SP 1 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)
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BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Kjell Classon (S): Utveckling av
Hässleholmen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
Motionen bifalles.

2015-08-14
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2010/KS0204 219
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 3.8.2015/bh

Programområde: 1
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2015-10-26

Dnr 2010/KS0204 219

Avd: Strategisk Samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist 73 22
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Kjell Classon (S): Utveckling av Hässleholmen
Kjell Classon (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-02-25 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att man utreder hur man ska kunna förtäta Hässleholmen med
fler bostäder och affärer för att utveckla Hässleholmen på ett bra sätt.
Motionen har under år 2012 varit remitterad till AB Bostäder,
Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Stadsdelsnämnd Öster.
AB Bostäder och Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrkte, medan Tekniska nämnden
och Stadsdelsnämnd Öster avstyrkte. Det rådde förhoppningar att redan pågående
processer kring stadsdelen skulle leda till utveckling av Hässleholmen, men också
farhågor kring problem med att ändra på befintlig trafikstruktur.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Svaret på motionen bör ses i kombination med svar på en annan motion: Ett enat
Hässleholmen 2012/KS0339 (från FP, M, C och KD).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef Strategisk samhällsplanering
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Dnr 2010/KS0204 219

Stadskansliet
Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist 7322

Svar på motion av Kjell Classon(S): Utveckling
av Hässleholmen
Inkomna yttranden i sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden

Tillstyrker. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förslaget att utreda en förtätning och utveckling av Hässleholmen. Nämnden ser att arbetet bör inkluderas i det
fortsatta arbetet med en ny översiktsplan för Borås.
Tekniska nämnden

Ur trafiksynpunkt ska genomfartstrafik inte ledas genom bostadsområden/kvarter.
Tekniska nämnden avstyrker därför den del av motionen som avser att öppna upp för
biltrafik som idag passerar området.
Hässleholmen är planerat för utifrån matning av trafik. Åsvägen som är huvudgata/matargata inom området leder trafiken via lokalgator oftast till större parkeringsanläggningar inom området. Det blir därför möjligt att freda gårdarna från biltrafik
vilket är bra såväl ur trafiksäkerhetssynpunkt som miljösynpunkt. Längs Åsvägen
finns planfria korsningar så att passagen för de oskyddade trafikanterna kan ske på ett
säkert sätt. Vare sig bostäder eller skolor ligger i direkt anslutning till Åsvägen vilket
innebär att antalet korsningspunkter längs vägen är få. Framkomligheten för biltrafiken blir därför hög på Åsvägen vilket gynnar kollektivtrafikens attraktivitet och insatstiden för utryckningsfordon.
Att frångå den princip som trafiken inom Hässleholmen är planerat för kräver en
studie som omfattar ett större område. Ansvaret för en sådan studie vilar på Samhällsbyggnadsförvaltningen som har ansvar för den övergripande trafikplaneringen i
kommunen.
Stadsdelsnämnden Öster

Avstyrker. Stadsdelsnämnden Öster avstyrker motionen med hänvisning till att arbetet redan görs i Styrgruppen för hållbar utveckling på Hässleholmen samt inom ramen
för arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Åtgärder är genomförda och påbörjade som går i linje med motionärens intentioner.
AB Bostäder

Tillstyrker. AB Bostäder delar uppfattningen att blandade upplåtelseformer vore bra
för en utveckling av Hässleholmen och tror också att man bör studera vad det skulle
innebära att släppa in både kollektivtrafiken och biltrafiken i området.
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BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Eike Jünke (M): Avfallhanteringen
ska vara en del av samhällsplaneringen!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.

2015-10-14
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0526 291
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2015-10-07 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-10-26

Dnr 2014/KS0526 219

Avd:
Handläggare: Monica Lindqvist
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Eike Jünke (M):
Avfallhanteringen ska vara en del av samhällsplaneringen!
Eike Jünke (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-06-18 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att alla byggärenden som kan tänkas beröra avfallshanteringen i
någon form skall tillställas Borås Energi och Miljö AB för yttrande såsom remissinstans, samt att det är Samhällsbyggnadsnämnden som ska ges detta uppdrag.
Motionen har varit remitterad till Borås Energi och Miljö AB, Miljö- och
Konsumentnämnden, Tekniska nämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Samtliga
remissinstanser tillstyrker motionen.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bilaga.
Kommunstyrelsen instämmer i motionärens syn på att det ska vara lätt att göra rätt.
Sorteringsmöjligheter för boende behöver organiseras väl tillsammans med Borås
Energi och Miljö AB. Även om Samhällsbyggnadsnämnden ges uppdraget hindrar
inte detta Borås Energi och Miljö AB att också ta initiativ till samarbete, vilket även
gäller andra nämnder som kommer i kontakt med beslut som påverkar
avfallshantering genom byggärenden.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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MOTION
EIKE JÛNKE

2014-06-17
Kommunfullmäktige
Avfallshanteringen ska vara en del av samhällsplaneringen!

Borås har, liksom alla kommuner, lagstadgad skyldighet att ta hand om hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall. För att beskriva detta upprättar kommunerna en renhållningsordning
som innefattar avfallsplan och avfallsföreskrifter.
Ambitionen med den nya avfallsplanen är att öka fokus på speciellt tre områden:
 Minskade avfallsmängder
 Avfall är en resurs
 Invånarna är nöjda med avfallshanteringen
Vi ser nu en allt tydligare utveckling mot förtätad bebyggelse i staden, framför allt bostäder,
men även nya köpcentra och andra verksamheter. Denna utveckling för med sig en större
mängd avfall att hantera i de centrala delarna av staden, samtidigt som ytor för återvinnig,
t.ex. återvinningsstationer för förpackningar och tidningar, tas bort till förmån för bebyggelse.
Sorteringsmöjligheter för de boende i dessa områden upphör och återvinning omöjliggörs,
vilket medför att av vi i Borås rör oss åt helt fel håll i den s.k. avfallstrappan.
Ytor för insamling av hushållsavfall och framkomlighet för insamlingsfordon i många delar
av staden är redan är klart begränsad, och stor hänsyn måste tas till denna verksamhet i
framtida planering.
Vi ska planeringsmässigt skapa förutsättningar och underlätta för boråsarna att komma högre
upp i avfallstrappan.
Avfallet ska inte gömmas längst bort när man planerar områden i staden. Lyft fram det och
gör installationerna tillgängliga och snygga. Det ska vara lätt att göra rätt!
•

För att klara av ansvar, hållbarhet och nöjdhet med avfallssystemet är det viktigt att
avfallshanteringen är en del av samhällsplaneringen och att avfallsfrågorna lyfts in
tidigt i samhällsplaneringsprocessen.

•

Vi måste se till att framkomlighet och vändplaner för insamlingsfordon beaktas i
framtida planering av bostadsområden, industriområden, lager och köpcentra.

•

Vi måste se till att återvinningsmöjligheter planeras in i nya områden med handel och
köpcentra som tillför samhället stora mängder återvinningsbara förpackningar av glas,
metall, papper och plast.

Mot bakgrund av ovan yrkar jag att Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
Samhällsbyggnadsnämnden att
Alla byggärenden som kan tänkas beröra avfallshanteringen i någon form skall tillställas
Borås Energi och Miljö AB för yttrande såsom remissinstans
Eike Jünke (M)

REMISSAMMANSTÄLLNING
2015-10-07

Sida
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Dnr 2014/KS0526

Stadskansliet
Avd:
Handläggare: Monica Lindqvist

Svar på motion av Eike Jünke (M): Avfallhanteringen ska vara en del av samhällsplaneringen!
Inkomna yttranden i sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen men poängterar att Borås Energi och
Miljö redan bjuds in på det sätt som motionen föreslår. Samhällsbyggnadsnämnden
remitterar redan idag alla plan- och bygglovärenden till Borås Energi och Miljö. Remissförfarandet i plan- och byggprocessen regleras genom lagstiftning och praxis. Det
är alltså inte en fråga som fullmäktige ska besluta om. Det är Borås Energi och Miljös
ansvar att delta mer aktivt när det gäller avfallsfrågor i plan- och bygglovärenden.
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker motionens intentioner och konstaterar samtidigt att
hänsyn tas till avfallshantering vid dimensionering av gatunätet vid nybyggnad. I befintliga miljöer måste det finnas möjlighet att anpassa fordonsstorleken vid insamling
av avfall till framkomlighetsmöjligheterna. Vid etablering av mindre återvinningsstationer är det viktigt att dessa utformas på ett stadsmässigt sätt och hålls i rent och
snyggt skick.
Miljö- och konsumentnämnden

Miljö-och konsumentnämnden tillstyrker motionen.
Borås Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö stödjer motionen och vill dessutom tillföra att Borås Stad
borde införa som regel att yta för återvinningsstationer alltid ska finnas när man anlägger ny dagligvaruhandel eller köpcentra. Där förpackningar förs ut i samhället, ska
också möjlighet till återinsamling finnas.
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FÖRSLAG TILL REMISSVAR
2015-07-07

2015/SBF0061

Kommunstyrelsen

Motion: Avfallhanteringen ska vara en del av
samhällsplaneringen!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0526

Nämndens beslut
Samhällbyggnadsnämnden tillstyrker motionen men poängterar att Borås Energi och Miljö
redan bjuds in på det sätt som motionen föreslår.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden remitterar redan idag alla plan- och bygglovsärenden till Borås
Energi och Miljö. Remissförfarandet i plan- och byggprocessen regleras genom lagstiftning
och praxis. Det är alltså inte en fråga som fullmäktige ska besluta om. Det är Borås Energi
och Miljös ansvar att delta mer aktivt när det gäller avfallsfrågor i
plan- och bygglovärenden.

Nämndens yttrande i sin helhet
Samhällsbyggnadsnämnden remitterar redan idag alla plan- och bygglovsärenden till Borås
Energi och Miljö. Av remissinstanserna är det oftast representanter från Borås Energi och
Miljös VA-sida som är mest aktiva i planarbetet och det är också VA-ingenjörerna som oftast
granskar bygglovhandlingar. Att få in avfallsfrågor i Samhällsbyggnadsförvaltningens
processer är en intern samordningsfråga för Borås Energi och Miljö. I plan- och
bygglovprocesserna finns genom Plan- och bygglagen reglerat hur och när remissinstanser
skall bjudas in för synpunkter. Borås Energi och Miljö kallas även till samtliga
planbeskedsberedningar och uppstartsmöten. Dessa möten är planavdelningens sätt att bjuda
in tidigt i planprocessen.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Kjell Claesson
Ordförande
Rita Johansson
Förvaltningschef
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Datum

Dnr

2015-09-09

2015-1926

Jonas Edin, 033-35 30 10
jonas.edin@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Avfallshanteringen ska vara en del av samhällsplaneringen!
Motion av Eike Jünke (M)
Remiss från Kommunstyrelsen (Dnr 2014/KS0526)
Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämnden har fått Eike Jünkes (M) motion ”Avfallshanteringen
ska vara en del av samhällsplaneringen!” på remiss. Motionen belyser problemet med
att sammanfoga samhällsplanering med ambitionen att ha en hållbar avfallshantering.
Eike Jünke yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden att alla byggärenden som kan tänkas beröra avfallshanteringen i någon form
skall tillställas Borås Energi och Miljö AB för yttrande såsom remissinstans.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen.
Ärendet
Miljö- och konsumentnämnden har fått Eike Jünkes (M) motion ”Avfallshanteringen
ska vara en del av samhällsplaneringen!” på remiss. Motionen belyser problemet med
att sammanfoga samhällsplanering med ambitionen att ha en hållbar avfallshantering
enligt följande:




För att klara av ansvar, hållbarhet och nöjdhet med avfallssystemet är det
viktigt att avfallshanteringen är en del av samhällsplaneringen och att
avfallsfrågorna lyfts in tidigt i samhällsplaneringsprocessen.
Vi måste se till att framkomlighet och vändplaner för insamlingsfordon
beaktas i framtida planering av bostadsområden, industriområden, lager och
köpcentra.
Vi måste se till att återvinningsmöjligheter planeras in i nya områden med
handel och köpcentra som tillför samhället stora mängder återvinningsbara
förpackningar av glas, metall, papper och plast.

Eike Jünke yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden att alla byggärenden som kan tänkas beröra avfallshanteringen i någon form
skall tillställas Borås Energi och Miljö AB för yttrande såsom remissinstans.

Miljöförvaltningen
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Miljöförvaltningens synpunkter
Eike Jünke lyfter fram mycket väsentliga frågor och problemområden i samhällsplaneringen. Det är angeläget att avfallsfrågorna finns med på ett tydligt sätt både i
arbetet med detaljplaner och vid prövning av bygglov. Det ska vara lätt att göra rätt!
Förvaltningen bedömer att Eike Jünkes motion bör tillstyrkas.

Jonas Edin
Tf miljöchef
Bilaga
Motionen
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden
Alf Iwarson, tel 033-35 74 55
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REMISSVAR
2015-09-10

Dnr 2015/563 002

Kommunstyrelsen

Motion: Avfallhanteringen ska vara en del av
samhällsplaneringen!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0526

Nämndens beslut

Tekniska nämnden tillstyrker motionens intentioner och konstaterar samtidigt att
hänsyn tas till avfallshantering vid dimensionering av gatunätet vid nybyggnad.
I befintliga miljöer måste det finnas möjligheter att anpassa fordonsstorleken
vid insamling av avfall till framkomlighetsmöjligheterna..
Vid etablering av mindre återvinningsstationer är det viktigt att dessa utformas på ett
stadsmässigt sätt och hålls i ett rent och snyggt skick.

Nämndens yttrande i sin helhet

Tekniska nämnden kan konstatera att vid granskning av förslag till detaljplaner och
vid bygglovgivning finns möjlighet att påverka utformningen för att tillgodose framkomlighet av insamlingsfordon och etablering av mindre återvinningsstationer.
Vid nybyggnad dimensioneras vägnätet och vändplaner för att tillgodose behoven för
större fordon. I befintliga miljöer kan det vara svårt att tillgodose kraven på framkomlighet varför en anpassning av fordonsstorlek vid insamling är nödvändig.
De mindre återvinningsstationer som placerats på allmänplatsmark kräver markupplåtelse (polistillstånd) vilket en del av befintliga stationer saknar idag. Vid denna prövning ställs också krav på utseende och städning vid stationerna. Väl planerade och
utformade återvinningsstationer kommer säkerligen att öka viljan att till att sortera
avfallet i enlighet med motionens budskap.
Vid ombyggnad och miljöupprustningsarbeten är det nödvändigt att intilliggande
mindre återvinningsstationer också rustas estetiskt för att inte skämma intrycket av
omkringliggande mark.
TEKNISKA NÄMNDEN

Rose-Mrie Liljenby Andersson (S)
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

SP4

BESLUTSFÖRSLAG

Samrådsyttrande på detaljplan för del av Viared,
Viared 8:110 m.fl.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyreslen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del av Viared. Viared 8:110

2015-10-14
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0216 214
Handläggare: Charlotta Tornvall tfn 033 35 72 76
Datum/avdelningschef: 2015-10-07 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
Datum
2015-10-26

Dnr 2015/KS0216
Ert dnr BN2015-397

Handläggare: Charlotta Tornvall
Samhällsbyggnadsnämnden

Samrådsyttrande på detaljplan för del av
Viared, Viared 8:110 m.fl.
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk Samhällsplanering
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Detaljplan för del av Viared,
Viared 8:110 m.fl. - Prognosgatan
Samråd

BN 2015-397

Sammanfattning
Planens syfte är att ändra markanvändningen för delar av en
mossmark till industritomter. Förändringen ger tomter som
är bättre lämpade för tänkt exploatering. Planen förändrar
industritomternas avgränsning intill den östra delen av
mossen. Samtidigt justeras några bestämmelser i redan
planlagda delar av verksamhetsområdet Viared Västra.
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3

Planbeskrivning
Detaljplan för Viared, Viared 8:110 m.fl. - Prognosgatan, Borås Stad, upprättad den 10 september 2015.

1. Inledning
Planens syfte
Planens syfte är att ändra markanvändningen för delar av en
mossmark till industritomter. Förändringen ger tomter som
är bättre lämpade för tänkt exploatering. Planen förändrar
industritomternas avgränsning intill den östra delen av
mossen. Samtidigt justeras några bestämmelser i redan
planlagda delar av verksamhetsområdet Viared Västra.

Gestaltning
Viareds verksamhetsområde har ett grönt intryck och
planområdet ska bygga vidare på dess höga ambitioner om
grönytor och gestaltning. Byggrätt och planbestämmelser är
därför anpassade till intilliggande detaljplaners bestämmelser.
För att få en enhetlig och städad bebyggelse ska skyltar och
dylikt inte vara blinkande eller föränderliga och ska monteras
på fasad. Skyltmaster tillåts inte.

Planområde

Arbetsplatser, service och tillgänglighet

Planområdet ligger i verksamhetsområdet Viared Västra.
strax söder om Rv 40. Området ligger på en del av en kvarvarande mosse i mitten av verksamhetsområdet Viared Västra.
Planområdet omfattar ca 5,9 hektar och marken i området
ägs av Viared industrimark AB.

Viared är Borås största verksamhetsområde, med arbetsplatser inom industri, lager, kontor och handel. Detaljplanen
reglerar markanvändning för industri och kontorsändamål
och kommer att generera nya arbetsplatser.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan P1166 vann laga kraft 2011 och har
en genomförandetid på 15 år vilken fortfarande gäller.
Ändringen krävs för att några av tomterna i den gällande
detaljplanen skall kunna utnyttjas.

Planområdet är plant och kommer att vara lättillgängligt från
Prognosgatan.

3. Gator och trafik
Gatunät

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2015-03-09 §108 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för del av fastigheten Viared 8:110. Kommunstyrelsen har
under 2014 givit Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
utreda om det ﬁnns geohydrologiska förutsättningar att utöka
industrimarken på en del av mossen. I utredningen har detta
bedömts möjligt om de förslag på åtgärder och kompensationsåtgärder som föreslås i utredningen följs.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-23 § 119 att
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan och att kompensationsåtgärder ska utarbetas.

2. Bebyggelse

Planområdet nås från Prognosgatan som i sin tur leder
till Segloragatan som kopplar området med övriga delar
av Viareds verksamhetsområde. När utbyggnaden av det
beﬁntliga planområdets västra delar har påbörjats kommer en
matning från väster bli aktuell, via ett nytt vägmot på Rv 40, i
anslutning till Boråstorpet.

Gång- och cykeltrafik
Det ﬁnns fullt utbyggt gång- och cykelvägnät i Viareds
verksamhetsområde.

Kollektivtrafik
Beﬁntligt verksamhetsområde i Viared är försett med kollektivtraﬁk och traﬁkeras av buss med halvtimmestraﬁk under
morgontimmar och eftermiddagar. Busshållplatser ﬁnns
utmed Viaredsvägen och Segloravägen. Denna traﬁk föreslås
i framtiden utökas till att även omfatta Prognosgatan.

Bebyggelsestruktur och ny bebyggelse
Planområdet ligger mitt i det blivande verksamhetsområdet
Viared Västra. I dagsläget ﬁnns ingen bebyggelse i de
omgivande kvarteren. Den nya bebyggelsen kommer liksom
i övriga Viared Västra att utgöras av större industri- och
lagerbyggnader.
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Biltrafik och bilparkering
Parkering ska anläggas på kvartersmark. Antalet parkeringsplatser ska följa kommunens parkeringsnorm och ställas i
relation till exploateringens omfattning, antalet sysselsatta
samt besöksfrekvens. Är antalet sysselsatta inte känt skall
lokalytorna ligga till grund för beräkning av parkeringsbe-
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hovet. Enligt parkeringsnormen är behovstalet för kontor 17
parkeringsplatser/1000 kvm. Motsvarande norm för industri
är 7 pl/1000 kvm och för lager 4 pl/1000 kvm.

Angöring/utfarter/varumottagning
Planområdet angörs från Prognosgatan.

Riksintressen
Götalandsbanan är en ny höghastighetsjärnväg som planeras
mellan Göteborg och Stockholm via Borås. Alla allmänna
järnvägar utgör riksintresse. Traﬁkverket har utfört en förstudie som redovisar olika alternativ för Götalandsbanan genom
Borås. I Västra Viared ﬁnns två alternativa spårsträckningar
som ansluter till aktuellt planområde, dels ett läge söder om
planområdet som delvis anknyter till Segloravägen, dels ett
norr om planområdet som följer parallellt med riksväg 40.
Borås Stad har förordat det förstnämnda, söder om planområdet. Detaljplanen väntas inte påverka riksintresset negativt.

Framtida traﬁkplats vid Boråstorpet.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.
Två alternativ för Götalandsbanan. Borås stad förespråkar orange sträckning

Utsnitt av gällande detaljplan P1166 med den aktuella planens avgränsning
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Värme
Fjärrvärme ﬁnns framdraget till Viared Västra.

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar. På
plankartan medges tekniska anläggningar, så som transformatorstationer.

Avfall
Avfall ska hanteras i enlighet med Renhållningsordning för
Borås Stad.
Vy över gamla kraftledningsgatan

5. Mark
Natur och vegetation
Naturen inom det aktuella området består av mossmark.
Marken är sumpartad men några öppna vattenytor förekommer inte. De vanligaste växterna i mark- och fältskiktet är
bl.a. bladmossor såsom olika vitmossor, samt klockljung och
tuvstarr. I torrare partier växer lingon. I busk- och trädskiktet
förekommer bl.a. björk och tall. Dessa arter är alla typiska
för mossmarken. I närområdet ﬁnns inslag av sumpskog. Det
ﬁnns inga skyddade, rödlistade eller naturvårdsintressanta
arter kopplade till den del av våtmarken som tas i anspråk.

Utkanten av mossen

I tidigare detaljplaner i området har stora ingrepp i naturområdet i Viared gjorts och då bedömdes det som viktigt
att spara mossmarken. På grund av förändringar i mossens
randzon har den delen av mossen som planförslaget berör
blivit dränerad samtidigt som mossen isolerats från annan
natur. Den del som kommunen vill ändra till industrimark är
högförmultnad, det vill säga tät.

Skyddad natur

Trädbevuxen mossmark

Utvecklingen i Viared med nya verksamhetsområden för
industri innebär att den jordbruksmark som tidigare funnits
i planens närhet inte längre ﬁnns kvar. Därför kan inte heller
våtmarken inom planområdet bedömas vara i ett jordbruksnära läge och innefattas därför inte heller av biotopskydd för
våtmarker i jordbruksmark.

Kompensationsåtgärder
Då mossmarken minskas i förhållande till ursprungsförslaget
krävs kompensationsåtgärder i närheten av planområdet för
att kompensera för att våtmark tas bort. Mer information om
hur kommunen vill göra kompensationsåtgärder ﬁnns i PM
Kompensationsåtgärder (Miljöförvaltningen, 2015). PM:et
kommer att revideras och beskrivningen kommer att utökas
med mer preciserade åtgärder i samråd med Länsstyrelsen
innan antagande.

Mossen sedd från blivande industriområde
6
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Fornlämningar/kulturminnen

nen som dränerar mossen blir mindre än idag då en stor del
av gränsen kommer att utgöras av en kulle medan resterande
del av randzonen kommer att tätas enligt ovan.

Några kända fornlämningar ﬁnns inte inom planområdet.

Geoteknik och Radon
Enligt Geohydrologisk utredning och naturmiljöutredning,
Viared Västra (Norconsult, 2014-09-30) utgörs de våtmarksområden som kvarstår av mossmark med omgivande kärr.
Skillnaden mellan mossmark och kärr är att mossmark
i huvudsak tillförs vatten genom nederbörd medan kärr
tillförs vatten i en kombination av yt- och grundvatten samt
nederbörd.

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon.

6. Vatten
Planen innebär att en del av mossen i området tas bort.
Mossen är en del av Ryds mosse som har sin avrinning i
Västersjön som i sin tur är en del av Viskans vattensystem.

I en mosse utgör ofta övre skiktet av mossmark vilken
underlagras av kärrtorv, vilket i sin tur underlagras av
ler- och/eller moränjord. Jordarten i våtmarkerna domineras
av torv med olika långt gången nedbrytning. Generellt så är
nedbrytningen av organiskt material större i kärrtorven vilket
även innebär en tätare jordart. Våtmarken består av torv med
1-5 m mäktighet. Torven har en hög grundvattennivå och låg
genomsläpplighet, vilket innebär att den är mättad samtidigt
som den inte släpper ifrån sig några större mängder vatten.

Dagvatten
En dagvattenutredning (Norconsult, 2011-03-07) ﬁnns
redan för planen Viared Västra. Då huvuddelen av terrasseringsarbetena nu är utförda och höjdsättningen fastställd så
har en ny dagvattenutredning beställts för hela Viared Västra
där även aktuellt planområde är inkluderat. Handlingarna
kompletteras med utredningen innan antagande.
Dagvattnet från planområdet kommer att rinna mot
Västersjön. Stora delar av planområdet kommer att bestå av
hårdgjorda ytor.

Torven kommer att grävas bort och kanten mot den del av
mossen som blir kvar kommer att motfyllas med morän för
att minimera dräneringen mot den omgivande marken som
kommer att bestå av sprängsten. Planen innebär att randzo-
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Karta över dagvattnets ungefärliga rörelse i Viared Västra
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För fastigheter med hårdgjord yta större än 2500 m2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas.
Central fördröjning av dagvatten sker inom planområdet
genom damm. Dammen fördröjer och renar dagvatten.
Mycket av dagvattnet dräneras och ﬁ ltreras av marken på
tomterna. Det dagvatten som inte dräneras kommer att ledas
från planområdet via makadamklädda diken som ligger i
sprängstensfyllning till ett beﬁntligt fördröjningsmagasin i
utkanten av Viared Västra.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det ﬁnns
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det ﬁnns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassiﬁceras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassiﬁceras är avgränsade bland annat efter
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god
kemisk status.
För att minimera påverkan och dränering på den kvarvarande
mossen tätas kanten mellan planområdet och mossen,
dagvatten fördröjs och renas inom planområdet. I och med
åtgärderna bedöms inte grundvattnet i området påverkas.

Västersjön och Viaredssjön hade i den senaste klassningen
som gäller 2009-2015 god ekologisk status. I förslaget till
klassning efter 2015 har sjöarna dock måttlig ekologisk status.
Borttagandet av mossen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för ytvattnets kvalitet. Det bedöms inte bli några
stora mängder dagvatten som tillförs sjöarna på grund av
sprängstenens dränerande effekt samt fördröjningsåtgärder
för de hårdgjorda ytorna.

7. Störningar på platsen
Risk
Området ligger drygt 250 meter från farligt gods-led.
Ytterligare utredningar bedöms inte som nödvändiga. Hela
planområdet är planlagt för industri med ett skyddsavstånd
på 200 meter.

Buller
I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda av
buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något
buller som kan störa omkringliggande bostäder.

Luftkvalitet
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topograﬁ och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Miljökvalitetsnormerna
överskrids inte på platsen och de kommer heller inte att
överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts i
detaljplanen.

8. Planbestämmelser

Ytvattnets kvalitet

Kvartersmark

Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassiﬁceras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenﬂödet inte är det
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.

Planbestämmelsen J(200) tillåter industri men inga verksamheter medges som kräver större skyddsavstånd än 200 meter.
Inom J ryms bland annat större eller mindre tillverkningsindustrier, logistikverksamhet och lagerverksamhet. Bokstaven
Z tillämpas för områden för service, lager, tillverkning med
tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och
andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad
omgivningspåverkan. K tillåter att kontor får uppföras, dock
inte hotell. E tillåter att tekniska anläggningar får uppföras.

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som ﬁnns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten som till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.

Utnyttjandegrad och begränsningar
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Detaljplanen tillåter att 50 % av fastighetsarean bebyggs.
Prickad mark innebär att byggnader inte får uppföras med
undantag för tekniska anläggningar.
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Planområdet sett från sydost.

Utformning och utseende

Översiktlig planering

Liksom i de angränsande delarna av Viared Västra är högsta
totalhöjd reglerad till 24 meter och takvinkeln begränsad
till 14 grader. God gestaltning eftersträvas vilket innebär att
skyltar och dylikt inte ska vara blinkande eller föränderliga
och att de ska monteras på fasad. Skyltmaster tillåts ej.

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
De samhällsbyggnadsmål som är relevanta för detaljplaneförslaget är:

Byggnadsteknik

»

Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets
möjlighet för handel och service.

»

Lokalisering av bebyggelse ska stärka underlaget för
kollektivtraﬁk.

»

Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god
traﬁksäkerhet.

»

Erbjuda näringslivet ett varierat utbud av lokaliseringsmöjligheter.

Vid verksamheter där antal parkeringsplatser överstiger 50
ska oljeavskiljare anordnas inom fastigheten.

9. Övergripande beslut
Vision 2025
Enligt Vision 2025 ska det vara lätt för företag att etablera
sig i Borås. ”Längs de större riksvägarna ﬁnns attraktiva
områden för företagsetableringar med bra kollektiva kommunikationer till stadskärnan”. Borås vill även erbjuda attraktiv
mark för etableringar. Därmed anses planförslaget vara
förenligt med Borås stads vision.

DETALJPLAN

Planprogram
Kommunfullmäktige godkände den 23 februari 2006
planprogram för Viared Västra som riktlinjer för kommande
detaljplanearbete. Planprogrammets syfte var att studera
förutsättningarna för att utvidga Viareds industriområde
västerut.
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Miljömål
Följande miljömål är relevanta i planen:

10. Konsekvenser
Behovsbedömning

»

Levande sjöar och vattendrag: Dagvatten hanteras
lokalt för att minimera föroreningar till närliggande
vattendrag.

»

Myllrande våtmarker: Den del av mossen som påverkas
av planen bedöms ha ”övriga lokala naturvärden”. Med
de kompensationsåtgärder som kommer att utföras för
den våtmark som tas bort så kan naturvärdena bli större
på den våtmark där åtgärderna utförs.

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts. Under arbetet med behovsbedömningen är slutsatsen
att det är viktigt att minimera påverkan på mossen som blir
kvar och att kompensationsåtgärder ska utföras.
Sammantaget bedöms inte konsekvenserna bli stora och
slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

Störningar som planen ger upphov till
»

God bebyggd miljö: Komplettering av etablerat verksamhetsområde med omsorg om gestaltning och gröna
inslag.

Planen påverkar inte traﬁksituationen på platsen nämnvärt.
Nytillskottet av verksamheter är liten i jämförelse med vad
som tillåts i beﬁntlig plan.

»

Ett rikt växt- och djurliv: I och med att skogsmark och
våtmark tas i bruk för exploatering försvinner vissa
livsmiljöer för ﬂora och fauna.

Hållbar utveckling
Industrioområdet har god tillgänglighet för gång- och cykeltraﬁk samt kollektivtraﬁk. Fjärrvärmeanslutning är möjlig.

Miljö
Lokalt påverkas naturmiljön då mossmark tas bort. I ett
större perspektiv ﬁnns det dock gott om mossmark med
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större värden i Borås. De kompensationsåtgärder som
kommer att utföras kan betyda att annan mossmark i Borås
tillskapas högre värden.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Naturvärden
Den del av mossen som påverkas av planen bedöms ha
”övriga lokala naturvärden”. Med de kompensationsåtgärder
som kommer att utföras så kan naturvärdena bli större på
den våtmark där åtgärderna utförs.

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»

Geohydrologisk utredning och naturmiljöutredning
(Norconsult, 2014-09-30).

»

Viared Västra, Dagvattenutredning till detaljplan
(Norconsult, 2011-02-28).

Planens genomförande kommer att påverka landskapsbilden
i och med att beﬁntlig mossmark samt en bit av en kulle tas
bort för att möjliggöra för nya verksamheter.

»

Innan antagande tillkommer uppdaterad dagvattenutredning och uppdaterat PM om kompensationsåtgärder.

Grönområden

Medverkande tjänstemän/samverkan

Planområdet består till stor del av trädbevuxen mossmark
som kommer att tas bort i och med planförslaget. Då mossen
omges av ett kommande industriområde så har mycket av
dess värde redan tagits bort.

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.

Landskapsbild/stadsbild

Infrastruktur
Planen innebär att en ny dagvattenutredning görs för hela
Viared Västra vilket kan betyda att eventuella brister i den
beﬁntliga hanteringen upptäcks och åtgärdas.

Planavdelningen

Andreas Klingström
planchef

Jonatan Westlin
planarkitekt

Nya arbetstillfällen
Planen väntas tillföra möjlighet för ytterligare arbetstillfällen
i Viared Västra.

Hälsa och säkerhet/störningsskydd
Verksamheter med ett skyddsavstånd upp till 200 meter till
bostäder kommer att tillåtas. Samma skyddsavstånd medges
i beﬁntlig plan, vilket betyder att planen inte innebär någon
förändring för omgivningen.

11. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:
1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

DETALJPLAN
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Viared, Viared 8:110 m.fl. - Prognosgatan, Borås Stad, upprättad den 10 september 2015.

1. Inledning

4. Tekniska frågor

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 skall vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Området håller på att exploateras för industriändamål vilket
innebär att gator och övrig infrastruktur redan är planerad att
byggas. Inga ytterligare utbyggnader behövs för området.

2. Organisatoriska frågor
Planen genomförs med standardförfarande. Samråd sker
i september 2015, planen beräknas att kunna antas under
vintern 2015.
Genomförandetiden för gällande detaljplan från 2011 har
inte gått ut. Genomförandetiden för denna detaljplan är 10
(tio) år från det datum som planen vinner laga kraft. Under
genomförandetiden får planen inte ändras, ersättas eller
upphävas om berörda fastighetsägare motsätter sig det. Detta
gäller dock inte om ändringen eller upphävandet behövs på
grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har
kunnat förutses vid planläggningen eller för införande av
bestämmelser om fastighetsindelning m.m. (4 kap 39 § PBL).
Ansvarsfördelningen regleras i samarbetsavtal, daterat
2014-04-28 med tilläggsavtal, mellan Borås Stad och Viared
industrimark AB som äger största delen av planområdet. De
kompensationsåtgärder som krävs till följd av att beﬁntlig
mosse görs om till industrimark utförs av Borås Stad.

Utbyggnad av VA-nätet samt el- och teleledningar pågår i
området. Det kommer att ﬁnnas möjlighet att ansluta planområdet till dessa ledningar. Dagvatten ska kunna fördröjas
inom planområdet. Fjärrvärme ﬁnns utbyggt till Viared
Västra.

5. Ekonomiska frågor
Kompensationsåtgärderna för mossmarken bekostas av Borås
Stad.
I övrigt får Borås Stad inga ytterligare investeringskostnader
till följd av detaljplanen.
Planavgift tas ut vid prövning av bygglov.

Stadskansliet Markavdelningen

Jessica Ekberg
Exploateringsingenjör

Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. Kommunen är
huvudman för intilliggande allmän platsmark.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar fastigheten Viared 8:110 som ägs av
Viared industrimark AB samt en liten del av Viared 14:19 som
ägs av Borås Stad. Fastigheten Viared 8:110 avses överlåtas
till Borås Stad i takt med att området blir färdigställt som
tomtmark. Detta enligt upprättat samarbetsavtal, daterat
2014-04-28 med tilläggsavtal, mellan Borås Stad och Viared
industrimark AB.
Erforderliga fastighetsbildningsåtgärder bedöms kunna
genomföras genom fastighetsreglering.
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DETALJPLAN
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inﬂytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för beﬁntlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår ﬂera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av ett
positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Planprogram
En detaljplan kan grundas på ett planprogram som anger
utgångspunkter och mål för planen. Läs mer under punkten
”9 Övergripande beslut” i planbeskrivningen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget ﬁnns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto ﬂer förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Länsstyrelsen och senare
till Mark- och miljödomstolen.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planprocessen.

ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under granskningstiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen
av den som inte är nöjd.

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla.
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut.
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att

DETALJPLAN

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Vi beaktar och värderar alla yttranden
som kommer in under planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning ﬁnns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan

SP5

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över ansökan om planbesked för Centrum,
Saturnus 14
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra detaljplanen för kvarteret
Saturnus.

2015-10-14
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-10-14
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0410 214
Handläggare: Charlotta Tornvall 033 35 72 76
Datum/avdelningschef: 2015-10-07 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-10-26

Dnr 2015/KS0410 214
Ert dnr: BN2015-802

Strategisk samhällsplanering
Charlotta Tornvall

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över ansökan om planbesked för
Centrum, Saturnus 14
Sökanden vill förtäta i centrum genom att bygga på befintlig byggnad med 2-3 våningar.
En utökning av bostäder i centrum är en positiv utveckling och följer intentionerna i
visionen, Borås 2025. Förslaget innebär bostäder i en del av centrum som i dagsläget
har en begränsad andel bostäder. Möjligheten att skapa en förskola inom kvarteret
bör också studeras i planarbetet.
Om det finns behov av att göra avsteg från Borås Stads parkeringsnorm ska detaljplanen antas av Kommunfullmäktige.
Trafikverkets arbete med Götalandsbanans lokaliseringsutredning pågår. Bedömningen är att området kan komma i konflikt med Götalandsbanan. Detaljplanen kan inte
antas innan det är säkerställt att inga konflikter uppstår gentemot riksintresset. Exploatören och kommunen ska i plankostnadsavtal vara överens om denna osäkerhet i
planarbetet. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot att planarbetet påbörjas om
exploatören tar den ekonomiska risken att planarbetet avbryts pga riksintresset.
Plankostnadsavtal som reglerar detaljplanens kostnader samt tillhörande utredningar
ska upprättas för fastigheten Saturnus 14
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra
detaljplanen för kvarteret Saturnus.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef över Strategisk samhällsplanering

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

KV. SATURNUS Borås 141020

1:200
KV. SATURNUS Borås 141020

1:200
KV. SATURNUS Borås 141020

1:200
KV. SATURNUS Borås 141020

Caixa Forum Madrid
Herzog & de Meuron

PORTER HOUSE, SOHO, NY
SHOP ARCHITECTS

The Photographers’ Gallery, London
O’Donnell + Tuomey

Hanover House, Bradford, England
Kraus & Schönberg

Elbphilharmonie Hamburg
Herzog & de Meuron

Hanover House, Bradford, England
Josef Weichenberger Architects
KV. SATURNUS Borås 141020

KV. SATURNUS Borås 		

141215 		

Exploateringsutredning

KV. SATURNUS Borås 		

150413		

Exploateringsutredning

KV. SATURNUS Borås 		

150413		

Exploateringsutredning

KV. SATURNUS Borås 		

150413		

Exploateringsutredning

KV. SATURNUS Borås 		

150413		

Exploateringsutredning

KV. SATURNUS Borås 		

150413		

Exploateringsutredning

KV. SATURNUS Borås 		

150413		

Exploateringsutredning

KV. SATURNUS Borås 		

150413		

Exploateringsutredning

KV. SATURNUS Borås 		

150413		

Exploateringsutredning

SP6

BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om planbesked för detaljplan för Druvefors,
Björnflokan 5 m.fl.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsens är positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra detaljplanen, under
förutsättning att en förskola kan etableras inom området samt att det klarläggs att Götalandsbanan inte
påverkar projektet.

2015-10-14
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-10-14
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0429 214
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2015-10-05 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-10-26

Dnr 2015/KS0429 214
Ert dnr BN2015-858

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Johansson

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked för detaljplan för
Druvefors, Björnflokan 5 m.fl.
Ytterligare centrumnära bostäder samt kommersiella utrymmen i gatuplan är positivt
för staden och överensstämmer helt med visionen Borås 2025.
Det finns ett stort behov för förskoleplatser på Druvefors. Delar av fastigheten
Björnflokan 5 skulle vara lämplig för detta och har varit utpekad i tidiga lokaliseringsstudier, men som inte har kunnat förverkligas på grund av tryckeriets närhet samt
markägarfrågan. Denna aspekt förändras nu och Borås Stad är intresserade av att ingå
i exploateringen och få tillstånd en förskola med lekytor på platån i södra änden av
fastigheten. Borås stad äger två mindre fastigheter inom kvarteret vilka bör inkluderas
i detaljplanearbetet för att utnyttjas på lämpligt sätt.
I det plankostnadsavtal som ska tecknas innan detaljplaneuppdrag ska det tydligt
framgå att en förskola ska inrymmas i området samt att detta är en förutsättning i det
kommande exploateringsavtalet mellan staden och exploatören.
Trafikverkets arbete med Götalandsbanans lokaliseringsutredning pågår. Bedömningen är att området kan komma i konflikt med Götalandsbanan. Detaljplanen kan inte
antas innan det är säkerställt att inga konflikter uppstår gentemot riksintresset. Exploatören och kommunen ska i plankostnadsavtal vara överens om denna osäkerhet i
planarbetet. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot att planarbetet påbörjas om
exploatören tar den ekonomiska risken att planarbetet avbryts pga riksintresset.
Kommunstyrelsens är positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten
att ändra detaljplanen under förutsättning att en förskola kan etableras inom området
samt att det klarläggs att Götalandsbanan inte påverkar projektet.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

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
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BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över ansökan om planbesked för detaljplan för
Bergsäter, Åkermyntan 5
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

2015-10-14
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-10-14
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0434 214
Handläggare: Charlotta Tornvall
Datum/avdelningschef: 2015-10-07 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-10-26

Dnr 2015/KS0434 214
Ert dnr: BN2015-887

Strategisk samhällsplanering
Charlotta Tornvall

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över ansökan om planbesked för detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5
Sökanden vill omvandla del av befintligt verksamhetsområde på Bergsäter till bostadsområde.
En utökning av antalet bostäder på Bergsäter är en positiv utveckling och följer intentionerna i visionen Borås 2025. Områdes centrala läge innebär att det är lämpligt
att studera en högre exploatering av området än redovisat i ansökan. Våningshöjder
mellan tre och åtta våningar kan studeras, beroende på omgivande topografi. Områdets anslutning till sin omgivning bör studeras i ett helhetsperspektiv.
Trafikverkets arbete med Götalandsbanans lokaliseringsutredning pågår. Bedömningen är att området kan komma i konflikt med Götalandsbanan. Detaljplanen kan inte
antas innan det är säkerställt att inga konflikter uppstår gentemot riksintresset. Exploatören och kommunen ska i plankostnadsavtal vara överens om denna osäkerhet i
planarbetet. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot att planarbetet påbörjas om
exploatören tar den ekonomiska risken att planarbetet avbryts pga riksintresset.
Plankostnadsavtal ska upprättas för fastigheten Åkermyntan 5. Kostnader för eventuella övriga fastigheter tas ut i planavgifter i framtida bygglov.
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra
detaljplanen.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

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
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Byggnaderna i området har olika skalor som
ger variation. De är oregelbundet placerade och
skapar olika typer av gårdar. I mitten lämnas en
större grön yta för gemensamma aktiviteter för
hela området.
Gång-och cykelvägar korsar hela området. Biltrafik sker i huvudsak i två stråk. Parkering finns
på flera platser och i nära anslutning till bostäderna

n

Området

Flerbostadshus

IV vån

Flerbostadshus 9st
Hus med sadeltak tvärs volymen. Utföres i falusvart med svarta plåttak. Upp till fyra våningar
med 4-8 lägenheter per plan

Radhus
III vån

BTA ~ 12 495m²

Flerbostadshus med korridorlösning
för större flexibilietet. Upp till åtta
lägenheter per plan

IN /UTFART

Radhus 29st

Radhus i vitt trä med snedskurna taklandskap
samt takterrasser. Radhusen är placerade för att
skapa en lugn trädgårdssida

BTA~

med vind 6000 m²

Radhus i tre våningar med
takterrasser
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ROSENDALSGATAN 15.04.30
ILLUSTRATION PÅ TYPOLOGIER skala A3 1:200

Träbyggnad

Aktiva fasader

Materialet trä dominerar intrycket.
Det yttre lagret av fasaden består
av breda målade träplank som
knuttimras utanpå balkongerna. I
kombination med ett takutsprång
som tangerar balkonglivet skapas
enhetliga volymer på husen. Sadeltaken består av bandlagd plåt i
samma kulör som fasaderna.

Byggnaderna karakteriseras av
generösa balkonger som sträcker
sig runt hela fasaden. Detta ger
möjligheten att skapa en fasad i
flera lager och nivåer som skapar
kontakt mellan de boende i området. Balkongerna kan användas
på många sätt och blir en förlängning av bostadens yta. Delar

av balkongerna glasas in och ger
bättre utblickskvaliteter åt lägenheterna. Burspråker skapar ett
varmt ”uterum”. Fasaderna delas
upp efter trapphus och ges olika
kulörer för att skapa ett varierat
kvarter och lätt att känna igen sig
och hitta hem.

Ljusa lägenheter

Privata bostadsrätter

Bokal

Tre meter våningshöjd ger goda
ljusförhållanden och luftfårhållanden i lägenheterna. Detta i kombination med låga bröstningar på
fönstren skapar god kontakt till
uterummen och balkongerna.

Radhusen blir i tre våningar
Parkering sker på nära avstånd
till bostaden. Stor vikt ligger på
planens flexibilitet samt tillgång
till både privat och offentlig sida.
Huset sträcker sig vertikalt upp till
en takterrass på tredje plan.

En bokal är en boendeform som
kombinerar bostad och lokal. Den
stora styrkan med Bokalen är att
den kan vara en del av bostaden
eller inhysa en verksamhet. Lokalen kan placeras med egen
entre . Bokalen ger ett rikare gatuliv och möjlighet att förverkliga
sina entreprenörsdrömmar
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