: 2

Sida

1(3)
Datum

Dnr

2012-12-03

2012/KS0461

Charlotta Tornvall

Vattenfall Eldistribution AB
Österlånggatan 60
461 88 Trollhättan

Beslut om strandskyddsdispens för nätstation på
fastigheten Sundholmen 4:5, Borås Stad
Beslut
Kommunstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken dispens från
strandskyddsbestämmelserna för nätstation på fastigheten Sundholmen 4:5 vid
Tolken, Borås Stad
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser
inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då
dispensbeslutet vann laga kraft.
Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att göra en nätstation
på ovanstående fastighet. Ritning och karta har bifogats ansökan.
Anhållan om beslut om strandskyddsdispens inkom 4 juni 2012 till
Kommunstyrelsen.

Skälen för Kommunstyrelsens beslut
Dispens från strandskyddsbestämmelserna
Platsen för åtgärden ligger inom Tolkens strandskyddsområde som är 300 meter.
Inom detta område får man inte uppföra byggnader så att de hindrar eller avhåller
allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt
(7 kap 15 § miljöbalken). Om det finns särskilda skäl får Kommunstyrelsen ge dispens
från bestämmelserna (7 kap 18 b och 18 c §§ miljöbalken). Dispens får ges endast om
det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken).
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

Motivering

Det finns sex särskilda skäl som är giltiga för dispens från strandskyddsbestämmelserna:
18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller
dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Ett av skälen är att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Kommunstyrelsen
bedömer att det finns särskilda skäl för dispens.
Syftet med strandskyddet påverkas inte, d v s att djur- och växtlivet inte kommer
påverkas på ett oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till strandområdet inte
kommer försämras för att dispens för medges.
Kommunstyrelsen bedömer att åtgärden är förenlig med kraven på en från allmän
synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap
miljöbalken) samt med gällande kommunal översiktsplan. Området utgör inte
riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det kommer in till
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska ta upp beslutet till överprövning om det kan antas att
det inte finns särskilda skäl till dispens. Länsstyrelsen skickar ett godkännande
alternativt beslut om överprövning inom denna tid. Först då kan dispensen bli giltig.
Sakägare har möjlighet att överklaga beslutet. Därför bör inte åtgärden påbörjas
förrän tiden för överklagande har gått ut.

3

Hur man öveklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. Överklagande ska lämnas in
till Kommunstyrelsen.
Ärendet har handlagts av Charlotta Tornvall. Kommunstyrelsen har varit beslutande.
Ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Bilaga:
1. Översiktskarta
2. Situationsplan
3. Hur man överklagar
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni är missnöjd med Borås Stads beslut kan ni överklaga det hos länsstyrelsen Västra
Götalands län. Det gör ni skriftligt genom ett brev till Kommunstyrelsen i Borås Stad.
Kommunen vidarebefordrar därefter överklagandet till länsstyrelsen Västra Götalands län.
Överklagandet ska skickas till:
Borås Stad
Kommunstyrelsen
501 80 BORÅS
I brevet ska ni tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange ärendets diarienummer.
Redogör för dels varför ni anser kommunens beslut är felaktigt och dels hur ni anser att beslutet
ska ändras. Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger adress samt
telefonnummer. Om ni har andra handlingar som stöder er ståndpunkt så bör ni skicka med dem.
Ni kan givetvis anlita ombud för att sköta överklagandet åt er.
Kommunen måste ha fått ert brev inom tre veckor från den dag ni fick beslutet annars kan
inte överklagandet tas upp. Kommunstyrelsen, som har meddelat det överklagade beslutet, prövar
om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har den inte det ska den avvisas, om
det inte finns vissa skäl i lagen. Om skrivelsen inte avvisas ska Kommunstyrelsen, som har
meddelat beslutet, överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Västra
Götalands län, som ska pröva överklagandet.
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BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus
på fastigheten Grästorp 1:1
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden.
Båda nämnderna har tillstyrkt ansökan om strandskyddsdispens.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för bostadshus på fastigheten Grästorp 1:1 vid Häggån, Borås Stad.

2012-11-13

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-11-13

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0519 407
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 357276
Datum/avdelningschef: 2012-11-07 / bh

Programområde: 2

Sida

1(3)
Datum

Dnr

2012-12-03

2012/KS0519 407

Charlotta Tornvall

Grästorps Gård AB
Gässlösavägen 65
504 41 Borås

Beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av
bostadshus på fastigheten Grästorp 1:1, Borås Stad
Beslut
Kommunstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken dispens från
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Grästorp
1:1 vid Häggån, Borås Stad
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser
inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då
dispensbeslutet vann laga kraft.
Tomtplatsavgränsning
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat zon, eller
hemfridszon, där allemansrätten inte gäller. En tomtplatsavgränsning har gjorts, se
bifogad karta.
Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga bostadshus
på ovanstående fastighet. Ritning och karta har bifogats ansökan.
Anhållan om beslut om strandskyddsdispens inkom 4 juli 2012 till Kommunstyrelsen.

Skälen för Kommunstyrelsens beslut
Dispens från strandskyddsbestämmelserna
Platsen för åtgärden ligger inom Häggåns strandskyddsområde som är 100 meter.
Inom detta område får man inte uppföra byggnader så att de hindrar eller avhåller
allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt
(7 kap 15 § miljöbalken). Om det finns särskilda skäl får Kommunstyrelsen ge dispens
från bestämmelserna (7 kap 18 b och 18 c §§ miljöbalken). Dispens får ges endast om
det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken).
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Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
Motivering

Det finns sex särskilda skäl som är giltiga för dispens från strandskyddsbestämmelserna. Ett av skälen är att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör
att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Det planerade bostadshuset ligger
på samma plats som ett tidigare nedbrunnet hus inom en redan ianspråktagen tomt,
där allmänheten inte har tillträde. Kommunstyrelsen bedömer att det finns särskilda
skäl för dispens.
Syftet med strandskyddet påverkas inte, d v s att djur- och växtlivet inte kommer
påverkas på ett oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till strandområdet inte
kommer försämras för att dispens för medges.
Kommunstyrelsen bedömer att bostadshuset är förenlig med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap
miljöbalken) samt med gällande kommunal översiktsplan. Området utgör inte
riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det kommer in till
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska ta upp beslutet till överprövning om det kan antas att
det inte finns särskilda skäl till dispens. Länsstyrelsen skickar ett godkännande
alternativt beslut om överprövning inom denna tid. Först då kan dispensen bli giltig.
Sakägare har möjlighet att överklaga beslutet. Därför bör inte åtgärden påbörjas
förrän tiden för överklagande har gått ut.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. Överklagande ska lämnas in
till Kommunstyrelsen.
Ärendet har handlagts av Charlotta Tornvall. Kommunstyrelsen har varit beslutande.
Ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Bilaga:
1. Översiktskarta
2. Karta med tomtplatsavgränsning
3. Hur man överklagar
Kopia:
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni är missnöjd med Borås Stads beslut kan ni överklaga det hos länsstyrelsen Västra
Götalands län. Det gör ni skriftligt genom ett brev till Kommunstyrelsen i Borås Stad.
Kommunen vidarebefordrar därefter överklagandet till länsstyrelsen Västra Götalands län.
Överklagandet ska skickas till:
Borås Stad
Kommunstyrelsen
501 80 BORÅS
I brevet ska ni tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange ärendets diarienummer.
Redogör för dels varför ni anser kommunens beslut är felaktigt och dels hur ni anser att beslutet
ska ändras. Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger adress samt
telefonnummer. Om ni har andra handlingar som stöder er ståndpunkt så bör ni skicka med dem.
Ni kan givetvis anlita ombud för att sköta överklagandet åt er.
Kommunen måste ha fått ert brev inom tre veckor från den dag ni fick beslutet annars kan
inte överklagandet tas upp. Kommunstyrelsen, som har meddelat det överklagade beslutet, prövar
om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har den inte det ska den avvisas, om
det inte finns vissa skäl i lagen. Om skrivelsen inte avvisas ska Kommunstyrelsen, som har
meddelat beslutet, överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Västra
Götalands län, som ska pröva överklagandet.
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Beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av
förrådsbyggnad och friggebod på fastigheten Asklanda 1:8
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden.
Båda nämnderna har tillstyrkt ansökan om strandskyddsdispens.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för förrådsbyggnad och friggebod på fastigheten Asklanda 1:8 vid
Öresjö, Borås Stad.

2012-11-13

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-11-13

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0533 407
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 357276
Datum/avdelningschef: 2012-11-07 / bh

Programområde: 2

Sida

1(3)
Datum

Dnr

2012-12-03

2012/KS0533 407

Charlotta Tornvall

AnnaKarin Ivarsson
Nabben, Sandvad 8
513 35 Fristad

Beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av
förrådsbyggnad och friggebod på fastigheten
Asklanda 1:8, Borås Stad
Beslut
Kommunstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken dispens från
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av förrådsbyggnad och friggebod på
fastigheten Asklanda 1:8 vid Öresjö, Borås Stad.
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser
inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då
dispensbeslutet vann laga kraft.
Tomtplatsavgränsning
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat zon, eller
hemfridszon, där allemansrätten inte gäller. En tomtplatsavgränsning har gjorts, se
bifogad karta.
Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en
förrådsbyggnad och en friggebod ovanstående fastighet. Ritning och karta har
bifogats ansökan.
Anhållan om beslut om strandskyddsdispens inkom 13 augusti 2012 till
Kommunstyrelsen.

Skälen för Kommunstyrelsens beslut
Dispens från strandskyddsbestämmelserna
Platsen för åtgärden ligger inom Öresjös strandskyddsområde som är 200 meter.
Inom detta område får man inte uppföra byggnader så att de hindrar eller avhåller
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allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt
(7 kap 15 § miljöbalken). Om det finns särskilda skäl får Kommunstyrelsen ge dispens
från bestämmelserna (7 kap 18 b och 18 c §§ miljöbalken). Dispens får ges endast om
det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken).
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
Motivering

Det finns sex särskilda skäl som är giltiga för dispens från strandskyddsbestämmelserna. Ett av skälen är att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör
att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Den planerade förrådsbyggnaden
och friggeboden ligger inom ianspråktagen tomt, där allmänheten inte har tillträde.
Kommunstyrelsen bedömer att det finns särskilda skäl för dispens.
Syftet med strandskyddet påverkas inte, d v s att djur- och växtlivet inte kommer
påverkas på ett oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till strandområdet inte
kommer försämras för att dispens för medges.
Kommunstyrelsen bedömer att förrådsbyggnaden och friggeboden är förenlig med
kraven på en från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och
vattenresurserna (3 och 4 kap miljöbalken) samt med gällande kommunal
översiktsplan. Området utgör inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det kommer in till
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska ta upp beslutet till överprövning om det kan antas att
det inte finns särskilda skäl till dispens. Länsstyrelsen skickar ett godkännande
alternativt beslut om överprövning inom denna tid. Först då kan dispensen bli giltig.
Sakägare har möjlighet att överklaga beslutet. Därför bör inte åtgärden påbörjas
förrän tiden för överklagande har gått ut.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. Överklagande ska lämnas in
till Kommunstyrelsen.
Ärendet har handlagts av Charlotta Tornvall. Kommunstyrelsen har varit beslutande.
Ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Bilaga:
1. Översiktskarta
2. Karta med tomtplatsavgränsning
3. Hur man överklagar
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LUNDAGÅRDEN

PA

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni är missnöjd med Borås Stads beslut kan ni överklaga det hos länsstyrelsen Västra
Götalands län. Det gör ni skriftligt genom ett brev till Kommunstyrelsen i Borås Stad.
Kommunen vidarebefordrar därefter överklagandet till länsstyrelsen Västra Götalands län.
Överklagandet ska skickas till:
Borås Stad
Kommunstyrelsen
501 80 BORÅS
I brevet ska ni tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange ärendets diarienummer.
Redogör för dels varför ni anser kommunens beslut är felaktigt och dels hur ni anser att beslutet
ska ändras. Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger adress samt
telefonnummer. Om ni har andra handlingar som stöder er ståndpunkt så bör ni skicka med dem.
Ni kan givetvis anlita ombud för att sköta överklagandet åt er.
Kommunen måste ha fått ert brev inom tre veckor från den dag ni fick beslutet annars kan
inte överklagandet tas upp. Kommunstyrelsen, som har meddelat det överklagade beslutet, prövar
om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har den inte det ska den avvisas, om
det inte finns vissa skäl i lagen. Om skrivelsen inte avvisas ska Kommunstyrelsen, som har
meddelat beslutet, överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Västra
Götalands län, som ska pröva överklagandet.
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Strategisk plan för Gässlösa
Detaljplanerna för Västra och Norra Viared exploateras för närvarande. All mark i dessa detaljplaner är i princip
bokade och med nuvarande markkonsumtion är de fullbyggda inom 5 år. Av den anledningen gav
Kommunstyrelsen nyligen Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att snarast påbörja arbetet med detaljplan för
Östra Viared och att planarbetet ges allra högsta prioritet.
Efter Viared söker Borås nya verksamhetsområden för framtiden. Dessa har enligt tidigare planer lokaliserats
utefter riksväg 27 delen Kråkered – Viared. Det som nu är aktuellt att planera är Gässlösaområdet. Det finns flera
anledningar härtill.
Avloppsreningsverket skall flyttas vilket skapar nya möjligheter till omvandling av detta verksamhetsområde till
attraktiva bostadsområden nära Viskan.
Området söder om S:t Sigfrids griftegård är ett område som Borås Stad arrenderar ut till olika företag med stora
behov av upplag och förråd. Detta är inte den bästa framtida markanvändningen med tanke på att Gässlösavägen
får en anslutning till nya riksväg 27 när den är klar i årsskiftet 2015/16. Uppgiften här är att skapa ett nytt
attraktivt verksamhetsområde med exponerat läge mot nya riksväg 27.
Söder om den nya riksvägen breder hedlandskapet ut sig som är unikt i kommunen. Detta naturvärdesrika
område tillsammans med Viskans närområde har stora möjligheter att utvecklas till ett område för rekreation för
hela staden. Här är uppgiften att bilda ett naturreservat av det öppna hedlanskapet och våtmarkerna närmast
Viskan.
Kansliets uppgift är också att därutöver se på möjligheterna att skapa nya bostadsområden
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ge Stadskansliet i uppdrag att upprätta en strategisk plan för Gässlösa

2012-11-12

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-11-21

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0666
Handläggare: Peter Skoglund, tfn 033-35 70 51
Datum/avdelningschef: 2012-11-09 / bh

Programområde: 2
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Yttrande över detaljplan för Viared, del av Viared 8:104 och
10:1
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.

2012-11-28

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-11-28

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0880 214
Handläggare: Peter Skoglund, tfn 033-35 70 51
Datum/avdelningschef: 2012-11-27 / bh

Programområde: 2

1 (1)
2012-12-03

2011/KS0880

Peter Skoglund

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över detaljplan för Viared, del av Viared
8:104 och 10:1
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

GRANSKNING
SBN.s beslut
2012-06-18

P 11/09

Till remissinstanser
Detaljplan för Viared, del av VIARED 8:104 och 10:1 VIARED
STRAND, Borås Stad, upprättad den 4 juni 2012

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 20 augusti 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 (P11/09).
Vid förfrågningar ring Jonas Hallberg tfn. 033-358514 eller kontakta via e-post
jonas.hallberg@boras.se.
Borås den 20 juni 2012

Samhällsbyggnadsnämnden

P 11/09

Detaljplan för del av Viared
del av VIARED 8:104 och 10:1
VIARED STRAND
Borås Stad

GRANSKNING
ANTAGANDEHANDLING

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nya bostäder i
anslutning till Viareds Sommarstad.
Detaljplanen innebär att ca 60 enfamiljshus kan
tillskapas öster om Viareds Sommarstad. Området
trafikmatas från Nabbamotet via den industrigata
som ska byggas ut tillsammans med industriområdet
Viared Norra.

Översiktskarta

NORMALT PLANFÖRFARANDE
Beslut
SAMRÅD
UTSTÄLLNING

Instans/datum
Del. 2011-12-14
2012-06-14

REVIDERING

-

ANTAGANDE

-
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-

LAGAKRAFT

-
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Planbeskrivning
Detaljplan för del av Viared, del
av VIARED 8:104 och 10:1 (VIARED
STRAND), Borås Stad, upprättad den
4 juni 2012.
1. Inledning
1.1 Planens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nya bostäder i
anslutning till Viareds Sommarstad.
1.2 Planens huvuddrag

Detaljplanen innebär att ca 40 enfamiljshus kan
tillskapas öster om Viareds Sommarstad. Området
trafikmatas från Nabbamotet via den industrigata
som ska byggas ut tillsammans med industriområdet
Viared Norra.

2.2 Planprogram

Planområdet, tillsammans med Viareds Sommarstad
och området söder om planområdet, omfattas av ett
planprogram, Planprogram för Viared Strand, upprättat 2008-11-17. I planprogrammet föreslås att aktuellt
område ska användas för bostäder, förskola samt för
en gång- och cykelväg till Lyckebo. Planprogrammet
redovisar även att den sammanhållna bostadsbebyggelsen i de kvarter som gränsar till Viareds Sommarstad
ska följa ett gemensamt kvalitets- och gestaltningsprogram.
Detaljplanen överensstämmer i stort med planprogrammet, dock med en mindre exploatering. Behovet
av en ny förskola i området avses prövas i framtida
detaljplanearbete. Något gemensamt kvalitets- och
gestaltningsprogram avses inte upprättas.

1.3 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd tillkommer samrådsredogörelse och efter granskning tillkommer 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.
1.4 Plandata
1.4.1 Läge och areal

Planområdet är beläget ca 7 km väster om centrala
Borås och avgränsas av Viared Sommarstad i väster,
Viaredssjön i norr, Lyckebo i öster och RV 40 i söder.
Planområdets areal är ca 6,8 ha, varav tomtmark
uppgår till ca 3,9 ha.
1.4.2 Markägare

Planområdet är till största del privatägt. Borås Stad
äger ett mindre område i planområdets sydöstra del.

2. Tidigare ställningstaganden

Programskiss.
2.3 Miljömål för Borås

I Miljömål för Borås anges att all samhällsplanering
och allt byggande ska syfta till en sund, trivsam och
vacker miljö med kretsloppstänkande. De lokala
miljömålen ska integreras i samhällsplaneringen och
bidra till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar
utveckling.
Miljömålet en God bebyggd miljö anger att den
byggda miljö ska skapas i harmoni med naturen och
ge en god livsmiljö.
Miljömålet Energi och Trafik anger bland annat att
människors påverkan på klimatet inte ska vara skadlig.
I första hand ska ny bebyggelse anslutas till fjärrvärme
och ingen el eller olja ska användas för uppvärmning.
Ny bebyggelse ska planeras med goda förutsättningar
för kollektivtrafik. Gång- och cykelnätet ska byggas
ut och andelen bullerstörda från trafik ska minska.
Dagvatten ska omhändertas lokalt eller fördröjas.

2.1 Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2009-08-25 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan
för området.
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2.4 Strandskydd

För Viaredssjön norr om planområdet finns ett
strandskydd om 200 meter. Planområdet är avgränsat
så att det inte ska inkräkta på strandskyddet.
STADSBYGGNADSKONTORET

detaljplan närmaste delarna redovisas som natur
respektive bostäder.
Söder om planområdet finns detaljplan P 1170, laga
kraft 2012-01-18. Detaljplanen för området, vilket
går under namnet Viared Norra, föreslås användas
för kontor, volymhandel, trafikantservice, hotell samt
industri av ej störande karaktär. Genom planområdet
för Viared Norra ska en industrigata byggas ut, vilken
även ska försörja aktuellt planförslag för Viared
Strand. Se karta på nästa sida.

Strandskyddsgränsens (orange linje) relation till
planområdet.
2.5 Översiktliga planer

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger
samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar
utveckling. De samhällsbyggnadsmål som är relevanta
för detaljplaneförslaget är:
- Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget för kollektivtrafiken så att behovet av transporter
som belastar miljön minimeras.
- Bostäder ska ha nära till grönområden av hög
kvalitetet.
- Ny bebyggelse ska lokaliseras i lägen med god
trafiksäkerhet.

Gällande detaljplan för Viareds Sommarstad.

- Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och utformning av bebyggelse.
- Verka för samlokalisering av bostäder och verksamheter som inte stör varandra.
- För att gynna kvarboende och mångfald ska det
finnas bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer, ålder och storlek i närområdet.

2.9 Naturvårdsprogram

Nordost om planområdet finns ett område som i
Borås Stads naturvårdsprogram klassas som Klass
III-område, högt naturvärde på grund av dess lövskoga
med inslag av ädellövskog. Planförslaget bedöms inte
påverka Klass III-området då detta ligger utanför
planområdet.
2.10 Bostadsförsörjningsprogram

2.6 Grönområdesplan

Grönområdesplanen från 1995 innehåller riktlinjer
för Borås grönområden. För bostadsområden anger
planen rekommendationer att marklov för trädfällning kan anges där det finns behov samt att art- och
kvalitetsbestämning på planteringar ska redovisas i
samband med bygglov.

Planområdet är redovisat i Borås Stads bostadsbyggnadsprogram. Föreslagen bostadsbebyggelse har består
till skillnad från den som redovisas i bostadsförsörjningsprogrammet dock endast av enbostadshus.

2.7 Trafiknätsanalys för Borås

Huvudvägnätet i anslutning till planområdet bedöms
ha god framkomlighet.
2.8 Gällande detaljplaner

Planområdet saknar gällande detaljplan. Väster om
planområdet finns plan P 227, byggnadsplan för
fritidsområdet Viareds Sommarstad, där de till aktuell
GRANSKNING
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Detaljplan för Viared Norra. Industritomten norr om den nya industrivägen undantogs från antagandet.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
3.1 Avvägning enligt Miljöbalken

Planutformningen bedöms vara förenlig med
hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av naturen enligt
kap 7 i Miljöbalken.
Riksväg 40 som utgör riksintresse för kommunikation
påverkas inte negativt. Inga övriga riksintressen berörs.
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts enligt PBL4:34 och 6 kap MB.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.
3.2 Avvägning enligt PBL mellan allmänna intressen

Planförslaget innebär ett begränsat intresse för
allmänheten. Planområdet består i dagsläget mestadels
av avverkad granskog utan större naturvärden och
har begränsat intresse för friluftslivet. De motstående
allmänna intressen som avvägts är att bevara naturområdet jämfört med en exploatering enligt planförslaget.
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3.3 Avvägning mellan miljömålen och andra motstående intressen

Planförslaget innebär en utbyggnad av bostäder i
anslutning till befintliga bostäder vilket innebär att
befintlig infrastruktur utnyttjas. Detta ökar möjligheterna till effektivt kollektivtrafiknyttjande vilket
bedöms följa nationella, regionala och lokala mål.
Dessa ska avvägas mot påverkan på naturvärden och
landskapsbild.

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

Planområdet är förhållandevis kuperat, med ett flertal
kullar. Marknivån i området varierar mellan +158 och
+171 meter. Terrängen är blockrik.
Planområdet har till stor del av bestått av produktionsgranskog, men denna är nu till stor del avverkad.
I planområdets sydöstra del finns dock viss granskog
kvar. I områdets flacka partier är marken förhållandevis fuktig.
4.1.2 Geoteknik

I samband med detaljplanearbetet har en översiktlig
geoteknisk undersökning utförts (2009-08-28). I den
redovisas att jorden inom den största delen av området
STADSBYGGNADSKONTORET

Kuperad terräng med delvis avverkad granskog.

Terrängen är blockrik.

överst består av ett av mulljordsskikt och därunder av
morän, som vilar på berg. Inom relativt stora, låglänta
moss- och kärrmarksområden består dock jorden överst
av ett tjockare lager av organisk jord, som via ett
moränlager vilar på berg. Ytskiktet består av mulljord
eller mullhaltig jord inom moränmarken och har i
allmänhet en tjocklek av ca 0.1-0.3 m.
Den organiska jorden består inom sankmarkerna i huvudsak av torv. Beroende på bildningssätt kan gyttja och
i viss mån finkorniga mineralsediment som lös silt och
lera förekomma närmast under torven. Den organiska
jorden har i större delen av sankmarksområdena en
sammanlagd mäktighet av mellan ca 0.5 och 2 m, men
i de centrala delarna av dessa områden är mäktigheten
större, som mest ca 5 m. Torvens skjuvhållfasthet har
inte bestämts, men man kan förutsätta att den till största
delen är lös eller mycket lös.
Moränen är troligen till största delen siltig men åtminstone delvis också sandig. Moränen har troligen överst lös
eller medelhög relativ fasthet men mot djupet kan den
ha hög eller möjligen t.o.m. mycket hög relativ fasthet.
Byggbarheten inom moränmarken är god. Inom
sankmarksområdena krävs urgrävning av all organisk
jord där byggnader skall uppföras eller hårdgjorda ytor
anläggas. Genom återfyllning med sprängsten, stenig/
blockig jord eller annan grovkornig friktionsjord kan

dock god byggbarhet erhållas även inom dessa områden.
Sättningsförhållandena i morän är mycket god. Några
nämnvärda sättningar uppkommer inte i moränmarken
under förutsättning att det befintliga mullhaltiga
ytjordskiktet schaktas bort under blivande byggnader
och uppfyllningar. Sättningsförhållandena i moss- och
kärrmarkerna är däremot ogynnsamma, eftersom
organiska jordar är mycket sättningsbenägna. Relativt
små belastningar från byggnader eller uppfyllning skulle
alltså här ge betydande sättningar.
Stabilitetsförhållandena i moränmarken kan generellt
sett sägas vara goda och någon risk för spontana skred
eller ras finns inte. Stabilitetsförhållandena i moss- och
kärrmarkerna är mycket ogynnsamma, med hög risk
för markgenombrott redan vid små belastningar. Den
organiska jorden skall därför schaktas bort under
uppfyllningar, byggnader och hårdgjord ytor.
4.1.3 Radon

I samband med den geotekniska undersökningen
(2009-08-28) mättes radonhalten i jordluften inom
området. Enligt utredningen utgör marken
normalriskområde. För mark som klassas som
normalriskområde för radon gäller generellt att man
inte kan utesluta förhöjd risk för markradon lokalt.
Därför föreskrivs, enligt anvisningar från Boverket, 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. Erforderlig planbestämmelse
införs på plankartan. Åtgärder för att klara tillåten
radonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringen
av nybyggnationen.
4.1.4 Fornlämningar

En arkeologisk förundersökning för planområdet har
genomförts inom fornlämningarna RAÄ Borås 49 och
113 och enligt slutrapporten (2011-07-28) påträffades
Utdrag ur geoteknisk undersökning, se bilaga
GRANSKNING
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boplatslämningar, ett flertal ugnar för järnframställning samt förekomst av urlakade anläggningar och
flintavslag vilket indikerar stenålder. För dessa fornlämningar gäller kulturminneslagens bestämmelser.

4.2.3 Kommersiell service

Planförslaget innebär därför ingrepp i fast fornlämning
och kräver Länsstyrelsens tillstånd enligt kulturminneslagen 2 kap. 12§. Med hänsyn till fornlämningens
art och betydelse har Länsstyrelsen gjort bedömningen
att ett tillstånd enligt kulturminneslagen skall förenas
med villkor om arkeologisk slutundersökning. Slutundersökningen ska göras efter att detaljplanen har
vunnit laga kraft.

4.2.4 Tillgänglighet

Service i form av detaljhandel finns genom Citygross
norr om Viaredsmotet. Bank och mindre servicebutik
finns i Viared industriområde.
Tillgängligheten till planområdet bedöms som god.
Tomterna inom planområdet nås av gator med förhållandevis svag lutning. Alla nya byggnader ska vara
tillgängliga för rörelsehindrade personer, dels mellan
parkeringsplats till bostadsentré samt inne i bostaden.
Detta ska redovisas vid detaljprojektering och i
samband med bygglovsprövning och bygganmälan.
4.3 Friytor, lek och rekreation

I och i anslutning till planområdet finns mycket natur
där det finns plats för lek och rekreation. Viaredsjön
används för bad och båtturer sommartid. I planförslaget ges också möjlighet att anlägga en lekplats i
gränslandet mellan aktuell detaljplan och Viareds
Sommarstad, för att på så sätt samordna lekytorna för
områdena.
4.4 Gator och trafik
4.4.1 Gatunät

Utsnitt ur arkeologisk förundersökning, se bilaga
4.2 Bebyggelseområden
4.2.1 Bostäder

Planområdet är i dagsläget obebyggt. Väster om
planområdet ligger Viareds Sommarstad, vilken omfattar 124 fastigheter, varav ca 50 helårsboende.
Planförslaget medger tillskapandet av ca 60 villor,
radhus eller kedjehus öster om befintlig bebyggelse i
Viareds Sommarstad.
För de tomter som föreslås för villabebyggelse
redovisas en största tillåtna byggnadsarea på 200 m2
per fastighet. För radhus/kedjehus redovisas en största
tillåten byggnadsarea för huvudbyggnad om 150 m2
och totalt 30 m2 för komplementbyggnader. Varje
tomt får bebyggas med ett bostadshus och valfritt antal
komplementbyggnader (uthus, förråd, garage eller
liknande). Bostadshusen får ha en maximal byggnadshöjd om 6,0 meter. De områden som är avsedda för
radhus/parhus ska innehålla 4-7 tomtplatser vardera.
Varje tomtplats behöver inte vara en egen fastighet
utan området kan vara en fastighet delad i tomtplatser.
4.2.2 Offentlig service

Närmaste skola/förskola finns i Sjömarken ca 5 km
bilväg alternativt 3km cykelväg.
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Planområdet föreslås trafikmatas från den industrigata
som avses anläggas i samband med utbyggnaden av
industriområdet Viared Norra. Denna industrigata
ska trafikmatas från Rv. 40 via Nabbamotet. I planområdets östra del är rundkörning vara möjlig, medan
områdena i väster avslutas i vändytor.
4.4.2 Gång- och cykeltrafik

I dagsläget finns inga gång- och cykelbanor i området.
Närmaste gång- och cykelväg finns vid Nabbamotet
och vilken leder gång- och cykeltrafik från befintligt
industriområde till busshållplatsen.
Planförslaget innebär att planområdet ansluts till
befintligt gång- och cykelnät i Viared genom en ny
gång- och cykelväg som sträcker sig västerut längs med
den industriväg som föreslås i detaljplanen för Viared
Norra. Gång- och cykelvägen föreslås sedan gå vidare
genom aktuellt planområde och österut till befintligt
tunnel under riksvägen. Gångvägar förelås anläggas
från Viareds Sommarstad till Lyckebo via Viared
Strand.
4.4.3 Kollektivtrafik

Linje 48 trafikerar Ödegärdsgatan och har en hållplats
ca 100 meter från Nabbamotets norra del. Busshållplats Nabbamotet, 800 meter från planområdet,
trafikeras med buss 101 till Göteborg. Linje 30 går till
Viareds Sommarstad om resande finns.

STADSBYGGNADSKONTORET

Med anläggande av industrigatan i Viared Norra
föreslås busshållplatsen i Viareds Sommarstad flyttas
till industrivägen i ett läge strax väster om Österbyn.
Avståndet till aktuellt planområde skulle då bli ca 400
meter.

4.5.2 Brandvatten

4.4.4 Parkering

I samband med planarbetet har en dagvattenutredning
tagits fram för området (WSP, 2011-05-17).

Parkering för bostäder sker på egen tomtmark.
4.5 Teknisk försörjning
4.5.1 Vatten och avlopp

Planerade fastigheter ska anslutas till det kommunala
VA-nätet. Anslutningspunkt för vatten, spillvatten
och dagvatten kommer att upprättas vid fastighetsgräns. Östra delen av området kommer ledas mot
industriområdet Viared Norra och västra delen av
området kommer att ledas mot Viared Sommarstad.
VA i Viared Norra samt Viared Sommarstad är inte
utbyggt, för att aktuellt område ska kunna anslutas
krävs därför att dessa två områden först byggs ut med
VA.
Den östra delen av området kan inte avledas genom
självfall på grund av höjdskillnader. Ca 15 fastigheter
får därför pumpa sitt spillvatten genom enskilda
anläggningar.

Brandpost kommer förläggas vid infarten till området.
Området kommer brandvattenförsörjas enligt alternativsystemet.
4.5.3 Dagvatten

I utredningen föreslås att dagvatten från vägar inom
Viared Strand skall avledas så långt som möjligt via
dagvattenledningar mot industriområdet (Viared
Norra) för att omhändertas i ny dammanläggning
strax norr om Nabbamotet. I den västra delen av
bebyggelsen medför marknivåerna att det inte är
ekonomisk hållbart att leda vattnet ner mot industriområdet. Vattnet från vägar i denna västra del bör
därför ledas till svackdiken på sidan om vägen. Dessa
svackdiken bör förlängas ut i naturmarken likt de
illustrerade gångvägarna.
LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) bör
eftersträvas inom bostadshusbebyggelsen, där regnvatten samlas, främst på hårdgjorda ytor såsom tak,
garageuppfarter och uteplatser.
Dräneringsvatten ansluts till nya dagvattenledningar
där det nivåmässigt är möjligt. I annat fall avleds

Utsnitt ur dagvattenutredning, se bilaga.
GRANSKNING
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dräneringsvatten till omkringliggande mossmark,
genom enskilda eller gemensamma ledningar.
Vid anslutning till kommunala dagvattenledningar ska
dagvatten fördröjas. Den effektiva magasinsvolymen
skall motsvara minst 10 mm nederbörd på de anslutna
hårdgjorda ytorna. Magasinet skall utformas så att
funktionen bibehålles utan att magasinet sätter igen.
4.5.4 Värme, el och tele

Fjärrvärme avses byggas ut för industriområdet Viared
Norra, men förväntas inte byggas ut för villor/radhus/
kedjehus i området. Ett energisnålt byggande bör
eftersträvas.
Planområdet finns inom Borås Elnäts distributionsområde. Området föreslås matas via ledningar i den
nya industrigatan.
Söder om planområdet finns i dagsläget en 130 kV
luftledning tillhörande Vattenfall. I samband med
genomförande av verksamhetsområdet Viared Norra
avses en 40 kV-ledning som passerar genom den
föreslagna kvartersmarken att flyttas och följa 130
kV-ledningen parallellt med industrigatan och sedan
ansluta till befintligt ledningsnät på andra sidan Rv.
40 öster om planområdet via luftledning. Enligt
den kvalitativa riskanalys som har tagits fram under
planarbetet (COWI, 2010-11-04) bör minsta avstånd
mellan bostadsbebyggelse och kraftledning vara minst
40 meter, vilket efterföljs i detaljplanen.

Bullerberäkning med planillustrationen som
utgångspunkt gjordes i samband med samråd för
detaljplan för Viared Norra (ÅF-Infrastruktur AB/
Ingemasson, 2010-12-20) och bedömningen var
att gällande riktvärden för industri och bostäder,
inklusive tillkommande bostäder klaras med föreslagna
bullerskyddande åtgärder utmed Rv. 40 respektive
industrigatan. Inför granskning av aktuell detaljplan
kompletterades bullerutredningen med föreslagna
nivåer inom planområdet, höjd och längd på vall
utmed Rv. 40 samt differensierad trafikmängd på
industrigatan. Beräkningarna visar då att gällande
riktvärden för bostäder klaras utan ytterligare vall
utmed lokalgata. Se bilaga.
4.6.2 Farligt gods

Rv. 40 är på sträckan söder om planområdet av
motorvägsklass. Vägen är en primär transportled för
farligt gods utan restriktioner för varken mängder eller
klasser. Enligt Borås Stads översiktsplan, ÖP06, ska
kommunen använda samma riktlinjer som används
i Göteborg, vilket är 100 meters skyddsavstånd för
bostäder till farligt godsled.
Den sammanlagda bedömningen i riskanalysen
(COWI, 2010-11-04) är att den föreslagna planen
bedöms som robust med hänsyn till transporter av
farligt gods på motorvägen och att en fördjupad
riskanalys ej erfordras. Se bilaga.
4.6.3 Järnvägstrafik

Området har tillgång till telenätet.
4.5.5 Avfall

Hushållssopor hämtas av Borås Energi och Miljö
AB. Planförslaget innehåller nya vändplaner samt
möjligheter att köra runt i omårdet vilket ska
underlätta framkomligheten för sopbilar. För annat
avfall än hushållsavfall finns två återvinningsstationer i
Sjömarken och en återvinningscentral vid Regementet.

Götalandsbanan är en ny höghastighetsjärnväg som
planeras mellan Göteborg och Stockholm via Borås.
Område söder om planområdet och Rv. 40 ingår
som läge för ett av flera spåralternativ i av Banverket
utförd förstudie. En järnvägsutredning kommer att
påbörjas och ska resultera till ett alternativ med en
mer preciserad sträckning. Planområdet bedöms av
Samhällsbyggnadsförvaltningen inte vara ett hinder för
järnvägen.

4.6 Störningar
4.7 Hasselmus

4.6.1 Trafik och buller

Söder om planområdet passerar Rv. 40 vilken är en
av de större infarterna till Borås. Vid mätningar av
trafikmängden på Rv. 40 har det vid Nabbamotet
mätts upp en ÅDT på 21 880 fordon, (maj 2009) och
mellan Nabbamotet och Viaredsmotet en ÅDT på 26
000 fordon (augusti 2007). 9% av fordonen är tung
trafik.
Det har tidigare gjorts mätningar utmed trafikleder
i Borås Stad. Av dessa framgår att varken tilltänkta
bostäder i Viared Strand eller verksamheterna i Viared
Norra berörs av riktvärdet 70 dBA maximalnivå. Delar
av befintlig respektive tilltänkt bostadsbebyggelse
klarar dock inte riktvärde 55dBA ekvivalentnivå.
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Vid en inventering av hasselmus vid Viareds Strand
den 29 september 2009 påträffades i anslutning till
kraftledningsgatan tre hasselmuslokaler. Hasselmusen
har igenväxningsytor såsom ledningsgator och planteringar som sin huvudsakliga livsmiljö. Sådana miljöer
är ingen bristvara i dagsläget. För att kunna flytta runt
i landskapet är hasselmössen, liksom flera andra arter,
beroende av sammanhängande busk- och trädskikt.
Aktuell population är dock inträngd mellan Viaredssjön och Rv. 40 som utgör definitiva spridningshinder
för arten. Nordväst om Viaredssjön finns också flera
bra hasselmuslokaler. Korridoren på Viaredssjöns södra
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Spridningskorridor för hasselmus och andra arter.
sida mellan Viareds sommarstad och kraftledningsgatan mittemellan Sjömarken och Lundaskog är troligen
en mycket viktig spridningsväg för hasselmöss men
också för andra arter.
En byggnation inom planområdet påverkar inte
hasselmusbeståndet i området, men vandringsytorna i
den viktiga förbindelsen minskas ned. Framkomligheten säkerställs dock i vandringskorridoren genom att
förbindelsen inte byggs igen utan att möjligheterna för
hasselmusen att röra sig längs med kraftledningsgatan
kvarstår.

5. Konsekvenser

5.2 Hållbar utveckling

En hållbar utveckling erhålls framförallt genom att
spara energi och minska klimatpåverkan. Energi kan
sparas genom att utnyttja befintlig infrastruktur.
Eventuella grupphus i området avses anslutas till
fjärrvärme.
En minskad klimatpåverkan kan erhållas exempelvis
genom ett minskat transportbehov. Planområdet
har förhållandevis god tillgänglighet till gång- och
cykeltrafiknätet och har god tillgänglighet till kollektivtrafik. En nackdel är att avståndet till förskola
och skola är förhållandevis långt.
5.3 Hushållning med naturresurser

5.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts i samband med planprogrammet.
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och
hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.
Planområdets tillåter användning för bostäder.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att ingen
betydande påverkan förorsakas framgår nedan av
konsekvensbeskrivningen.

Bedömningen är att planutformningen innebär
positiva konsekvenser i förhållande till pågående
markanvändning. Planområdets främsta naturresurs
i dagsläget är den skog som finns i delar av området.
Planområdet besöms ur allmän synpunkt lämpligt
för markutnyttjande enligt detaljplaneförslaget bland
annat beroende på områdets närhet till befintliga
kommunikationsstråk och möjligheten till gång-,
cykel- och kollektivtrafiknät. Genom att området
ska anslutas till kommunalt VA-nät bidrar projektet
positivt till den VA-sanering som avses genomföras för
Viareds Sommarstad.

GRANSKNING
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5.4 Miljö
5.4.1 Naturvärden

begränsas då kraven skärps på störande verksamheter.
Verksamheter som tillåts idag kommer inte att kunna
bedrivas om man bygger bostäder inom aktuellt
planområde. För befintliga verksamheter i närområdet
idag innebär det dock ingen direkt förändring då det
uteslutande finns lagerverksamhet och icke störande
industri.

Naturmiljön i planområdet kommer att påverkas
och förändras i och med den föreslagna bebyggelsen.
Inga särskilda naturvärden bedöms dock påverkas av
planförslaget. I och med att kraftledningsgatan inte
påverkas bedöms heller inte hasselmusens möjligheter
att röra sig längs med spridningskorridorerna att
försämras.

6. Administrativa frågor

5.4.2 Kulturvärden

6.1 Genomförandetid

Inga särskilda kulturvärden finns i planområdet utöver
de två fornlämningar som påträffats. En arkeologisk
slutundersökning kommer att göras över dessa
fornlämningar och de kommer att tas bort i samband
med att detaljplanen genomförs.
5.4.3 Landskapsbild/stadsbild

Landskapsbilden kommer att förändras när ny bebyggelse tillkommer på mark som idag är obebyggd.

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har
vunnit laga kraft.
6.2 Handläggning

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.
6.3 Planavgift

Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar eller för vatten bedöms inte komma
att överskridas p g a den verksamhet som medges i
detaljplanen.

När bygglov prövas tas en avgift ut av kommunen.
Avgiften innehåller bl.a. kostnader för framställning av
detaljplanen och benämns planavgift. De exploatörer
som ingår i denna detaljplan betalar planavgiften i
förskott vilket reglerats i ett planavtal mellan exploatörerna och kommunen. Därför ska de nya tomter som
tillskapas på respektive exploatörs marker inte betala
någon mer planavgift när bygglov ska prövas för nya
hus.

5.5.2 Trafikmiljö

6.4 Planunderlag

5.5 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
5.5.1 Miljökvalitetsnormer

Trafikmängden på Rv. 40 bedöms inte påverkas märkbart av ett genomförande av detaljplanen. Trafikmiljön
inom Viareds Sommarstad bedöms inte påverkas
genom planförslaget då trafiken till planområdet leds
via industrigatan.

Följande utredningar tillhör detaljplanen:

5.5.3 Buller

t(FPUFLOJTLVOEFSTÚLOJOH

Ett genomförande enligt detajplanen bedöms inte ha
någon större påverkan på buller för befintliga bostäder
i Viareds sommarstad.

t3JTLBOBMZT

5.5.4 Elektromagnetiska fält

Söder om planområdet sträcker sig en 130 kV luftledning vilken enligt riskanalysen föreslås ha 40 meters
skyddsavstånd till bostadsbebyggelse för att på sås ätt
minimera risken av påverkan från elektromagnetiska
kraftfält.
5.5.5 Farligt-gods

En riskanalys har gjorts i samband med detaljplanearbetet. Bedömningen i den är att planutformningen
inte påverkas avsevärt av riskerna förknippade med
transport av farligt gods i och med att bostadsbebyggelse inte tillåts inom 100 meter från Rv. 40.
5.5.6 Skyddsavstånd närliggande detaljplaner

t"SLFPMPHJTLGÚSVOEFSTÚLOJOH
t#VMMFSVUSFEOJOHTBNULPNQMFUUFSBOEF1.
t%BHWBUUFOVUSFEOJOH

6.5 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Boras Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en
arbetsgrupp med representanter från Stadskansliet,
Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen, Lantmäterimyndigheten, Borås Energi och Miljö AB och
Stadsdelsförvaltning Väster.

Planavdelningen

Tomas Rossing

Jonas Hallberg

samhällsbyggnadschef

planarkitekt

Bostäder enligt planförslaget medför att befintliga och
framtida verksamheter inom Viareds industriområde
STADSBYGGNADSKONTORET
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Viared, del
av VIARED 8:104 och 10:1 (VIARED
STRAND), Borås Stad, upprättad den
4 juni 2012.

2.4. Avtal

Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen
och exploatören innan detaljplanen antas. Exploateringsavtalet ska bland annat reglera utbyggnad av
gata fram till området samt gator inom området,
anslutande gång- och cykelväg, byggnation av lekplats
och överlåtelse av mark.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1. Fastighetsägare

1. Inledning
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.

2. Organisatoriska frågor
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya
bostäder i anslutning till Viared Sommarstad.
2.1. Tidplaner

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd

1:a kvartalet 2012

Granskning

2:a kvartalet 2012

Antagande

3:a kvartalet 2012

Laga kraft

3:e kvartalet 2012

Detaljplanen omfattar del av Viared 8:104, som är
privatägd, del av Viared 10:1, som ägs av kommunen
och samfälligheten Viared s:44 där Viared 8:104 och
Viared 10:1 ingår.
3.2. Fastighetsbildning

Erforderliga fastighetsbildningsåtgärder kommer att
göra i form av avstyckningar och fastighetsreglering.
Exploatören kommer att ansöka om de fastighetsbildningsåtgärder som är nödvändiga för exploateringen.
De markområden som i detaljplanen har användningsbestämmelsen allmän platsmark och som ligger
på fastigheten Viared 8:104, kommer att överlåtas till
kommunen utan ersättning.
3.3. Servitut och ledningsrätt

Ledningar i kvartersmark bör säkerställas med servitut
eller ledningsrätt. Respektive ledningsägare ansvarar
för att säkerställa sina ledningar inom området.

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden i
Borås Stad.
2.2. Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum som
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.
2.3. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Planen har kommunalt huvudmannaskap vilket
innebär att kommunen ansvarar för allmän platsmark.
Exploatören ansvarar för åtgärder på kvartersmark.

4. Tekniska frågor
4.1. Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Planområdet kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. En
förbindelsepunkt för vatten och spillvatten upprättas
för varje fastighet vid fastighetsgränsen. Utbyggnaden
av VA-anläggningar utförs av huvudmannen för de
kommunala allmänna VA-anläggningar (d.v.s. Borås
Energi och Miljö AB).
Dagvatten ska omhändertagas lokalt.
I nuläget är det inte aktuellt att bygga ut fjärrvärme för
villor, radhus eller kedjehus i området.
4.2. El och tele

El- och teleledningar finns utbyggt till Viared Sommarstad.
4.3. Lekplats

Möjlighet finns att anlägga en lekplats inom området.
Kostnader för att anlägga denna kommer att regleras i
exploateringsavtalet.

GRANSKNING
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4.4. Trafik

Trafiken till området kommer att matas från den
industrigata som ska anläggas i samband med utbyggnad av industriområdet Viared Norra.
4.5. Gång och cykelväg

En gång- och cykelväg ska gå längs med den nya
industrivägen som föreslås i detaljplanen för Viared
Norra. Gång- och cykelvägen ska sedan fortsätta
österut och ansluta befintlig tunnel under riksvägen.
4.6. Geoteknik

En geoteknisk undersökning har utförts 2009-08-28.
4.7. Arkeologi

En arkeologisk förundersökning har genomförts
inom området. Inom delar av området behöver en
arkeologisk slutundersökning göras, detta bekostas av
exploatören.

5. Ekonomiska frågor
5.1. Exploateringskostnader

Kostnader som uppstår till följd av planen kommer
att fördelas mellan exploatör och kommun enligt
exploateringsavtal. Exploatören ska bekosta gator
inom området, anslutande gång- och cykelvägar, den
nya lekplatsen samt del i industrigatan som går fram
till området.
Tekniska förvaltningens utökade kostnader för drift
och underhåll beräknas uppgå till cirka 100 000
kronor per år.
Utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, el, tele,
värme m.m. bekostas av respektive ledningsägare som
finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter.
5.2. Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska
planavgift inte tas ut vid prövning av lovärenden som
överensstämmer med detaljplanen.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Markavdelningen
Jenny Tiberg
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Samrådsredogörelse

Planbeskrivningen förtydligas angående eventuell
påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten.

Upprättad den 4 juni 2012 med avseende på detaljplan för Viared, del av
Viared 5:1 och 10:1, Borås Stad, Västra Götaland.

Planbeskrivningen förtydligas angående skyddsavstånd
till farligt gods.

Planbeskrivningen förtydligas angående plats för
lekplats.

Planbeskrivningen justeras angående närmaste
detaljhandel.
Genomförandebeskrivning

1. Handläggning
Samråd enligt PBL 5:20 (SFS 1987:10) avseende
planförslag upprättat den 14 december 2011 har ägt
rum under tiden 22 december 2011 – 27 januari
2012. Berörda markägare har underrättats med brev
till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen
varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även
varit tillgängliga på kommunens hemsida.

Genomförandebeskrivningen förtydligas angående
kostnader för Borås Stad respektive för exploatören.
2.2 Beslutsförslag

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

3. Synpunkter under samrådet

2. Sammanfattning
15 remissinstanser har framfört synpunkter vid
samrådet. 3 övriga har under samrådstiden inkommit
med erinringar mot förslaget.

Inkomna synpunkter i samband med samrådet
redovisas och kommenteras nedan.
Remisspart

2.1 Ändring av planförslaget

Utan
anm

Med
anm

Svar datum

S01

Kommunstyrelsen

X

2012-02-07

S02

Tekniska nämnden

X

2012-03-02

S03

Miljö- och konsumentnämnden

X

2012-02-13

Planhandlingarna revideras angående laga kraft som
blir 10 år efter det att detaljplanen vinner laga kraft.

S04

Kulturnämnden

X

2012-02-14

S05

Stadsdelsnämnd
Väster

X

2012-02-13

Planområdets avgränsning ändras så att bostadsbebyggelsen håller minst 200 meters avstånd till Viaredssjön.

S06

Räddningstjänsten

X

2012-03-13

S07

Lantmäterimyndigheten

X

2012-01-16

Plankarta

S08

Borås Elnät AB

X

2012-01-23

S09

Borås Energi och
Miljö AB

S10

Lokalförsörjningsnämnden

X

2012-02-01

S11

Länsstyrelsen i
Västra Götalands län

X

2012-03-12

S12

Polismyndigheten i
Västra Götaland,
Polisenhet Borås

X

2011-12-30

S13

Skanova

S14

Vattenfall Eldistribution

X

S15

9lVWWUD¿N$%

X

2012-01-09

S16

7UD¿NYHUNHW

X

2012-01-30

Granskningshandlingen innebär följande ändringar
jämfört med samrådshandlingen:
Generellt

Plankartan kompletteras med utfartsförbud vid de
tomter som ligger vid korsningar.
Plankartan justeras genom att området för transformatorstation flyttas österut.
Plankartan justeras genom att gång- och cykelvägen
flyttas så att den ligger minst 10 meter från kraftledningens närmaste fas.
Plankartan kompletteras med ett l-område för
kraftledningen.
Plankartan kompletteras med högsta marknivå för del
av planområdet.

Övriga

X

2012-01-24

X

Utan
anm

2012-01-16

Med
anm

Svar datum

Plankartan kompletteras med en hänvisning till den
geotekniska undersökningen.

S17

Föreningen Viareds
Sommarstad

X

2012-01-19

Planbeskrivning

S18

Viared 10:101

X

2012-01-20

Planbeskrivningen kompletteras angående nivån på
framtida högsta flöde för Viaredssjön.

S19

Viared 10:60

X

2012-01-27
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3.1 Remisspart

S03 Miljö- och konsumentnämnden

S01 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen anser inte att planen behöver
antas av Kommunfullmäktige då det finns ett antaget
planprogram och att förslaget inte innebär några som
helst kostnader för Borås Stad. Exploatören ska bidra
med kostnader för tillfartsvägen som ligger i planen
för norra Viared. Båda dessa sakförhållanden bör också
tydligare framgå av genomförandebeskrivningen.
Detaljplanen måste ändras med hänsyn till fullmäktiges beslut den 18/12 2008 där ”Byggnadsnämnden
ges i uppdrag att upprätta och ändra detaljplaner
för att förverkliga planprogrammet. Nämnden skall
beakta det strandskyddade området om 200 meter.
Bostadsbebyggelse ska därför inte tillåtas inom detta
område.”
Byggnadsnämnden har angett ekonomiska skäl för att
gå ifrån fullmäktiges beslut och strandskyddsbestämmelserna. Ekonomiska skäl kan inte anges för att få
dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Kommentar

För att klara gällande riktvärden för buller vid de
planerade bostäderna krävs att skärmar sätts upp längs
motorvägen och en del av den nya industrivägen. Om
detta görs anser Miljöförvaltningen bullernivåerna
som acceptabla.

Detaljplanen revideras så att bostadsbebyggelsen håller
minst 200 meters avstånd till Viaredssjön.
Genomförandebeskrivningen förtydligas angående
kostnader för Borås Stad respektive för exploatören.

Det är bra att planbeskrivningen anger hur hasselmusens vandringskorridorer säkerställs.

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar att antagande
av detaljplanen inte behöver ske i Kommunfullmäktige.

Detaljplanen revideras så att tomterna inom strandskyddat område tas bort.

S02 Tekniska nämnden

På plankartan ska det finnas markeringar för utfartsförbud. Det gäller två trevägskorsningar samt en fyrvägskorsning. Utbyggnaden av anslutande gång- och
cykelvägar är en förutsättning för områdets genomförande och ska belasta exploateringen.
Genomförandebeskrivningen ska kompletteras med
att den beräknade kostnaden för att anlägga den
föreslagna tillgänglighetsanpassade lekplatsen är 500
000.
Genomförandebeskrivningen ska också kompletteras
med att tekniska nämndens årliga kostnad för drift
och underhåll av gator och parker ökar med ca 100
000 kronor efter utbyggnad enligt planförslaget.
Kommentar

Plankartan kompletteras angående utfartsförbud vid
de tre korsningarna. Genomförandebeskrivningen
kompletteras angående kommunens kostnader.

20

Viaredssjön har ett strandskydd på 200 meter. Enligt
miljöbalken ska de särskilda skälen för att upphäva
strandskyddet anges i en detaljplan. Detta saknas i
planbeskrivningen vilket gör att planen inte är fullständig. Det planeras att tre tomter kommer att ligga
inom strandskyddat område med hänvisning till att
det inte är ekonomiskt förvarbart att anlägga väg på
annat vis, vilket inte är ett särskilt skäl för upphävande
av strandskyddet.
Inom planen anges att gång- och cykelvägnät ska
kopplas ihop med befintligt gång- och cykelvägnät
västerut längs med den industriväg som ska anläggas
samt österut till befintlig tunnel under riksvägen.
Viktigt att beakta är att det görs smidigt att via dessa
vägar ta sig ända in till centrala Borås och Sjömarken.
Samma sak gäller resande med kollektivtrafik.

Kommentar

Den nya gång- och cykelvägen ska kopplas till den
gång- och cykeltunnel som finns under Rv. 40 i höjd
med Lyckebo. Därifrån finns gång- och cykelväg
som leder till Företagsgatan och vidare mot centrum.
Sjömarken nås enkelt via Lyckebovägen. Hållplats för
buss ska anläggas på den nya industrivägen, varifrån
det ska gå att kunna ta sig till centrum.
I samband med anläggandet av industrivägen ska även
bullervallarna anläggas, vilket i kombination med
bestämmelse om högsta marknivå i områdets mest
bullerutsatta del innebär att tillräckligt bullerskydd
finns när ny bebyggelse i planområdet uppförs.
S04 Kulturnämnden

Kulturnämnden avstyrker upprättat förslag till detaljplan för Viared, del av Viared 8:104 och 10:1, Borås
Stad, upprättad den 14 december 2011 med beaktande av nedan framförda synpunkter.
Detaljplaneförslaget innebär nya bostäder i anslutning
till Viareds Sommarstad och norr om det industriområde där detaljplanearbete pågår. Tre tomter ligger
inom strandskyddsområdet. Två fasta fornlämningar
finns och där Länsstyrelsen beslutar enligt fornminneslagen.
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Kulturnämnden avslår detaljplaneförslaget med
hänvisning till ingrepp i strandskyddet samt avvaktar
Länsstyrelsen beslut enligt fornminneslagen om
borttagande av fast fornlämning.
Kommentar

Detaljplanen revideras så att tomterna inom strandskyddat område tas bort.
En arkeologisk slutundersökning ska göras för de
fornlämningar som finns i området. Detta sker dock
först efter att planen vunnit laga kraft.
S05 Stadsdelsnämnd Väster

Viared Strand tillhör gamla Sandhults kommundel.
Området ska trafikmatas från Nabbamotet R40, via
den industrigata som ska byggas ut tillsammans med
industriområdet Viared Norra.
För planområdet ligger närmaste förskolor och skolor i
Sjömarken ca 5 km bilväg alternativt 3 km cykelväg.
Inom Stadsdelsförvaltningen Väster pågår en kartläggning och översyn av verksamheternas lokaler och deras
förutsättningar. Inriktningen i arbetet med lokaler
för förskola och skola är att kunna skapa tillräckligt
stora enheter för att nå flexibilitet och dynamik i
användningen av lokaler.
Planförslaget innebär att området ansluts till befintligt
gång- och cykelnät i Viared genom en ny gång- och
cykelväg som sträcker sig västerut längs med den
industriväg som föreslås i detaljplanen för Viared
Norra. Den föreslås sedan gå vidare genom aktuellt
planområde och österut till befintlig tunnel under
riksvägen. Gångvägar föreslås anläggas från Viared
Sommarstad till Lyckebo via Viared Strand.
Det finns inte behov av vård- och omsorgsboende för
äldre inom planområdet.
För Viaredssjön norr om planområdet finns ett
strandskydd på 200 meter. I detaljplanen ligger tre
tomter inom strandskyddat område med motivering
att lokalgata och VA-ledningar behöver anläggas vid
ett specifikt läge.
Det är viktigt att strandskyddet beaktas och bostadsbebyggelse ska därmed inte tillåtas inom strandskyddat
område.
Kommentar

Detaljplanen revideras så att tomterna inom strandskyddat område tas bort.
S06 Räddningstjänsten

Synpunkterna nedan omfattar brandvattenförsörjning
och framkomlighet samt hantering av risker inom och
utanför planområdet.

Brandvattenförsörjning
Utformningen av brandvattenförsörjningen inom
SÄRF skall utformas enligt Svenska vatten- och
avloppsverksföreningens (VAV) skrifter VAV P76
Vatten till brandsläckning och VAV P83 Allmänna
vattenledningsnät. Det ska normalt sett inte vara mer
än 150 meter mellan brandposterna, detta innebär
att det inte ska bli mer än 75 meter till brandpost
från angöringspunkt. I räddningstjänstens PM 14
Brandvattenförsörjning anges vilka krav som ställs på
brandvattenförsörjningen (tryck och flöde) till olika
typer av planområden.
Tillgänglighet för räddningstjänstens fordon
Räddningstjänsten förutsätter att tillgängligheten tillgodoses för släckbilar. Om gatunät eller motsvarande
inte ger åtkomlighet för räddningstjänstens fordon
i samband med utrymning och släckinsats, skall en
särskild körväg (räddningsväg) anordnas. Denna skall
vara skyltad och ha uppställningsplatser som rymmer
räddningstjänstens fordon.
Transport av farligt gods på Rv 40
COWI har upprättat en kvalitativ riskanalys. Analysen
syftar till att ”identifiera olycksscenario, konsekvenser
och risker som kan påverka boende och arbetande
inom de angivna områdena samt redovisa riskbilden
och identifiera behov av säkerhetshöjande åtgärder
eller fördjupad riskanalys”.
COWI har i sin analys tagit fasta på Borås stads
riktlinjer i Översiktplanen från 2006. I översiktsplanen
föreslås att man använder samma skyddsavstånd (100
m för hotell och 50 m för industri/kontor i ett plan)
som man använder i Göteborgs stad för att skydda de
som bor eller arbetar utmed trafikleder för farligt gods.
En rapport som är utgiven av Länsstyrelsen i Skånes
län heter ”Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen – Bebyggelseplanering intill väg- och järnväg
med transport av farligt gods.” Denna rapport
redovisar och föreslår andra skyddsavstånd för väg och
ny bebyggelse intill (150 m för hotell och 70 meter för
kontor i ett plan) än de COWI använder in sin analys.
SÄRF vill understryka att siffrorna i länsstyrelsens
rapport är en vägledning som baseras på antaganden
och inga beräkningar.
Räddningstjänsten anser att Borås stad med
utgångspunkt i att det finns flera angivna och tänkbara
skyddsavstånd bör resonera kring vilken riktlinje och
skyddsavstånd som är lämplig att använda för just
detta planområde.
Läckage av vätska vid farligt-gods olycka

COWI skriver att ”närområdet utmed Rv 40 bör
utformas så att ett eventuellt läckage av vätska vid en
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farligt gods olycka inte sprids in mot områden för
industri/handel.”
Räddningstjänsten vill att Borås stad redovisar
huruvida man avser att följa föreslagen skyddsåtgärd.
Om man inte tänker göra detta eller om man föreslår
annan åtgärd så vill räddningstjänsten att detta
redovisas istället.

Kommentar

Skyddsavstånd till industri
Ett av förslagen i riskanalysen från COWI gällande
skyddsavstånd till industri är att ”Borås Stad bör i
den fortsatta planprocessen säkerställa att enbart ”icke
störande” verksamheter tillåts och att man i denna
värdering innefattar såväl verksamheten själv som de
transporter som denna ger upphov till. Värderingen
ska omfatta både förutsedd påverkan (trafik, buller,
utsläpp, mm) och möjliga olycksrisker. Särskilt viktigt
är detta i Viared Norra.”
Räddningstjänsten vill att Borås stad redovisar hur
man tänker säkerställa att man uppfyller åtgärdsförslaget i analysen. Om man inte avser att säkerställa att
åtgärdsförslaget genomförs vill räddningstjänsten att
staden redovisar varför man inte följer förslaget eller
om man ska genomföra en alternativ åtgärd.
Utöver ovanstående har räddningstjänsten, efter att ha
studerat inlämnat material, inget mer att tillägga.
Kommentar

Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen inom planområdet avser
följa Räddningstjänstens PM 14.
Transport av farligt gods
Borås Stad följer de riktlinjer som står i kommunens
översiktsplan. Närmaste föreslagna bostadstomt inom
planområdet ligger 175 meter från Rv. 40, vilket
innebär att avståndet är tillräckligt även enligt Skåne
läns rapport.
Läckage av vätska vid farligt-gods olycka
Frågan om läckage i anslutning till områden med
industri/handel är behandlat i detaljplanen för Viared
Norra, laga kraft 2012-01-18.
Skyddsavstånd till industri
All industrimark i detaljplanen för Viared Norra är
planlagd som ej störande industri.
S07 Lantmäterimyndigheten

Detaljplanens administrativa bestämmelser anger att
planens genomförandetid ska börja gälla först när
tillfarten till planområdet, via detaljplaneområde för
Viared 5:1 och 10:1 (Viared Norra), är utbyggd. Det
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betyder att man kan få en laga kraftvunnen plan som
inledningsvis saknar genomförandetid. Om tillfarten
dessutom inte är utbyggd inom 10 år kan planbestämmelsen i värsta fall innebära att planen aldrig får någon
genomförandetid. Exploatören riskerar att hamna i ett
läge där han saknar möjligheten att styra tidpunkten
för när genomförandetiden ska börja.
Planhandlingarna revideras angående laga kraft som
blir 10 år efter det att detaljplanen vinner laga kraft.
S08 Borås Elnät AB

Elnät
Borås Elnät AB vill flytta stationsplats 40 meter i östlig
riktning för att få en mer central placering av vår
transformatorstation. Detta för att slippa alltför långa
ledningar till kunderna.
Stadsnät
Ingen erinran.
Kommentar

Planhandlingarna justeras enligt Borås Elnäts yttrande
S10 Lokalförsörjningsnämnden

Viktigt är att beakta den förväntande tillgången på
förskoleplatser som ofta finns i samband med nyetableringen av ett bostadsområde. För denna detaljplan
med endast 60 nya lägenheter beräknas det dock inte
finnas underlag för en ny förskola. Förskolebarn får
istället hänvisas till förskolor närmare Borås centrum
eller Sjömarken.
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker den förslagna
detaljplanen.
Kommentar

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar närmaste
förskolor.
S11 Länsstyrelsen i Västra Götaland

Länsstyrelsens samlade bedömning
Det är positivt att kommunen i samband med
detta planförslag har avsikt att sanera det befintliga
fritidshusområdet, Viared Sommarstad. Samtidigt tror
Länsstyrelsen att tillskott av nya bostäder i området
kan bli positivt om det leder till att hela området får
förbättrad kommunal och kommersiell service. Det
är också ett led i att uppnå en god bebyggd miljö i all
dess bemärkelse.
På grund av sitt läge nära Viared sjön och riksväg 40
berörs planområdet av strandskydd, frågor om eventuella risker från översvämning och bullerstörningar från
den högtrafikerade riksvägen. Planförslaget behöver
tydligt beskriva hur planområdet förhåller sig till dessa
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frågor för att Länsstyrelsen inte ska behöva pröva ett
antagande av detaljplanen.
Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder enligt PBL 12 kap. 1§

Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen inför
nästa planeringsskede gör en bedömning av risken för
översvämning i området och redogör för bedömningen
i granskningshandlingen.
Strandskydd

Hälsa och säkerhet
Bullerberäkning inom området Viared Norra/ Viared
Sommarstad/ Viared Strand redovisar att bostäderna
är bullerutsatta. För att uppnå en acceptabel ekvivalent
bullernivå föreslås åtgärder i form av bullerskärmar
både längs med riksvägen och Industrivägen närmast
planområdet. Däremot bedöms i planbeskrivningen
att en skyddsvall längs med rv. 40 som finns reglerad
i annan detaljplan för industriverksamhet i Viared
Norra, kommer att vara en tillräcklig bra bullerskydd
för de föreslagna bostäderna. Länsstyrelsen anser att
en bullerberäkning ska redovisa att detta stämmer.
Sedan påpekar Länsstyrelsen att detaljplan för Viared
Norra ännu inte är genomförd och det finns heller
inte säkerställt att skyddsvallen uppförs innan dessa
föreslagna bostäder byggs. Därför behöver det aktuella
planförslaget försäkra att tillräckliga skyddsåtgärder
säkerställs inom denna detaljplan.
Geoteknik, risk för olyckor, översvämning och erosion
Den medföljda geotekniska utredningen redovisar att
de västra delarna av planområdet har känsliga markförhållanden. Rekommendationer ges för att försäkra
god stabilitet och sättningsförhållanden. Dessa anser
Länsstyrelsen ska återspeglas på detaljplankartan i
form av planbestämmelser för att få rättsverkan.
Vidare bör förslaget ta ställning till hur området
förhåller sig till eventuella risker från översvämning vid
Viaredsjöns flödesförändringar. I Länsstyrelsens nya
handbok ”Stigande vatten” ges rekommendationer om
vad som är lämplig markanvändning vid byggnation
i närheten av kust, sjöar och vattendrag. Handboken
visar också hur man kan minska risken för negativa
följder vid en översvämning.
I handboken anges att inga åtgärder krävs om helårsbostäder placeras ovanför nivån för högsta beräknat
flöde i ett framtida klimat. I rapporten ”Detaljerad
översvämningskartering för delar av Viskan, Lillån och
Viaredsjön” framgår vilka områden vid Viaredssjön
som riskerar att översvämmas vid ett beräknat högsta
flöde. Översvämningskarteringen visar dock det
beräknade högsta flödet vid dagens klimat och tar
inte hänsyn till ett framtida klimat. Den beräknade
maxnivån för beräknat högsta flöde i Viaredssjön
ligger enligt rapporten på 153,8 m. Det bör tydligare
framgå hur ett förändrat klimat kan påverka maxnivån. På vilken nivå ligger planområdet i förhållande
till maxnivån?

Tre av de planerade husen ligger inom strandskyddszonen för Viaredssjön. Kommunen har påpekat detta
i samrådshandlingen. De särskilda skäl som kommer
att åberopas för upphävande av strandskyddet måste
tydliggöras av kommunen, detta saknas i samrådshandlingen. Upphävandet av strandskyddet får heller
inte strida mot strandskyddets syften.
Råd enligt 2 kap. PBL och MB (miljöbalken)
MKN för Vatten och vattenverksamhet
Då planen är lokaliserad nära vattenförekomsten
Viaredssjön bör planens påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten belysas.
Arbeten i vattenområde till exempel anläggande
av våtmark, dagvattendammar och kulvertering
av vattendrag kan innebära tillstånds- eller anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap i
miljöbalken. Tillståndsansökan prövas av Mark- och
miljödomstolen. Vissa åtgärder kan istället anmälas till
Länsstyrelsen.
Dagvattenhantering
Planbeskrivning skriver att LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) eftersträvas. Det beskrivs att
dagvatten kan ledas till enskilda eller gemensamma
dagvattenledningar. Länsstyrelsen finner inget
särskilt utpekad U- område på plankartan? Frågan
är hur ytorna för dessa säkerställs i planen? Vidare
rekommenderas att i de västra delarna leds dagvatten i
svackdiken längs med vägar. Länsstyrelsen undrar om
ytorna för dessa svackdiken finns beräknad i planen.
Viaredssjöns avrinningsområde
Länsstyrelsen har tidigare redogjort de förhållandena
inom avrinningsområde enligt följande:
- Reaktivt tillrinningsområde med snabb avrinning
- Begränsat utlopp från sjön skapar stora variationer i
vattennivån
- Stora flödesvariationer nedströms i Sörån
- Klimatförändringar kan tänkas bidra till ökad
nederbörd i området
- Attraktivt läge mellan Borås och Göteborg + goda
kommunikationer bidrar till exploateringstryck
- Ytterligare hårdgjorda ytor kan bidra till ännu
snabbare vattenavrinning
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- Svårigheter vid dimensioner av tekniska system? Ex
dagvattensystem
På grund av dessa förhållanden sammantaget samt att
kommunen har successivt utfört detaljplaner inom
området anser Länsstyrelsen att det vore lämpligt att
kommunen överväger att göra en fördjupad översiktsplan med avseende på hydrologi och översvämningsproblematik för sjöns avrinningsområde. Det
är lämpligt att få en helhetsbild av den hydrologiska
situationen i området och ge riktlinjer för planering
inom området. Förslagsvis en sådan översiktsplan kan
innehålla:
- Hydrologiska förutsättningar inom området
- Vattenmängder
- Lite nyckeltal för föroreningsbelastning av dagvatten
från olika markanvändningstyper

Inför Länsstyrelsens bedömning i ärendet har berörda
statliga sektorsföreträdare beretts tillfälle att lämna
synpunkter. Vad som angivits ovan gäller som statens
samlade myndighetsuppfattning vid en avvägning
mellan olika framförda synpunkter.
Kommentar

Hälsa och säkerhet
I samband med anläggandet av industrivägen ska
även bullervallen längs med Rv. 40 anläggas, vilket i
kombination med bestämmelse om högsta marknivå i
områdets mest bullerutsatta del innebär att tillräckligt
bullerskydd finns när ny bebyggelse i planområdet
uppförs.
Geoteknik,översvämning

- Förslag på vilka naturliga uppehållsmagasin som är
viktiga och därför bör sparas inom området

Planområdets lägsta punkt är +161 meter över
nollplanet, vilket med god marginal ligger över den
beräknade maxnivån för beräknat högsta flöde i
Viaredssjön på +153,8 m. Planbeskrivningen kompletteras angående detta.

- Förslag till grundläggningsnivåer för olika typer av
bebyggelse

Plankartan kompletteras med hänvisning till den
geotekniska undersökningen.

- Förslag till fördröjningsåtgärder inklusive funktionskrav vid olika förutsättningar/årstider m.m.

Strandskydd

- Viktiga naturliga upphållsmagasin, (både grundvatten och ytvatten/våtmarker)

- Rekommendationer om vad som kan/bör föreskrivas
i planbestämmelser
- Rekommendationer om vad som ska beaktas vid
bygglovsprövning
Kulturmiljö
Enligt kulturmiljölagen (KML) kommer Länsstyrelsen
att ställa krav på arkeologisk slutundersökning av de
berörda fornlämningarna. Dock ska planen ha vunnit
laga kraft innan slutundersökning kan ske.

Detaljplanen revideras så att tomterna inom strandskyddat område tas bort.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Detaljplanen ska inte medföra något nettoflöde med
dagvatten till Viaredssjön, varför någon påverkan på
miljökvalitetsnormerna för vatten inte bedöms ske.
Planbeskrivningen kompletteras angående detta. Inom
planområdet avses inga ingrepp ske som kan innebära
tillstånds- eller anmälningspliktig vattenverksamhet
enligt 11 kap miljöbalken.
Dagvattenhantering

Övrigt
Naturmiljö
Inom det område som detaljplanen omfattar finns
inga dokumenterade särskilda naturvärden enligt
Länsstyrelsen underlagsmaterial. Kommunen har
inventeringsuppgifter om att hasselmus finns i området. Det är positivt att hasselmusens spridningskorridor hålls öppen även efter byggnation enligt planen.
Hasselmus är skyddad enligt art- och habitatdirektivet
och finns med i artskyddsförordningen (2007:845).
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär
betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
kommunens åsikt.
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Beredning

Dagvatten på tomtmark avses ske inom egen fastighet.
Några u-områden behövs inte då inga ledningar avses
gå över kvartersmark. Tillräcklig plats för svackdiken
finns i allmän platsmark för Lokalgata.
Viaredssjöns avrinningsområde
Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar Länsstyrelsens
synpunkter angående det eventuella behovet av en
fördjupad översiktsplan med avseende på hydrologi
och översvämningsproblematik för Viaredssjöns
avrinningsområde. I anslutning till arbetet med aktuell
detaljplan och detaljplanen för Viared Norra har en
dagvattenutredning tagits fram, vilken förespråkar
fördröjningsåtgärder för de delar av befintliga Viareds
industriområde vars dagvatten i dag leds till området
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för Viared Norra. Frågan om en eventuell fördjupad
översiktsplan avseende hydrologi vidarebefordras till
Stadskansliet.

och parkeringsområde ska placeras minst 10 m från
ledningens närmaste fas under förutsättning att
ledningen är i brottsäkert utförande.

Kulturmiljö

Korsande väg med dess vägområde och gc-väg ska
placeras minst 10 m från ledningsstolpar och stag.
Avstånd i höjd mellan vägbana och ledningens
faser ska vara minst 7,5 m vid alla belastningsfall.
Ledningen ska vara i brottsäkert utförande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar Länsstyrelsens
synpunkter angående slutundersökning av de berörda
fornlämningarna.
S12 Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisenhet
Borås

När det gäller utemiljö, gång- och cykelvägar bör de
planeras med tanke på belysning, plantering, mörker
etc så att tryggheten upplevs som mycket hög.
Parkeringsplatser även om de är på egen tomtmark
bör planeras på ett sätt så att de lätt kan hållas under
uppsikt. Inga skymmande buskage eller träd som
hindrar insyn och under mörker skall platserna vara
väl upplysta.
Kommentar

Detaljutformning av parkeringsplatser avseende
plantering och belysning och övervakningsmöjlighet
regleras i bygglovet.
S14 Vattenfall

Vattenfall Eldistribution har en 130 kV-luftledning
inom och i närheten av planområdet.
I närheten av Vattenfall Eldistribution AB 130-kV
direktjordade kraftledningar gäller:

Belysningsstolpar ska placeras på ett horisontellt
avstånd av belysningsstolpens totala höjd + 3 m till
närmaste fas och med som minst 6 m horisontellt
avstånd mellan belysningsstolpens delar och närmaste
fas.
Kommentar

Plankartan kompletteras med ett l-område på 20
meter från centrumledningen för den del som ligger
inom planområdet. Utöver anläggandet av gång- och
cykelvägen kommer ingen förändring av markanvändning ske inom l-området. Gång- och cykelvägen flyttas
så att den placeras minst 10 meter från ledningens närmaste fas med undantag för den del som måste korsa
under ledningen.
Närmaste möjliga läge för nya byggnader är 44 meter
från ledningens närmaste fas vilket innebär att säkerhetsavståndet på minst 20 meter för tätort är uppnått
med god marginal.

1. Ledningsrätt/servitut

Inga ledningsstolpar finns vid planerade korsningspunkter för väg och gång- och cykelväg.

I plankartan ska det placeras ett l-område på 20 m på
vardera sidan om centrumledningen.

Belysningsstolparnas placering och utformning är inte
en planfråga.

Ingen förändring av markanvändning eller marknivå
får göras i ledningsrätt/servitutsområdet.
2. Säkerhetsbestämmelser
Inom område med detaljplan ska en friledning för
högspänning vara utförd som brottsäker ledning.
Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter, ELSÄK-FS
2008:1.
Byggnader ska placeras minst 20 m (tätort) eller 50 m
(landsbygd) från ledningens närmaste fas beroende på
om området där byggnad ska uppföras är inom tätort
eller landsbygd. Hänvisar till Telestörningsnämnden,
TSN meddelande nr. 21 del 2 Avstånd mellan
friledningar för högspänning och annan markförlagd
anläggning med hänsyn till markpotential.
Ledningen har ett säkerhetsområde 6 m horisontellt
och 4 m vertikalt från ledningens faser. Inom det
området far inga maskiner, människor, redskap m.m.
komma in.
Parallellgående väg med dess vägområde, gc-väg

S15Västtrafik AB

Västtrafik är angelägna om att detaljplanen tillgodoser
kollektivtrafikens behov på ett bra sätt.
På kartan i detaljplanen saknas platsen för var hållplatserna ska placeras, samt var anpassad yta där bussarna
kan vända ska vara.
Vid byggnad av ny hållplats är det viktigt att den är
tillgänglighetsanpassad och följer våra föreskrifter samt
har anslutning till trafiksäkra gång- och cykelstråk.
Vi är angelägna om att kontakt tas med Västtrafik på
ett tidigt stadium vid förändring av befintlig hållplats
Kommentar

Hållplatser inom Viared Sommarstad med närhet
kommer sannolikt att placeras vid den nya industrivägen i planområdet för Viared Norra, laga kraft
2012-01-18. Plats finns för detta inom vägområdet.
Bussarna avses vända på den vändyta som finns i slutet
av industrivägen. Hållplatsen på industrivägens norra
sida kommer att ligga i anslutning till en ny gång- och
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cykelväg, vilket är positivt. Kontakt kommer att
tas med Västtrafik i samband med projektering av
industrivägen.
S16 Trafikverket

Klimatpåverkan och trafiksäkerhet
Området ligger relativt perifert i förhållande till Borås
tätort och det saknas offentlig och kommersiell service
i närheten. Det innebär att boende i området riskerar att bli bilberoende. För att begränsa bilberoende
och klimatpåverkan är det viktigt att ordna med god
kollektivtrafik och cykelvägar. Det är därför bra om
man kan anordna en busshållplats nära det planerade
bostadsområdet. Gång- och cykelvägar till hållplats,
väderskyddade hållplatser och väderskyddad cykelparkering kan också underlätta resandet med kollektivtrafik.
Det är positivt att man avser att bygga gäng- och cykelväg som ansluter till gång- och cykelvägnätet i Viared. Planbeskrivningen kan gärna beskriva hur barn
kan ta sig till skola och aktiviteter på ett trafiksäkert
sätt. Kommer området att försörjas med skolskjuts?
Trafikbuller
Bullerberäkningen som togs fram gemensamt för
Viared Norra/Viared Sommarstad/ Viared Strand är
baserad på byggande av bullerskärmar vilka inte finns
reglerade i detaljplan för Viared Norra eller rubricerad
detaljplan. I detaljplan för Viared Norra finns däremot
bestämmelse om en skyddsvall närmast väg 40, för
vilken kommunen har tagit fram en kompletterande
bullerberäkning. Enligt denna beräkning finns det ett
par bostäder i planområdet för Viared Strand som inte
klarar riktvärden för ekvivalent buller vid fasad. Stora
delar av planområdet saknas dock helt i bullerberäkningen.
Bullerberäkning behöver göras för hela planområdet
och eventuella bullerdämpande åtgärder ska regleras i
detaljplanen.
Detaljplanen behöver också kompletteras med
planbestämmelse om att riktvärden för buller inte ska
överskridas (55 dBA ekvivalent vid fasad och 70 dBA
max vid uteplats.).
Götalandsbanan
Planområdet ligger strax norr om utredningsområde
för Götalandsbanan. Det innebär att planområdet
eventuellt kan komma att påverkas av buller och
vibrationer från järnväg i framtiden.
Farligt gods
I planbeskrivningen nämns att för bostäder gäller
100 meters skyddsavstånd till farligt godsled. Det bör
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framgå att detta gäller enligt Göteborgs stads rekommendationer. Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm
och Västra Götalands län har tagit fram en riskpolicy
vilken innebär att riskhanteringsprocess beaktas i
framtagandet av detaljplaner inom 150 meters avstånd
från en transportled för farligt gods. I detta fall är
det dock inga problem då planområdet ligger mer än
150 meter från riksväg 40, vilket också framgår av
genomförd riskanalys.
Kommentar

Närmaste busshållplats avses byggas på den nya industrivägen i planområdet för Viared Norra. Till denna
ska det finnas gång- och cykelväg från planområdet.
Närmaste förskola finns i Sjömarken ca 3 km bort
med cykel eller 5 km med bil. Med anläggande av den
nya gång- och cykelvägen som ansluter till Lyckebovägen kommer möjligheterna att ta sig till Sjömarken
förenklas. Enligt kommunens skolskjutsregler ska
skolskjuts anordnas för elever i förskola och i klass
1-3 om de har en skolväg som överstiger 2 km och för
elever i klass 4-9 om de har en skolväg som överstiger
3 km.
En kompletterande bullerutredning har gjorts efter
samråd. Enligt denna är bullervallarna i kombination
med en sänkt marknivå till +166,5 meter över nollplanet tillräckligt för att den del av planområdet som är
bullerutsatt inte överskrider riktvärdena. Plankartan
kompletteras angående marknivån för aktuell del av
området.
I Borås Stads översiktsplan, ÖP06, föreslås att man
använder samma skyddsavstånd som man använder i
Göteborgs stad när det gäller skyddsavstånd till farligt
godsleder. Planbeskrivningen förtydligas angående
detta.
3.2 Övriga
S17 Föreningen Viareds Sommarstad

Planbeskrivning
2.3 Miljömål för Borås
Av planförslaget framgår att ”andelen bullerstörda från
trafik ska minska”.
Vi efterlyser ett förtydligande av denna punkt. För
att kunna konstatera om det skett en minskning av
bullerstörning från trafik, bör en mätning före och
efter byggnation genomföras.
Detta bör anges i planen.
4.3 Friytor, lek och rekreation
I planförslaget anges att det ges möjlighet att anlägga
en lekplats inom området, vilken ska samordnas med
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Viareds Sommarstad.
Av Illustrationskartan framgår att det ska anläggas en
gångstig mellan de båda områdena. Det är då viktigt
att en framtida lekplats placeras i anslutning till denna
gångstig, vilket bör anges i planen.
Kommentar

Bullerberäkningar har gjorts över området för att
kartlägga bullersituationen i dagsläget samt den
beräknade situationen med ny bebyggelse samt vallar.
Någon mätning av faktiska bullernivåer avses inte ske
då beräkningarna bedöms ge en tillräckligt bra bild av
bullersituationen.
Avsikten är att en framtida lekplats ska anläggas i
anslutning till gångstigen mellan områdena. Planbeskrivningen och illustrationen förtydligas angående
detta.
S18 Viared 10:101

som 10:1 på illustrationskartan och som gränsar upp
mot det planerade cykel/gångvägarna.
Detta gör att området även i fortsättningen kommer
att upplevas intimt och attraktivt.
Kommentar

Avsikten är att bevara så mycket av skogen som möjligt, framförallt i anslutning till befintlig bebyggelse.
Detta minskar påverkan under byggnation och bidrar
till att förstärka respektive områdes karaktär. Synpunkterna vidarebefordras till exploatören och Tekniska
förvaltningen.
Planavdelningen
Tomas Rossing

Jonas Hallberg

samhällsbyggnadschef

planarkitekt

Vi vill lämna nedanstående synpunkter och frågor på
detaljplanen.
Punkten 4.2.3 borde kanske uppdateras. Citygross lär
väl vara närmaste detaljhandel.
Punkten 4.3 beskriver att ”Viaredssjön används för
bad och båtturer sommartid”. Är detta en allmän
kommentar eller menas med detta att de boende skall
kunna använda Viaredssjön enligt beskrivningen.
Om det senare är avsikten, ställer vi oss frågan hur de
boende i Viareds Strand skall komma till badstrand
och båtplats. Ingen stig finns markerad i riktning mot
sjön där det väl heller inte finns vare sig badstrand
eller båtplatser. Eller är avsikten att de boende skall
gå/cykla genom Viareds Sommarstad för att nyttja
föreningens redan existerande badplats?
Kommentar

Planbeskrivningen justeras angående närmaste detaljhandel.
Kommentaren om Viaredssjöns användning är en
beskrivning av vad sjön används till i dagsläget. Skulle
intresse finnas av att nå badplatsen vid Viareds Sommarstad från Viared Strand bör ny gångväg anläggas.
Detta regleras dock inte i denna detaljplan.
S19 Viared 10:60

Vi vill gärna att ni så långt möjligt låter den befintliga
skog som finns mellan Ytterbyvägen och det nya planerade bostadsområdet vara orörd. Vi upplever skogen
som en omistlig del av Viared Sommarstads karaktär.
Dessutom upplever vi att skogen som helhet, men
också enskilda träd, skapar avgränsande och naturligt
insynsskyddade ytor. Det galler främst området/skogen framför tomterna 10:61-10:58. Området markerat
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad

