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BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om anläggningslån till EFS Missionsförening Borås avseende Sommargården Ekhagen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
EFS missionsförsamling i Borås beviljas ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 360 000
kr för renovering av sommargården Ekhagen. Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
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Kommunfullmäktige

Ansökan om anläggningslån till EFS Missionsförening Borås avseende Sommargården Ekhagen
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge EFS missionsförening i Borås ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 360 000 kr för
renovering av sommargården Ekhagen i Frufällan. Köket behöver moderniseras och i
samband med detta vill föreningen göra vissa ändringar i planlösningen.
Föreningen skriver att Sommargården Ekhagen i Frufällan används av bland andra
Sociala omsorgsförvaltningen för många aktiviteter. Även musikläger av olika slag,
scoutverksamhet året runt och det finns även en beachvolleybollplan med läktare som
används flitigt på sommaren. Skolor använder gården för olika uppstart/avslutning av
verksamheter. Föreningen vill nu vidga sin verksamhet för att nå fler. Av den anledningen behöver en ombyggnation av köket ske och för att uppfylla lagar och bestämmelser.
Fritids- och folkhälsonämnden anför att Sommargården Ekhagen är välkänd för
många Boråsare. Man har mycket verksamhet med bland annat midsommarfirande,
loppmarknader och så vidare. Scoutverksamhet pågår året om och gården utnyttjas
flitigt av flera verksamheter. Nämnden är således positiv till att köket moderniseras
och att vissa ändringar görs i planlösningen.
Kommunstyrelsen gör ingen annan verksamhetsmässig bedömning än Fritids- och
folkhälsonämnden. Verksamheten på Ekhagen har barn- och ungdomar som främsta
målgruppen och har funnits där under ett antal år. Finansiellt handlar det om en
kommunal insats på max. 360 tkr vilket kan anses vara en väl motiverad insats.
Kommunstyrelsen föreslår därför Kommunfullmäktige att bevilja EFS missionsförsamling ett anläggningslån för renovering av sommargården Ekhagen i Frufällan.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
EFS missionsförsamling i Borås beviljas ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock
max 360 000 kr för renovering av sommargården Ekhagen. Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-09-21

§ 107
2015/FF0158 805
Ansökan om anläggningslån till EFS Missionsförening i Borås avseende
Sommargården Ekhagen
EFS Missionsförening i Borås ansöker om ett anläggningslån avseende Sommargården Ekhagen.
Sommargården Ekhagen i Frufällan är välkänd för många boråsare och används av bland andra
Sociala omsorgsförvaltningen för många aktiviteter, musikläger av olika slag, scoutverksamhet året
runt och det finns även en beachvolleybollplan med läktare som används flitigt på sommaren.
Även skolor använder gården för olika uppstart/avslutning av verksamheter.
Föreningen vill nu vidga sin verksamhet för att nå fler. Därför behöver en ombyggnation av bland
annat köket ske utifrån den aspekten att kunna hyra ut och uppfylla lagar och bestämmelser.
Köket behöver moderniseras och i samband med detta vill föreningen göra vissa ändringar i
planlösningen. Arbetet beräknas börja först 2016.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge EFS Missionsförening
i Borås ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 360 000 kr, för renovering av
sommargården Ekhagen i Frufällan. Bidraget betalas ut efter föreningen lämnat in en skriftlig
redovisning senast två år efter beslutsdatum.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-09-23
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Lars Andersson (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2015-09-25.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Sekreterare
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Datum

Diarienummer

2015-09-15

2015/FF0158 805

Hans Andersson, 033 – 35 73 76

Anläggningslån EFS Missionsförening Borås
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge EFS
Missionsförening i Borås ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max
360 000 kr, för renovering av sommargården Ekhagen i Frufällan. Bidraget betalas ut
efter föreningen lämnat in en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
Sammanfattning
Sommargården Ekhagen i Frufällan används av bland andra Sociala
omsorgsförvaltningen för många aktiviteter, musikläger av olika slag, scoutverksamhet
året runt och det finns även en beachvolleybollplan med läktare som används flitigt på
sommaren. Även skolor använder gården för olika uppstart/avslutning av
verksamheter. Föreningen vill nu vidga sin verksamhet för att nå fler. Därför behöver
en ombyggnation av bland annat köket ske utifrån den aspekten att kunna hyra ut och
uppfylla lagar och bestämmelser.
Förvaltningens övervägande
Sommargården Ekhagen är välkänd för många Boråsare. Man har mycket verksamhet
med bland annat midsommarfirande, loppmarknader och så vidare. Scoutverksamhet
pågår året om och gården utnyttjas flitigt av flera verksamheter. Köket behöver
moderniseras och i samband med detta vill föreningen göra vissa ändringar i
planlösningen. Arbetet beräknas börja först 2016.
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Svar på motion av Kerstin Hermansson och Alexander
Andersson (C); Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.

2015-11-18
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-11-24
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Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Kerstin Hermansson och Alexander
Andersson (C). Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling
Kerstin Hermansson och Alexander Andersson (C) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2013-06-19 inkommit med rubricerad motion. I motionen föreslås att
-Borås Stad inför nästa livsmedelsupphandling formulerar kraven så att man kan tillmötesgå
konsumenternas förväntningar på svenska och närproducerade livsmedel i de kommunala
verksamheterna.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnden Väster, Miljö- och konsumentnämnden,
Tekniska nämnden och ungdomsrådet.
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen med hänvisning till att Borås Stad i
samverkan med andra Sjuhäradskommuner redan arbetar med kommande
livsmedelsupphandling. Målet med det arbetet är att få ett hållbart livsmedelsavtal både vad
gäller kvalitet, miljö och ekonomi. Dessutom är det enligt Konkurrensverket som huvudregel
inte möjligt att kräva lokalproducerade varor i upphandlingar.
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen Kraven i upphandlingen skall
formuleras så att stadens gällande miljömål uppnås. Vidare anser nämnden att höga krav ställs
djurhållning och miljöskydd så att inte svenska producenter missgynnas
Miljö- och konsumentnämnden anför att närproducerade livsmedel inte alltid är det bästa för
miljön. Vid produktion av livsmedel måste man se till hela livscykeln och där är transporterna
oftast bara en liten del av den totala miljöpåverkan. Påverkan från produktion är många
gånger större än påverkan från transporter. Dessutom kan även närproducerade råvaror vara
behandlade med kemiska bekämpningsmedel. Beroende på hur man definierar
”närproducerat” kan även sådana varor vara så resursineffektivt transporterade att exempelvis
en likadan ekologisk vara från andra sidan jordklotet kan vara bättre ur miljösynpunkt. Att
handla närproducerade livsmedel kan däremot stimulera att landsbygden hålls levande och
landskapet öppet. För att möjliggöra för de mindre lokala matproducenterna att lägga anbud
kan kommunen exempelvis dela upp avtalet i flera delar eller separera transport- och
livsmedelsupphandlingen. Ytterligare sätt kan vara att arbeta med lokala distributionscentraler.
Tekniska nämnden ställer sig positiv till att inför nästa livsmedelsupphandling formulera
kraven så att man kan närma sig konsumenternas förväntningar på livsmedel i de kommunala
verksamheterna. Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger stora möjligheter att ställa krav
på såväl livsmedelsäkerhet, djurskydd och miljö. Miljöstyrningsrådet (MSR) har utformat
kriterier som kommer att användas i den offentliga upphandling som företas av Borås. Dessa
omfattar en mängd djurskyddskriterier som refererar till beslutade EU-direktiv.
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Ytterligare förutsättningar för att skapa möjligheter för att tillmötesgå konsumenternas
förväntningar är att inrätta en samdistributionscentral samt att tillföra de
upphandlingsresurser som krävs vid en eventuell ompaketering och spjälkning av större
upphandlingar till mindre, för att närma sig kraven.
Ungdomsrådet ser positivt på att fler livsmedel i de kommunala verksamheterna ska vara
närproducerade och ekologiska. Ungdomsrådet anser att man bör försöka att lyfta fram
lokala, mindre producenter för att stötta det lokala näringslivet samtidigt som man kan köpa
in närproducerade livsmedel
Kommunstyrelsen anser att motionärernas krav på livsmedelsupphandlingen är fullt rimliga.
Kvalitetskraven är höga i den pågående upphandlingen både vad gäller livsmedlen och
djurhållningen. Det är däremot enligt Konkurrensverket som huvudregel inte möjligt att kräva
lokalproducerade varor i upphandlingar utan det strider mot en av de grundläggande
principerna inom den europeiska gemenskapen – den fria rörligheten av varor och tjänster.
Man kan däremot för att göra det möjligt för mindre närproducerande aktörer att lämna
offert genom att dela upp upphandlingen i mindre komponenter. Detta görs i den pågående
upphandlingen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

Motion

2013-06-19

Ställ högre krav vid livsmedelupphandling
Borås står inför en ny livsmedelsupphandling. Syftet med att handla upp stora kvantiteter
livsmedel till offentliga verksamheter är att få god och näringsrik mat till ett så lågt pris som
möjligt. Men det finns många fler värden som kommunen har möjlighet att främja vid en
livsmedelsupphandling.
Sjuhärad och Västra Götaland har en bred produktion både av råvaror och förädlade
livsmedel. Våra bönder och producenter står för ett stort mervärde, utöver de varor de
producerar. Svenska bönder står för världens bästa djurhållning och miljöskydd vid
livsmedelsproduktion. De skapar arbetstillfällen, en företagsam landsbygd och tillväxt i de
gröna näringarna. Svenskt jordbruk ser till att vi kan fortsätta ha öppna landskap och en
biologisk mångfald. Då vi köper närproducerat bidrar vi till att utsläpp vid transporter
minskar.
De krav som ställs vid matproduktion i Sverige hör till de tuffaste i världen, och Sverige
ligger långt före t ex andra EU-länder i djurhållning och miljölagstiftning. Dessa krav finns
för att svenska konsumenter efterfrågar det. Det gör också att Sveriges bönder inte kan
konkurrera med enbart priset.
Svenska konsumenter har genom sina krav på matproduktion visat att de sätter stort värde på
de mervärden som svenskt jordbruk tillför. Det är därför rimligt att dessa krav ligger till grund
vid kravställning i den offentliga upphandlingen.
Genom att ställa krav vid upphandlingen så att lokala producenter stimuleras att lämna anbud,
säkerställer kommunen att högkvalitativ mat serveras i våra verksamheter. Genom att ställa
krav medverkar man också till en företagsam landsbygd, livskraftiga gröna näringar,
bibehållna öppna landskap och att djuren behandlas väl. Det är faktorer som är minst lika
viktiga ur ett samhällsperspektiv.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att:
– Borås Stad inför nästa livsmedelsupphandling formulerar kraven så att man kan tillmötesgå
konsumenternas förväntningar på svenska och närproducerade livsmedel i de kommunala
verksamheterna.
Kerstin Hermansson
Alexander Andersson
Centerpartiet

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2013-10-28
§ 108

2013/SDNV0163

Yttrande över motion: Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling
Centerpartiet föreslår i en motion till Kommunfullmäktige att Borås Stad inför nästa
upphandling formulerar kraven så att man kan tillmötesgå förväntningar på svenska och
närproducerade livsmedel. Det är enligt Konkurrensverket som huvudregel inte möjligt att
kräva lokalproducerade varor i upphandlingar. Upphandlingsavdelningen och
kostverksamheterna i Borås Stad, Ulricehamn, Bollebygd, Svenljunga och Tranemo arbetar
tillsammans med kommande livsmedelsupphandling. I arbetsgruppen ingår även Borås
Stads verksamhetsutvecklare för kost samt representant från miljöförvaltningen. Målet är
att få ett hållbart livsmedelsavtal både vad gäller kvalitet, miljö och ekonomi.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Andreassons (V) förslag:
- Att avstyrka motionen.
Kerstin Hermanssons (C) förslag:
- Att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Väster beslutar
i enlighet med Lennart Andreassons förslag. Omröstning begärs.
Stadsdelsnämnden Väster godkänner följande beslutsgång:
Ja innebär bifall till Lennart Andreassons (V) förslag.
Nej innebär bifall till Kerstin Hermanssons (C) förslag.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av Lennart Andreasson (V), Leif Johansson (S), Ninni Dyberg
(S), Marie Sandberg (S), Anna Hedlund (S) och Hilmar Jonsson (MP). Röstar nej gör
Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Alexis Mouschopanis (M), Joakim Malmberg
(FP) och Pär Sundbaum (KD). Med 6 röster för ja och 5 röster för nej röstar
Stadsdelsnämnden Väster i enlighet med Lennart Andreassons (V) förslag.
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Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Att motionen ”Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling” avstyrks.
2. Att yttrandet översänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Reservation
Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Alexis Mouschopanis (M), Joakim Malmberg
(FP) och Pär Sundbaum (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Vid protokollet
Daniel Nilsson
2013-10-30

Ordförande
Lennart Andreasson

Justerare
Anna Hedlund

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 31 oktober 2013.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson
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TJÄNSTESKRIVELSE
2013-10-11

2013/SDNV0163

Pernilla Landström
Områdeschef
033 - 35 83 08

Yttrande över motion: Ställ högre krav vid
livsmedelsupphandling
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Att motionen ”Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling”
avstyrks.
2. Att yttrandet översänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Centerpartiet föreslår i en motion till Kommunfullmäktige att Borås Stad
inför nästa upphandling formulerar kraven så att man kan tillmötesgå
förväntningar på svenska och närproducerade livsmedel.
Stadsdelsnämnden Väster föreslås avstyrka motionen med hänvisning till att
Borås Stad i samverkan med andra Sjuhäradskommuner redan arbetar med
kommande livsmedelsupphandling. Målet med det arbetet är att få ett
hållbart livsmedelsavtal både vad gäller kvalitet, miljö och ekonomi.
Dessutom är det enligt Konkurrensverket som huvudregel inte möjligt att
kräva lokalproducerade varor i upphandlingar.
Yttrandet i sin helhet
Centerpartiet föreslår i en motion till Kommunfullmäktige att Borås Stad
inför nästa upphandling formulerar kraven så att man kan tillmötesgå
förväntningar på svenska och närproducerade livsmedel i de kommunala
verksamheterna.
Det är enligt Konkurrensverket som huvudregel inte möjligt att kräva
lokalproducerade varor i upphandlingar utan det strider mot en av de
grundläggande principerna inom den europeiska gemenskapen – den fria
rörligheten av varor och tjänster.
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Pernilla Landström
Områdeschef
033 - 35 83 08

Upphandlingsavdelningen och kostverksamheten i Borås Stad arbetar
tillsammans med representanter från kommunerna Ulricehamn, Bollebygd,
Svenljunga och Tranemo med kommande livsmedelsupphandling. I
arbetsgruppen ingår även Borås Stads verksamhetsutvecklare för kost samt
representant från miljöförvaltningen (miljöutredare).
Arbetet består av att tillsammans ta fram ett förfrågningsunderlag utifrån
verksamheternas behov. Att formulera kravspecifikationer där kvalitet och
miljöhänsyn är viktiga delar och där Borås Stads miljömål ska beaktas.
Vidare arbetar gruppen med en översyn av hur en varugruppsindelning ska
se ut samt inom vilka områden miljöstyrningsrådets kriterier kan användas.
Gruppen undersöker även möjligheten att bjuda in lokala leverantörer för
att kunna informera om upphandlingsförfarandet.
Målet är att få ett hållbart livsmedelsavtal både vad gäller kvalitet, miljö och
ekonomi. Avtalet måste fungera praktiskt för kostverksamheterna och
självklart också följa LOU.
Samverkan
Ingen samverkan har skett.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Malin Aronsson
Stadsdelschef

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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§ 157

Dnr 2013-2513

Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling – motion av
Kerstin Hermansson (C) och Alexander Andersson (C)
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2013/KS0433)

Sammanfattning
Kerstin Hermansson (C) och Alexander Andersson (C) föreslår att Borås Stad inför
nästa livsmedelsupphandling formulerar kraven så att man kan tillmötesgå
konsumenternas förväntningar på svenska och närproducerade livsmedel i de
kommunala verksamheterna.
Borås Stad har som ambition att vara en ledande miljökommun och ett miljömål som
säger att Borås Stad ska vara en matsmart kommun. Miljömålet innebär att andelen
ekologiska livsmedel ska öka till 25 procent, skolmatsedeln ska klimatanpassas och
matsvinnet i de offentliga köken ska minska. Vidare finns miljömål om att ställa
miljökrav och etiska krav vid upphandling, liksom att beakta livscykelkostnaden vid
inköp. Kraven i den nya livsmedelsupphandlingen bör ställas så att detta blir en
verklighet.
Närproducerade livsmedel är inte alltid det bästa för miljön. Vid produktion av livsmedel måste man se till hela livscykeln och där är transporterna oftast bara en liten del
av den totala miljöpåverkan. Påverkan från produktion är många gånger större än
påverkan från transporter. Dessutom kan även närproducerade råvaror vara behandlade
med kemiska bekämpningsmedel. Beroende på hur man definierar ”närproducerat” kan
även sådana varor vara så resursineffektivt transporterade att exempelvis en likadan
ekologisk vara från andra sidan jordklotet kan vara bättre ur miljösynpunkt. Därför
anser förvaltningen att Borås Stad i sin nya livsmedelsupphandling ska formulera kraven
så att den uppfyller gällande miljömål. Detta utesluter dock inga svenska/lokala
producenter.
Att handla närproducerade livsmedel kan däremot stimulera att landsbygden hålls
levande och landskapet öppet. För att möjliggöra för de mindre lokala matproducenterna att lägga anbud kan kommunen exempelvis dela upp avtalet i flera delar eller
separera transport- och livsmedelsupphandlingen. Ytterligare sätt kan vara att arbeta
med lokala distributionscentraler. Den typen av insatser för att stimulera den lokala
matproduktionen är positiva.
Borås Stad behöver även besluta hur en levande landsbygd och värdefull jordbruksmark
ska bevaras framöver så att målkonflikter inte uppstår vid fysisk planering och

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2013-10-29

§ 157

Dnr 2013-2513

exploatering. Detta för att garantera möjligheterna till en nära livsmedelsproduktion och
ett öppet landskap även i framtiden.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 oktober 2013.
Yrkanden
Karl-Eric Nilsson (C) yrkar på följande tillägg till förvaltningens förslag:
Nämnden anser att den nya livsmedelsupphandlingen ska ställa höga krav på
djurhållning och miljöskydd så att inte svenska producenter missgynnas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden antar Karl-Eric
Nilssons förslag.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka motionen med synpunkter enligt
förvaltningens tjänsteskrivelse. Nämnden anser att kraven i den nya livsmedelsupphandlingen ska formuleras så att stadens gällande miljömål uppnås.
Vidare anser nämnden att den nya livsmedelsupphandlingen ska ställa höga krav på
djurhållning och miljöskydd så att inte svenska producenter missgynnas.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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2013-10-14

2013-2513

Johanna Thorén, 033-35 35 64
johanna.thoren@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling – motion av
Kerstin Hermansson (C) och Alexander Andersson (C)
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2013/KS0433)
Sammanfattning
Kerstin Hermansson (C) och Alexander Andersson (C) föreslår att Borås Stad inför nästa
livsmedelsupphandling formulerar kraven så att man kan tillmötesgå konsumenternas
förväntningar på svenska och närproducerade livsmedel i de kommunala verksamheterna.
Borås Stad har som ambition att vara en ledande miljökommun och ett miljömål som
säger att Borås Stad ska vara en matsmart kommun. Miljömålet innebär att andelen
ekologiska livsmedel ska öka till 25 procent, skolmatsedeln ska klimatanpassas och
matsvinnet i de offentliga köken ska minska. Vidare finns miljömål om att ställa miljökrav
och etiska krav vid upphandling, liksom att beakta livscykelkostnaden vid inköp. Kraven i
den nya livsmedelsupphandlingen bör ställas så att detta blir en verklighet.
Närproducerade livsmedel är inte alltid det bästa för miljön. Vid produktion av livsmedel
måste man se till hela livscykeln och där är transporterna oftast bara en liten del av den
totala miljöpåverkan. Påverkan från produktion är många gånger större än påverkan från
transporter. Dessutom kan även närproducerade råvaror vara behandlade med kemiska
bekämpningsmedel. Beroende på hur man definierar ”närproducerat” kan även sådana
varor vara så resursineffektivt transporterade att exempelvis en likadan ekologisk vara från
andra sidan jordklotet kan vara bättre ur miljösynpunkt. Därför anser förvaltningen att
Borås Stad i sin nya livsmedelsupphandling ska formulera kraven så att den uppfyller
gällande miljömål. Detta utesluter dock inga svenska/lokala producenter.
Att handla närproducerade livsmedel kan däremot stimulera att landsbygden hålls levande
och landskapet öppet. För att möjliggöra för de mindre lokala matproducenterna att lägga
anbud kan kommunen exempelvis dela upp avtalet i flera delar eller separera transportoch livsmedelsupphandlingen. Ytterligare sätt kan vara att arbeta med lokala distributionscentraler. Den typen av insatser för att stimulera den lokala matproduktionen är positiva.
Borås Stad behöver även besluta hur en levande landsbygd och värdefull jordbruksmark
ska bevaras framöver så att målkonflikter inte uppstår vid fysisk planering och
exploatering. Detta för att garantera möjligheterna till en nära livsmedelsproduktion och
ett öppet landskap även i framtiden.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka motionen med synpunkter enligt
förvaltningens tjänsteskrivelse. Nämnden anser att kraven i den nya livsmedelsupphandlingen ska formuleras så att stadens gällande miljömål uppnås.
Ärendet
Kerstin Hermansson (C) och Alexander Andersson (C) föreslår att Borås Stad inför nästa
livsmedelsupphandling formulerar kraven så att man kan tillmötesgå konsumenternas
förväntningar på svenska och närproducerade livsmedel i de kommunala verksamheterna.
Miljöförvaltningens synpunkter
Borås Stad har som ambition att vara en ledande miljökommun och ett miljömål som
säger att Borås Stad ska vara en matsmart kommun. Miljömålet innebär att andelen
ekologiska livsmedel ska öka till 25 procent, skolmatsedeln ska klimatanpassas och
matsvinnet i de offentliga köken ska minska. Vidare finns miljömål om att ställa miljökrav
och etiska krav vid upphandling, liksom att beakta livscykelkostnaden vid inköp. Kraven i
den nya livsmedelsupphandlingen bör ställas så att detta blir en verklighet.
Det är lätt att tänka att närproducerade livsmedel går hand i hand med stadens miljöambitioner och mål. Det är dock viktigt att komma ihåg att närproducerat inte alltid är det
bästa för miljön. Vid produktion av livsmedel måste man se till hela livscykeln och där är
transporterna oftast bara en liten del av den totala miljöpåverkan. Påverkan från
produktion är många gånger större än påverkan från transporter. Dessutom kan även
närproducerade råvaror tyvärr vara behandlade med kemiska bekämpningsmedel och
gödslade med fossilbaserad handelsgödsel. Beroende på hur man definierar ”närproducerat” kan även sådana varor vara så resursineffektivt transporterade att exempelvis
en likadan ekologisk vara från andra sidan jordklotet kan vara bättre ur miljösynpunkt.
Därför anser förvaltningen att Borås Stad i sin nya livsmedelsupphandling ska formulera
kraven så att den uppfyller miljömålet att vara en matsmart kommun, exempelvis genom
att ställa krav på säsongsanpassade råvaror och ekologiska livsmedel. På så vis minskas
klimatpåverkan och spridningen av kemikalier i naturen. Detta utesluter dock inga
svenska/lokala producenter.
Att handla närproducerade livsmedel kan däremot stimulera att landsbygden hålls levande
och landskapet öppet. Borås Stad köper livsmedel för drygt 80 miljoner kronor om året,
vilket gör kommunen till en stor konsument med stor påverkansmöjlighet. Enligt lagen
om offentlig upphandling går det dock inte att ställa krav på var en råvara ska vara
producerad. Däremot går det att på olika vis möjliggöra för de mindre lokala
matproducenterna att lägga anbud genom att dela upp avtalet i flera delar eller separera
transport- och livsmedelsupphandlingen. Ytterligare sätt kan vara att arbeta med lokala
distributionscentraler. Den typen av insatser för att stimulera den lokala matproduktionen
är positiva.
Förutom att stimulera en levande landsbygd genom offentlig konsumtionsmakt driver
Miljöförvaltningen ett särskilt samverkansprojekt – Kulturlandskap Borås – som genom
samverkan underlättar för djurägare, markägare, boende, föreningslivet och företag att
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bidra till att gynna en viktig och rik biologisk mångfald genom ett varierat jordbrukslandskap. Bland annat har bikupe- samt betes- och slåtterförmedling startats.
Slutligen anser Miljöförvaltningen även att Borås Stad behöver besluta hur en levande
landsbygd och värdefull jordbruksmark ska bevaras framöver så att målkonflikter inte
uppstår vid fysisk planering och exploatering. Detta för att garantera möjligheterna till en
nära livsmedelsproduktion och ett öppet landskap även i framtiden.

Leif Schöndell
Miljöchef
Bilaga
Motionen
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Johanna Thorén
Miljöutredare
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2013/607 571

Iqbal Musaji , tel 033- 35704055

Kommunstyrelsen

Svar på motion: Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling
Kommunstyrelsens diarienummer 2013/KS0433

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden ställer sig positiv till att inför nästa livsmedelsupphandling formulera
kraven så att man kan närma sig konsumenternas förväntningar på livsmedel i de
kommunala verksamheterna under förutsättning att nedanstående beslut tas.
Tekniska nämndens yttrande
Tekniska nämnden har fått rubricerade motion på remiss från Kommunstyrelsen. I
motionen från Centerpartiet föreslås att inför nästa livsmedelsupphandling formulera
kraven så att man kan tillmötesgå konsumenternas förväntningar på svenska och
närproducerade livsmedel i de kommunala verksamheterna.
Det är enligt Konkurrensverket som huvudregel inte möjligt att kräva lokalproducerade
varor i upphandlingar utan det strider mot en av de grundläggande principerna inom den
europeiska gemenskapen – den fria rörligheten av varor och tjänster.
Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger stora möjligheter att ställa krav på såväl
livsmedelsäkerhet, djurskydd som miljö. Miljöstyrningsrådet (MSR) har utformat kriterier
som kommer att användas i den offentliga upphandling som företas av Borås. Dessa
omfattar en mängd djurskyddskriterier som refererar till beslutade EU-direktiv. I
upphandlingen kan man exempelvis kräva att suggorna ska gå lösa, att korna ska gå ut på
bete eller att hönsen ska ha tillgång till rede, sittpinne och sandbad. Man kan däremot inte
kräva att djuren ska vara uppfödda enligt svensk djurskyddslag eller i närområdet. Detta
accepteras inte enligt LOU.
Ytterligare förutsättningar för att skapa möjligheter för att tillmötesgå konsumenternas
förväntningar är att inrätta en samdistributionscentral samt att tillföra de
upphandlingsresurser som krävs vid en eventuell ompaketering och spjälkning av större
upphandlingar till mindre, för att närma sig kraven.
TEKNISKA NÄMNDEN
Alexis Mouschopanis (M)
Gunnar Isackson
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Diarienummer

Sakiba Ekic,033-358202
Kommunstyrelsen

Remiss: Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0433

Ungdomsrådets yttrande i sin helhet
I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och
fritidsgårdar. De är oftast runt 20-30 personer. Representanterna som sitter i
ungdomsrådet skall vara valda av respektive elevråd eller gårdsråd. Syftet med
ungdomsrådet är att ungdomar skall få mer inflytande i kommunen så att Borås Stad
blir en bra stad för ungdomar att bo i. Ungdomsrådet skall kunna fånga upp
ungdomsfrågor från hela kommunen, däremot vill Ungdomsrådet poängtera att de
inte kan representera ALLA ungdomar i kommunen.
Motionärerna föreslår att Borås i nästa livsmedelsupphandling formulerar kraven så
att man kan tillmötesgå konsumenternas förväntningar på svenska och
närproducerade livsmedel i de kommunala verksamheterna.
Ungdomsrådet ser positivt på att fler livsmedel i de kommunala verksamheterna ska
vara närproducerade och ekologiska. Ledamöterna anser att man bör försöka att lyfta
fram lokala, mindre producenter för att stötta det lokala näringslivet samtidigt som
man kan köpa in närproducerade livsmedel.
Maja Karlsson
Ordförande Borås Stads Ungdomsråd
Sakiba Ekic
Ungdomsstrateg
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Svar på motion av Anna Christensen (M): Fler papperskorgar för en renare och vackrare stad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.

2015-11-20
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-11-24
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0584 319
Programområde: 2
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40S
Datum/avdelningschef: 2015-08-19, Christer Johansson
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Dnr 2014/KS0584

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anna Christensen (M); Fler
papperskorgar för en renare och vackrare stad
Anna Christensen (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-14 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Uppdra åt Tekniska nämnden att placera ut fler papperskorgar
på strategiska ställen i centrum. Samt att genomföra en översyn i övriga delar av staden för att finna nya platser som år lämpliga för utplacering av papperskorgar.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden som ställer sig positiv till att
placera ut fler papperskorgar längs vissa stråk i staden. Nämnden har därför i budget
begärt medel för investering och drift av ytterligare 100 papperskorgar. Då dessa medel hittills inte ställts till förfogande har planerna inte kunnat förverkligas.
Kommunstyrelsen kan konstatera att Kommunfullmäktige i Budget 2015 beslutade
att ge Tekniska nämnden ett investeringsanslag på 1 000 tkr för att placera ut 100 nya
papperskorgar i staden. Motionen kan därmed anses vara bifallen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

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

MOTION

2014-08-04

Fler papperskorgar för en renare och vackrare stad
Avsaknad av papperskorgar på flertalet ställen bland annat i centrum, gör att människor slänger skräp
på gator, torg och i buskage. Borås Stad behöver fler och rejäla papperskorgar för att skapa en renare
stadsmiljö. Även i övriga delar av vår stad behövs det fler papperskorgar. Detta för att värna om miljön
och att vi alla kan hjälpas åt att ta ansvar och slänga skräpet där det hör hemma.
Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
-

Uppdra åt Tekniska nämnden att placera ut fler papperskorgar på strategiska ställen i centrum.
Samt att genomföra en översyn i övriga delar av staden för att finna nya platser som är
lämpliga för utplacering av papperskorgar.

Anna Christensen (M)

REMISSVAR
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Tekniska nämnden
Alf Iwarson, 033-35 74 55

2014-11-13

2014/689 336

Kommunstyrelsen

Motion: Fler papperskorgar för en renare och
vackrare stad
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0584

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden ställer sig positiv till att placera ut fler papperskorgar längs vissa
stråk i staden. Nämnden har därför i budget begärt medel för investering och drift av
ytterligare 100 papperskorgar. Då dessa medel hittills inte ställts till förfogande har
planerna inte kunnat förverkligas.

Tekniska nämndens yttrande
Papperskorgar finns framförallt där mycket folk uppehåller sig såsom i city, vid
bussterminaler, större busshållplatser, i parker och på torg. I city har vi satsat på
papperskorgar med snygg design i enlighet med intentionerna i ”Handbok för
stadsmiljön”. Vi har vid inspektioner kunnat konstatera att trots att papperskorgarna i
centrum ej har varit fulla eller ens halvfulla ligger alltför mycket skräp på marken
bredvid papperskorgarna. Vår slutsats är att fler papperskorgar inte med automatik
innebär mindre nedskräpning. Det krävs att folk i allmänhet tar ansvar för sitt eget
agerande och inte bara släpper skräpet där de går och står.
Vid de skräpmätningar som gjorts av Borås rent och snyggt kan dock konstaterats att
längs vissa stråk i staden skulle nedskräpningen minska genom uppsättning av
papperskorgar. Tekniska nämnden har därför i budget 2014 och 2015 äskat
investeringsmedel för uppsättandet av fler papperskorgar, 100 st, samt förstärkning av
driftbudgeten för täcka kostnaden för tömning av korgarna. Begärda medel har ännu
ej ställts till Tekniska nämndens förfogande.
TEKNISKA NÄMNDEN I BORÅS

Alexis Mouschopanis
Gunnar Isackson
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Svar på motion av Lennart Andreasson (V) om kommunala
vattenhål
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.

2015-11-20

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-11-24

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2010/KS0559 349
Programområde: 2
Handläggare: Roger Cardell, tfn 033-35 70 40
Datum/avdelningschef: 2015-05-04, Christer Johansson
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2015-12-14

2010/KS0559

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Lennart Andreasson (V) om
kommunala vattenhål
Lennart Andreasson (V ) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-07-08
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att kommunen placerar ut
”vattenhål” i form av vattenkranar på lämpliga platser i staden. Motionären
menar att förutom att det skulle ge svalka åt både människor och medhavda
husdjur skulle det även bidra till ett minskat resursslöseri. Medhavda
vattenflaskor skulle kunna fyllas på med friskt kranvatten istället för att folk
ska behöva springa runt och köpa nytt vatten på flaska.
Motionen har varit remitterad till Gatunämnden som tillstyrker motionens syfte.
Nämnden anför att i Borås finns det en kommunal dricksvattenfontän i
Stadsparken. Tyvärr är den utsatt för en hel del skadegörelse. Dessutom måste
den tömmas inför vintern, så underhållskostnaden är ganska hög. Den måste
dock anses vara en tillgång för vattentörstande stadsparksbesökare, och därmed
uppfylla motionärens önskemål.
Kommunstyrelsen är av bedömningen att dricksvattenfontäner ute på stan tjänar
ett bra syfte till törstiga medborgare. Ansvaret för sådana faciliteter hos Borås
Energi och Miljö AB där VA-verksamheten numera huserar. Kommunstyrelsen
vill skicka med till bolaget att kommunen ser positivt om fler ”Vattenhål” helt
plötsligt skulle uppstå. Vi utgår från att Borås Energi AB liksom dåvarande
Gatunämnden är beredd att tillstyrka motionens syfte.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

Motion om kommunala vattenhål.
Internet är fantastiskt på många sätt, bland annat sprids goda idéer blixtsnabbt den vägen. Jag
vill propagera för en ”nystulen” idé från Malmö, det handlar om att skapa kommunala
”vattenhål” i form av vattenkranar där man kan fylla på sin urdruckna vattenflaska eller dricka
direkt från källan. Dessa vattenhål borde lätt kunna placeras ut på lämpliga platser i
stadsmiljön, exempelvis vid torg och i parker.
Förutom att det skulle ge svalka åt både människor och medhavda husdjur skulle det bidra till
ett minskat resursslöseri. Medhavda vattenflaskor skulle kunna fyllas på med friskt kranvatten
istället för att folk ska behöva springa runt och köpa nytt vatten på flaska.
Det går att med enkla medel bryta masskonsumtionens onda köp, slit och släng spiral och
istället lyfta fram att "den mest miljövänliga varan är den som aldrig köps" och på så vis
uppmana till återanvändning.
I Borås har vi ett välsmakande vatten av hög kvalité, det bör vi göra än mer tillgängligt för
våra kommuninvånare och besökare.

Med anledning av ovanstående föreslår jag
-

att vi placerar ut ”vattenhål” på lämpliga platser i staden.

Borås den 7 juli 2010

Lennart Andreasson ( V )

1 (1)
2010-09-30

2010/732

54

Kjell Kihlberg
033-357470
Kommunstyrelsen

Motion om kommunala vattenhål
Gatunämnden har tagit del av motionen om kommunala vattenhål, och får
meddela följande synpunkter.
Nämnden konstaterar inledningsvis att den av motionären på Internet ”nystulna”
idén, ingalunda är så ny som motionären framhåller. Dricksvattenfontäner och
tappställen för vatten finns på många håll i landet. Redan på den tiden när man
använde hästar för transport av personer och gods fanns ofta vattenhoar att
vattna dessa med.
I Borås har vi i funktion sedan sex – sju år sedan en dricksvattenfontän i
Stadsparken. Tyvärr är den utsatt för en hel del skadegörelse. Dessutom måsten
den tömmas inför vintern, så underhållskostnaden är ganska hög. Den måste
dock anses vara en tillgång för vattentörstande stadsparksbesökare, och därmed
uppfylla motionärens önskemål.
Gatunämnden tillstyrker motionens syfte.
GATUNÄMNDEN

Bengt Sandell

Gunnar Isackson

E13

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Marie Fridén (M); Människor möts
i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad

2015-12-02
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0580 319
Handläggare: Christina Anemo, 033-355305
Datum/avdelningschef:

Programområde: 1
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Dnr 2014/KS0580

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Christina Anemo
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Marie Fridén (M); Människor möts i Borås
Marie Fridén (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-14 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås
• att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en plan som ökar
tillgängligheten till offentliga sittplatser enligt motionen
• att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att prova möjligheten till alternativ
finansiering för fler sittplatser
Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Sociala
omsorgsnämnden, Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster,
Funktionshinderrådet och Fristadbostäder AB som alla tillstyrker motionen. Tekniska
nämnden har i sitt remissvar tillstyrkt den delen av motionen som föreslår att
möjligheten till alternativ finansiering för fler sittplatser ska provas. Motionen har
även remitterats till Kulturnämnden, AB Sandhultbostäder, Viskaforshem AB, AB
Toarpshus, AB Bostäder, Ungdomsrådet, och Centrala pensionärsrådet men svar har
ej inkommit.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen delar motionärens uppfattning om att fler sittplatser behövs i
Borås, i syfte att skapa fler mötesplatser. Att skapa fler mötesplatser är i linje med
Vision 2025.
Det är Tekniska nämndens ansvar att utforma gatu- och parkmiljöer för
medborgarnas välbefinnande. Som stöd för detta hänvisar Tekniska nämnden till
”Handbok för stadsmiljön. Förtydligande av riktlinjerna för stadsmiljön i Borås” som
styrande dokument. Riktlinjerna anger såväl placering som utformning utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv. Tekniska nämnden bedömer att det inte finns så stora
brister vad avser antal och tillgängliga sittplatser i staden att det erfordras en plan som
ökar tillgängligheten till offentliga sittplatser.
Förslaget i motionen att utforma intressanta och utmanande sittplatser med god
funktion för spridande av offentlig konst, design och arkitektur i staden är tilltalande
och bör utvecklas. Att Tekniska nämnden i ett sådant sammanhang prövar möjligheten till alternativ finansiering ställer sig Kommunstyrelsen positiv till.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

MOTION

2014-07-25

Människor möts i Borås
Fler offentliga sittplatser behövs i Borås. Behovet finns utifrån både
tillgänglighetsperspektiv och stadslivsperspektiv. Visst är det fint att slå sig
ner på en bänk, vila lite och spana ut över det myllrande stadslivet. Men
bänkar och sittplatser i staden handlar inte bara om att sitta och njuta av
den levande staden. Det handlar lika mycket om att skapa tillgänglighet
och stadsliv. Om det finns möjlighet att sätta sig ner och vila får många
äldre och personer med nedsatt rörelseförmåga en större möjlighet att
själva ta sig fram till fots i staden. Men även unga vill spontant kunna sätta
sig ner och umgås med vänner.
Kanske skulle offentliga sittplatser kunna bli ett enkelt sätt att sprida
offentlig konst, design och arkitektur i staden? Varför inte utforma
intressanta och utmanande sittplatser med god funktion?
Fler offentliga sittmöjligheter leder till en ökad tillgänglighet till staden.
Sittplatser ger också fler möjlighet att sätta sig ner och läsa en bok eller i
största allmänhet njuta av det vackra vädret, kanske äta något medhavt.
Helt enkelt att ge liv till staden. Människor drar människor så sittplatser kan
ha rent katalytiska effekter för liv, trygghet och integration längs våra gator.
Fler offentliga sittplatser skapar fler mötesplatser för människor i Borås.
Med bakgrund av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:
• att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en plan som ökar
NYA MODERATERNA
– GRAFISK MANUAL
2010
tillgängligheten
till offentliga
sittplatser enligt motionen
• att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att prova möjligheten till alternativ
finansiering för fler sittplatser

AVSÄNDARE 2010
Marie Fridén (M)

 2010 går vi ännu en gång till val som nya Moderaterna.
 I valet 2006 gick vi till val med en kampanjlogotyp som avsändare för att markera förändring inom partiet.

REMISSAMMANSTÄLLNING
Datum 2015-06-30
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Dnr 2014/KS0580

Stadskansliet
Avd: ekonomistyrning
Handläggare: Christina Anemo

Motion: Människor möts i Borås
Inkomna yttranden i sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på förslaget att erbjuda fler offentliga sittplatser i Borås. Möjligheten att sitta gör staden inbjudande och innebär att fler människor
vill vistas i, och uppehålla sig i staden under längre perioder. Det anses generellt vara
en stor kvalitet för en stad att kunna erbjuda sittplatser utan köptvång. Förutom traditionella sittplatser bör även andra element i stadsrummet utformas på ett sätt så att
de får dubbla funktioner genom att både bidra med skönhet och upplevelser, men
även erbjuda möjligheter att slå sig ner. För att skapa en varierad och attraktiv stad
måste nya sittplatser utformas efter platsens speciella förutsättningar och dess karaktär. För att uppnå detta krävs ett ökat samarbete mellan de förvaltningar som ansvarar
för stadens offentliga rum.
Tekniska nämnden

Vid utformning av gatu- och parkmiljöer på allmän platsmark finns ”Handbok för
stadsmiljön. Förtydligande av riktlinjerna för stadsmiljön i Borås” som styrande dokument. Riktlinjerna anger såväl placering som utformning utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.
Tekniska nämnden bedömer inte att så stora brister finns vad avser antal och tillgängliga sittplatser i staden att det erfordras en plan som ökar tillgängligheten till offentliga
sittplatser. De önskemål som kommer Tekniska nämnden till del vad avser sittplatser
bedöms från fall till fall. Vid ombyggnad/nybyggnad av gatu-, park- och naturmark
finns behov och tillgänglighet av sittplatser med som en del i projektet.
Ur ett stadslivsperspektiv är det värt att påpeka att det inte enbart är stadens möbler
som ger möjlighet till att sitta ned och ta del av stadens utbud och puls. Stadsbyggnadselement som murar, trappor, kajer och gräsmattor ger också sittmöjligheter som
bidrar till stadslivet.
Förslaget i motionen att utforma intressanta och utmanande sittplatser med god
funktion för spridande av offentlig konst, design och arkitektur i staden är tilltalande
och bör utvecklas. Att i ett sådant sammanhang pröva möjligheten till alternativ
finansiering ställer sig Tekniska nämnden positiv till.
Sociala omsorgsnämnden

Motionsställaren föreslår att fler offentliga sittplatser ska skapas inom staden. Med
fler och tillgänglighetsanpassade offentliga sittplatser kan äldre och personer med
nedsatt rörelseförmåga promenera i staden och känna sig trygga med att det finns
möjlighet att sitta ner och vila. Offentliga sittplatser ger alla möjlighet att ta del av
stadslivet och skapar fler mötesplatser i Borås.
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Motionsställaren föreslår att Kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att initiera en plan
för att öka tillgängligheten till offentliga sittplatser och att möjligheten till alternativ
finansiering av fler sittplatser ska prövas.
Sociala omsorgsnämnden delar motionsställarens intentioner att genom fler offentliga
sittplatser öka stadens tillgänglighet för alla.
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över motionen ”Människor
möts i Borås”. Motionären lyfter behov av fler offentliga sittplatser i Borås. Motionären föreslår att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en plan som ökar tillgängligheten till offentliga sittplatser enligt motionen, samt att ge Kommunstyrelsen i
uppdrag att prova möjligheten till alternativ finansiering för fler sittplatser.
Stadsdelsnämnden tillstyrker motionen. Stadsdelsnämnden håller med motionären att
Borås behöver fler funktionella sittplatser med konstnärlig och innovativ design och
arkitektur i offentliga miljöer. Fler rättplacerade och varierande sittplatser höjer stadens kulturella och gröna profil och berikar stadsmiljöer. Sittplatserna initierar spontana möten och sociala kontakter mellan människor, vilket ökar stadens attraktivitet,
upplevelse av trygghet och integration. Stadsdelsnämnden ställer sig positiv till att
Kommunstyrelsen undersöker alternativa finansieringsmöjligheter samt beroende av
resultatet, provar alternativ finansiering av sittplatser i offentliga miljöer. En idé kan
vara att lokala företag och fastighetsbolag kan delta i finansiering i sitt närområde.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster har beretts tillfälle att yttra sig över motionen ”Människor
möts i Borås”. Motionären tar upp att det behövs fler offentliga sittplatser i Borås,
både ur ett tillgänglighetsperspektiv och ur ett stadslivsperspektiv. En plan för att öka
antalet sittplatser ur tillgänglighetsaspekten borde med fördel kunna ingå i den handlingsplan som ska göras till programmet för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet
för personer med funktionsnedsättning. Stadslivsaspekten är också betydelsefull och
ligger väl i linje med Borås Stads Vision 2025. Förslaget om alternativ finansiering
behöver som föreslås utredas och övergripande regler behöver fastställas.
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster delar motionärens uppfattning att fler sittplatser behövs i
Borås, i syfte att skapa mötesplatser. Att skapa fler mötesplatser är i linje med Vision
2025 och Stadsdelsnämnden Öster ser positivt på att Kommunstyrelsen ges i uppdrag
att initiera en plan som ökar tillgängligheten till offentliga sittplatser, samt att prova
möjligheten till alternativ finansiering för fler sittplatser. Stadsdelsnämnden Öster
förutsätter att uppdraget även omfattar tätorterna och torgmiljöerna utanför centrala
Borås.
Funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker motionen med följande tillägg: Rådet
anser att det är mycket viktigt att frågan om tillgänglighet beaktas så att de offentliga
sittplatserna blir tillgängliga för alla medborgare. Det behövs även fler uppvärmda
sittplatser i Borås Stad.
Fristadbostäder AB

Fristadbostäder finner förslaget om fler offentliga sittplatser som positivt för hela
Borås Stad, alla delar av staden, även ytterområdena. Människor behöver mötas även i
Fristad, Borås Norra Centrum.
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Stadskansliet
Avd: ekonomistyrning
Handläggare: Christina Anemo

Motion: Människor möts i Borås
Översikt av nämndernas och bolagens yttranden

Tillstyrker

Tillstyrker
med
yttrande

Avstyrker

Avstår
från
yttrande

Ej svar

Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Servicenämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

X

Tekniska nämnden

alternativ
finansiering

initiera en
plan

Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden

X

Utbildningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

X

Arbetslivsnämnden
Överförmyndarnämnden
Stadsdelsnämnden Norr

X

Stadsdelsnämnden Väster

X

Stadsdelsnämnden Öster

X

Ungdomsrådet

X

Centrala Pensionärsrådet

X

Funktionshinderrådet

X

Invandrarrådet
Brottsförebyggande rådet
Folkhälsorådet
AB Bostäder
Fristadbostäder AB

X
X

AB Sandhultsbostäder

X

AB Toarpshus

X

Viskaforshem AB

X

Extern remissinstans 1
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Tillstyrker
med
yttrande

Avstår
från
yttrande

Stadskansliet
Avd: ekonomistyrning
Handläggare: Christina Anemo

Tillstyrker
Extern remissinstans 2
Extern remissinstans 3
Extern remissinstans 4

Avstyrker

Ej svar

E14

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar
(S) och Tommy Josefsson (V). Ljusrum till Borås
Stadsparksbad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.

2015-11-27
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-12-03
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0300 822
Programområde: 3
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2015-11-27, Christer Johansson
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Dnr 2015/KS0300

Avd: Stadskansliet
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anna Kjellberg (MP), Anna
Klaar (S) och Tommy Josefsson (V). Ljusrum
till Borås Stadsparksbad
Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S) och Tommy Josefsson (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-18 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att i samband med renovering av Stadsparksbadet, om det är möjligt bygga till ett rum för solande människor (med kontrollerad belysning)
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden och
Lokaförsörjningsnämnden.
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till motionen om ett ”ljusrum” på
Stadsparksbadet. I etapp 2 av renovering och ombyggnad av Stadsparksbadet finns ett
”ljusrum” med i projekteringen. Kommunstyrelsen vill här tillägga att etapp 2 är
planerad fr.o.m. 2017 och ännu ej beslutad av Kommunfullmäktige.
Lokalförsörjningsnämnden ställer sig också positiv till motionen men menar att det är
verksamhetsägaren Fritids- och folkhälsonämnden som avgör om ett ljusrum skall
ingå i projektet.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Motion om ”ljusrum” till Borås Stadsparksbad
Under den långa mörka vintern upplever många människor behov av sol och värme.
Både kroppsligt och mentalt känns vintern mörk och dyster. Många människor känner sig
mer nedstämda än under sommarhalvåret.
Vissa människor löser detta genom att ta en solsemester till ett varmare land. Ur
klimatsynpunkt är det problematiskt att många människor gör detta. Exempelvis förorsakar
en tur och returresa för en person till Thailand ca fem ton utsläpp av koldioxid, vilket nästan
motsvarar ett helt års utsläpp växthusgaser av en genomsnittlig svensk.
Flera kommuner har ordnat med ljusrum i bland annat äldreboenden, badhus och i andra
sammanhang. De som besöker dessa ljusrum uppger att de känner sig bättre till mods.
Det finns lampor som ger UV-ljus från gruppen B som gör att kroppen producerar Dvitaminer. Melatoninet (kroppens eget sömnhormon) blockeras så att man blir piggare,
blodcirkulationen och välbefinnandet ökar.
Viktigt att lamporna simulerar verkligt solljus som ligger på en kontrollerad och ofarlig nivå.
En timma i sådant ljus, kan då motsvara ca 30 minuter en fin svensk sommardag.
Det vore bra om Borås kunde erbjuda alla invånare och besökare en möjlighet att få uppleva
en känsla av sol och värme i stadens badhus. Det skulle höja attraktionskraften på Badhuset
ytterligare.
Vi är övertygade om att människor mår bra av att få uppleva en känsla av sol och värme,
även om det är för en kort stund. Kan vi dessutom spara in flygresor är det ett stort plus för
att minska klimatbelastningen.
Vi tror också att det blivande ljusrummet kan dra till sig nya besökare till badhuset och öka
Borås stads attraktionskraft.
Eftersom Stadsparksbadet skall renoveras vill vi därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att
undersöka möjligheten och utreda om
•

det är möjligt att bygga till ett rum avsett för solande människor (med kontrollerad
belysning)

Borås 4/3 2015
Anna Kjellberg, Miljöpartiet
Anna Klaar, Socialdemokraterna
Tommy Josefsson, Vänsterpartiet

1 (1)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-08-19

§ 93
2015/FF0126 822
Yttrande över motion - Om "ljusrum" till Borås Stadsparksbad; Anna Kjellberg
(MP), Anna Klaar (S) och Tommy Josefsson (V)
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion avseende Ljusrum
till Borås Stadsparksbad; Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S) och Tommy Josefsson (V). I
motionen beskrivs de positiva fördelarna med ett ”ljusrum”. Förslagsställarna föreslår att ett
”ljusrum” byggs till i samband med Stadsparksbadets renovering och tillbyggnad.
Nämnden har lämnat förslag till ett ”ljusrum” i etapp 2 av ombyggnaden av Stadsparksbadet. På
många andra, nyare bad- och simanläggningar, investeras det i ”ljusrum”. De för människan
skadliga UV-strålarna har reducerats så att ljuset uppfyller de krav som myndigheterna ställer. På
andra badanläggningar marknadsförs ”ljusrummen” som ljusterapi, ”där rätt ljusbelysning reglerar
melatonin och serotoninnivåerna på samma sätt som dagsljuset. Du blir piggare, mår bättre och
orkar mer under den mörka årstiden”. Känslan är att det ger en positiv upplevelse.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden är positiva till motionen om ett ”ljusrum” på Stadsparksbadet. I
etapp 2 av renovering och ombyggnad av Stadsparksbadet finns ett ”ljusrum” med i
projekteringen.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-08-25
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Ingela Hallgren (KD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2015-08-26.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Sekreterare
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Datum

Diarienummer

2015-08-20

2015/FF0126 822

Mona Carlbom, 033 – 35 71 50
Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66
Kommunstyrelsen

Yttrande över motion - ”Ljusrum” till Borås
Stadsparksbad; Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S)
och Tommy Josefsson (V)
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0300

Nämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden är positiva till motionen om ett ”ljusrum” på
Stadsparksbadet. I etapp 2 av renovering och ombyggnad av Stadsparksbadet finns ett
”ljusrum” med i projekteringen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden har lämnat förslag till ett ”ljusrum” i etapp 2 av
ombyggnaden av Stadsparksbadet. På många andra, nyare bad- och simanläggningar,
investeras det i ”ljusrum”. De för människan skadliga UV-strålarna har reducerats så
att ljuset uppfyller de krav som myndigheterna ställer. På andra badanläggningar
marknadsförs ”ljusrummen” som ljusterapi, ”där rätt ljusbelysning reglerar melatonin
och serotoninnivåerna på samma sätt som dagsljuset. Du blir piggare, mår bättre och
orkar mer under den mörka årstiden”. Känslan är att det ger en positiv upplevelse.

Nämndens yttrande i helhet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ser positivt på initiativet och vill gärna utveckla
Stadsparksbadet med ett ”ljusrum”. Svensk forskning visar på goda effekter av
ljusterapi. Cecilia Rastad, verksam vid Uppsala Universitet och Centrum för klinisk
forskning Dalarna, presenterade 2009 resultatet av sin forskning på ljusterapi. En
slutsats var att personer med vinterdepression eller vintertrötthet får god effekt av
ljusterapi. Resultaten är så pass positiva att man bör gå vidare med ytterligare studier i
ämnet säger Cecilia Rastad i ett pressmeddelande från Uppsala Universitet (2009-0317).

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00
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Datum

Diarienummer

2015-08-20

2015/FF0126 822

Mona Carlbom, 033 – 35 71 50
Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66
Kommunstyrelsen

Ordförande
Ida Legnemark (V)
Förvaltningschef
Tommy Jingfors
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Svar till Borås Kristna Skola och Montessoriskolan
Malmen om utebliven kompensation till fristående skolor och förskolor 2007 – 2013.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att inte betala ut någon retroaktiv ersättning för åren 2007 – 2013 till de fristående skolorna i Borås.

2015-11-26
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0782 611
Programområde: 3
Handläggare: Lena Frygne, tfn 033 35 58 50
Datum/avdelningschef: 2015-11-26, Christer Johansson
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Dnr 2014/KS0782
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Lena Frygne
Dan Persson

Borås Kristna Skola
Montessoriskolan Malmen

Svar till Borås Kristna Skola och Montessoriföreningen Malmen om utebliven kompensation till fristående skolor och förskolor 2007 –
2013.
Bakgrund

De uppgifter som finns i årsredovisningarna (siffrorna verifierade) innefattar alla
kostnader för skola och förskola, såväl för kommunens egen produktion som betalningar till fristående skolor och andra externa ersättningar. Vissa kostnader berör inte
de fristående skolornas verksamheter som t ex skolskjutsar och flyktingmottagning.
När dessa kostnader har rensats från redovisningen så är avvikelserna betydligt
mindre och dessa har som nedan redovisas sedan förts över till kommande år. Undantaget är 2010 där kommunens interna omorganisation medförde extrakostnader
inom samtliga verksamheter i kommunen.

Några kommentarer:

ÅR 2007
Av Borås Stads Årsredovisning 2007 framgår att kommundels”nämndernas resultat skall
överföras till kommande år. Negativa ackumulerade resultat skall kompenseras genom att berörda
nämnder planerar verksamheten så att kommande år ger positiva resultat”. Det innebär att
nämndernas eventuella negativa resultat avräknades tidigare positiva ackumulerade
resultat eller att de fördes över till kommande år. Några undantag har dock gjorts i
praxis. För år 2007 gjordes ett undantag inom barnomsorgen för kommundelsnämnden Sandhult som kompenserades med 1 316 tkr för låg resurstilldelning till förskolan. En stor inflyttning hade skett till nya bostadsområden i kommundelen. Kommunstyrelsen gjorde en särskild prövning av nämndens budget med anledning av att
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förskolans kostnader inte var finansierade. I övrigt fördes nämndernas resultat för
grundskolan och barnomsorgen över till kommande år1.

ÅR 2008
Av Borås Stads Årsredovisning 2008 framgår att kommundels”nämndernas resultat ska
överföras till kommande år. Negativa ackumulerade resultat ska kompenseras genom att berörda
nämnder planerar verksamheten så att kommande år ger positiva resultat”. Några undantag har
dock gjorts i praxis. Även för år 2008 gjordes detta och då inom äldreomsorgens område. Det innebär att nämndernas negativa resultat avräknades tidigare positiva ackumulerade resultat eller fördes över till kommande år. Exempel på detta är kommundelsnämnden Brämhult som fick avräkna tidigare års ackumulerade positiva resultat,
mot ett underskott på - 3 310 tkr p g a en kraftig ökning av antalet barn i förskolan.
Av årsredovisningen framgår också att kommundelsnämnderna Dalsjöfors och
Fristads negativa resultat, p g a underskott inom barnomsorgen, fördes över till 20092.

ÅR 2009
Av Borås Stads Årsredovisning 2009 framgår att principiellt gäller att nämndernas resultat
skall överföras till kommande år. Genom praxis har dock ett antal undantag gjorts från
fullständig tillämpning av principen. För år 2009 fick kommundelsnämnden Brämhult
kompensation med 1 794 tkr för de kommungemensamma verksamheterna för skola
och barnomsorg3.
ÅR 2010
Från den 1 januari 2010 infördes nya regler om kommuners bidrag till fristående skolor, enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklass. Kommunfullmäktige i
Borås Stad beslutade den 30 november 2009 om Ersättning till fristående skolor och enskild barnomsorg 2010. I skrivelsen till fullmäktige framgår förändringarna i skollagen
respektive skolförordningen och principer för bidragsberäkning antogs.
2010 ändrades kommunens interna organisation som nämndes i bakgrunden. Underskotten är hänförbara till extraordinära engångskostnader som inte påverkar den
kärnverksamhet som kommunen bedriver. Detta innebar att samtliga nämnders resultat nollställdes inför 2011
2011
År 2011 ersattes de tio kommundelsnämnderna av tre statsdelsnämnder. De nya
stadsdelsnämnderna fick inte överta några ackumulerade resultat från de tidigare
nämnderna. 2011 sågs som ett startår med begränsade möjligheter för de nya nämnderna att ta ansvar för de underskott som 2011 års verksamhet medförde. De särskilda omständigheterna till följd av starten av den nya organisationen medförde betydande kostnader för själva organisationsförändringen, t ex var inte nya lokaler budgeterade fullt ut. Kostnadsnivån var för hög för flera verksamheter vid ingången av
2011, vilket gav stora problem att anpassa verksamheten till det tilldelade budgetutrymmet4. Detta innebar att resultaten för 2011 inte kan betraktas som något resurstillskott till skolan.

1

s 68-69 i årsredovisningen.
s 87-89 i årsredovisningen.
3
s 89-90 i årsredovisningen.
4
Borås Stads Årsredovisning 2011.
2

3

2012
Principen att nämndernas resultat skall överföras till kommande år gäller. Negativa
ackumulerade resultat skall kompenseras genom att berörda nämnder planerar verksamheten så att kommande år ger positiva resultat.
Grundskolans budget var på 874,4 mnkr. Utfallet 893,4 mnkr, vilket betyder ett
underskott på 19 mnkr. Orsakerna till underskottet var bl a:
• Skolskjutsar visade ett minusresultat på 5 mnkr5.
•

Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) hade större verksamhetsvolym än
budget och redovisade därför ett underskott med 0,9 mnkr och ett underskott
på 1,8 mnkr för undervisning av nyanlända6.

•

Köp av externa platser/fristående skolor visade ett minusresultat på 6,9
mnkr7.

•

För stadsdelsnämnden Väster medförde Götaskolans nedläggning kostnader
på 1,4 mnkr för flytt och lokalanpassningar på Daltorpskolan som inte var
budgeterade8.

2013
Principen att nämndernas resultat skall överföras till kommande år gäller. Negativa
ackumulerade resultat skall kompenseras genom att berörda nämnder planerar verksamheten så att kommande år ger positiva resultat.
Grundskolans budget var 914 mnkr. Utfallet blev 933,6 mnkr, vilket betyder ett underskott på 19,6 mnkr. Orsakerna till underskottet var:
• Skolskjutsar visade ett minusresultat på 8,5 mnkr9.
• En kraftig ökning av nyanlända barn gjorde att alla stadsdelsnämnder fick
ökade kostnader för undervisning, totalt ca 4,8 mnkr högre utfall än budget10.
Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) hade större verksamhetsvolym än
budget och redovisade därför ett underskott med 1,1 mnkr. Dessa underskott
överfördes inte till 2014.
• Köp av externa platser/fristående skolor visade ett minusresultat på 3,2
mnkr11
Genomgången av redovisningar mellan 2007 – 2013 visar att avvikelserna inte är av
den omfattningen som gör att det är rimligt att betala ut retroaktiv ersättning från
2007 till 2013.

Kommunstyrelsen beslutar:
5

Utredning skolkostnader i Borås Stad 2011-2015, daterad 2015-05-25, s 11.
Borås Stads Årsredovisning 2012 s 103 Underskott asylsökande barn - 1 246 tkr och – 512 tkr
asylsökande barn på tillfällig flyktingförläggning.
7
Enligt Borås Stads redovisningssystem Agresso på konto 6639 Driftentreprenader för externt
köpta platser. Stadsdelnämnd Norr: - 2 427 tkr, Väster – 1 242 tkr och Öster – 3 239 tkr.
8
Stadsdelsnämnden Västers årsredovisning 2012.
9
Utredning skolkostnader i Borås Stad 2011-2015, daterad 2015-05-25, s 11
10
Borås Stads Årsredovisning 2013 s 107 Stadsdelnämnd Norr: - 659 tkr, Väster - 2 500 tkr och
Öster - 1 625 tkr.
11
Enligt Borås Stads redovisningssystem Agresso på konto 6639 Driftentreprenader för externt
köpta platser. Stadsdelnämnen Norr: - 1 497 tkr, Väster – 511 tkr och Öster – 1 149 tkr.
6
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Att inte betala ut någon retroaktiv ersättning för åren 2007 till 2013 till de fristående
skolorna i Borås Stad

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Ansökan om anläggningslån till Elfsborg Tennis
Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Elfsborg Tennis Borås beviljas ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max
1 260 000 kr, för anläggande av två nya tennisbanor i anslutning till den befintliga tennishallen samt
markförberedelser för ytterligare två tennisbanor och två paddeltennisbanor. Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
Elfsborg Tennis Borås beviljas kommunal borgen för externt upptaget lån på max 1 500 000 kr.
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Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Ansökan om anläggningslån till Elfsborg Tennis Borås
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att ge Elfsborg Tennis Borås ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 1 260 000 kr, för anläggande av två nya tennisbanor i anslutning till den befintliga tennishallen samt markförberedelser för ytterligare två tennisbanor och två paddeltennisbanor.
Nämnden skriver att idag bedriver föreningen verksamhet dels i tennishallen intill
Borås Arena och dels på Göta. Utebanorna på Göta har funnits i många år, dock har
de utsatts för en hel del skadegörelse och står inför stora renoveringsinsatser. Elfsborg Tennis ser många synergieffekter genom att flytta verksamheten från Göta till
Ålgårdsplan. Bland annat kan man exponera banorna på ett helt annat sätt än idag,
Saltemads camping och de omkringliggande skolorna kan lätt få tillgång till banorna.
Närheten till tennishallens omklädningsrum, café, tennisshop samt banor (vid otjänlig
väderlek) är andra positiva effekter.
Föreningen har som ambition att skapa sammanlagt fyra nya tennisbanor och två
padeltennisbanor på Ålgårdsplan, grusytan i anslutning till Borås Arena 2. Satsningen
planeras att genomföras i två steg för att inte äventyra föreningens ekonomi. I denna
ansökan som avser två tennisbanor i etapp 1 ansöker föreningen också att Borås Stad
går in som borgenär för det banklån som föreningen själv kommer att ta upp för att
kunna genomföra etapp 1. I förutsättningarna ligger att föreningen släpper det nuvarande arrendeavtalet på Göta, där det idag finns fyra banor och att samma arrendevillkor gäller för marken på Ålgårdsplan. Detta är avstämt med Mark- och exploateringsavdelningen. Kommunstyrelsen förutsätter i sammanhanget också att Fritidsoch folkhälsonämnden kommer överens med föreningen hur de befintliga anläggningarna inklusive klubbhuset avvecklas när verksamheten flyttar från Göta.
Kommunstyrelsen ser positivt på att Elfsborg Tennis samlar och koncentrerar sin
verksamhet kring den nuvarande tennishallen. Detta bör ge flera samordningsfördelar
och möjligheter till ökad uthyrning av banorna i och med ett mer gynnsamt läge. Efter diskussioner med Elfsborgs Tennis framgår det att föreningen är registrerad för
moms och kan då möjligtvis dra av del av den ingående momsen på investeringen.
Avdragsrätten baseras då på den andel av banuthyrningen som riktar sig mot externa
kunder dvs inte den interna klubbverksamheten. Detta kan således reducera behovet
av både anläggningslån och det planerade externa borgenslånet. När det gäller det
externa banklånet med kommunal borgen är kommunen normalt restriktiv med detta
men har tillämpat det på senare tid i ex. Allhallen i Borgstena och Rångedalahallen.
Dessa projekt har varit framgångsrika ur både verksamhets- och ekonomiskt perspek-
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tiv. Kommunen har fått tillgång till bra anläggningar till en kostnad som sannolikt är
lägre än vad som varit fallet om kommunen varit byggherre och föreningen har kunnat erhålla en lägre räntekostnad i och med att kommunen garanterat lånet hos banken.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Elfsborg Tennis Borås beviljas ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max
1 260 000 kr, för anläggande av två nya tennisbanor i anslutning till den befintliga tennishallen samt markförberedelser för ytterligare två tennisbanor och två paddeltennisbanor.
Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
Elfsborg Tennis Borås beviljas kommunal borgen för externt upptaget lån på max
1 500 000 kr.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Sammanträdesdatum
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§ 105
2015/FF0264 805
Ansökan om anläggningslån, Elfsborg Tennis Borås
Elfsborg Tennis Borås ansöker om ett anläggningslån avseende nya tennisbanor. Elfsborg Tennis
är en sammanslagen förening av tre tidigare tennisföreningar. Idag bedriver föreningen
verksamhet i tennishallen samt på Göta. Utebanorna på Göta har funnits i många år, dock har de
utsatts för en hel del skadegörelse och står inför stora renoveringsinsatser. Närheten till
Tennishallen är en bra förutsättning för att kunna utveckla verksamheten.
Föreningen ser många synergieffekter genom att flytta från Göta till Ålgårdsplan. Bland annat kan
man exponera banorna på ett helt annat sätt än idag, Saltemads camping och de omkringliggande
skolorna kan lätt få tillgång till banorna. Närheten till tennishallens omklädningsrum, café,
tennisshop samt banor (vid otjänlig väderlek) är andra positiva effekter.
Elfsborg Tennis Borås har en ambition i att skapa fyra nya tennisbanor och två paddeltennisbanor
på Ålgårdsplan, grusytan i anslutning till Borås Arena 2. Föreningen vill göra satsningen i två steg
för att inte äventyra föreningens ekonomi. I ansökan vill föreningen att Borås Stad går in som
borgenär för det banklån föreningen själv kommer att ta för resterande del i projektet. Elfsborg
Tennis Borås har större och bättre möjligheter att få ett banklån om Borås Stad är borgenär,
uteanläggningen ses inte som en fastighet och fungerar således inte som en säkerhet för banken.
Samtidigt släpper föreningen det nuvarande arrendeavtalet på Göta, där det idag finns fyra banor.
Den marken kan användas som en strategisk resurs i framtida samhällsplanering.
Förslaget från Elfsborg Tennis Borås är genomtänkt och realistiskt. Områdets karaktär blir
tydligare som ett sport- och evenemangsområde. Dock försvinner möjligheten att parkera på
grysytan vid andra större arrangemang. Detta är dock en utmaning för området i sin helhet och
bör studeras mera ingående.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge Elfsborg Tennis Borås
ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 1 260 000 kr, för anläggande av två nya
tennisbanor samt markförberedelser för ytterligare två tennisbanor och två paddeltennisbanor.
Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-09-23

Forts.
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Forts. § 105
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Lars Andersson (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2015-09-25.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Sekreterare
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Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66

Ansökan om anläggningslån Elfsborg Tennis Borås
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge Elfsborg
Tennis Borås ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 1 260 000 kr, för
anläggande av två nya tennisbanor samt markförberedelser för ytterligare två
tennisbanor och två paddeltennisbanor. Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en
skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.

Sammanfattning
Elfsborg Tennis Borås har en ambition i att skapa fyra nya tennisbanor och två
paddeltennisbanor på Ålgårdsplan, grusytan i anslutning till Borås Arena 2. Föreningen
vill göra satsningen i två steg för att inte äventyra föreningens ekonomi. I ansökan vill
föreningen att Borås Stad går in som borgenär för det banklån föreningen själv
kommer att ta för resterande del i projektet. Elfsborg Tennis Borås har större och
bättre möjligheter att få ett banklån om Borås Stad är borgenär, uteanläggningen ses
inte som en fastighet och fungerar således inte som en säkerhet för banken.
Samtidigt släpper föreningen det nuvarande arrendeavtalet på Göta, där det idag finns
fyra banor. Den marken kan användas som en strategisk resurs i framtida
samhällsplanering.
Bakgrund
Elfsborg Tennis Borås är en sammanslagen förening av tre tidigare tennisföreningar.
Idag bedriver föreningen verksamhet i tennishallen samt på Göta. Utebanorna på Göta
har funnits i många år, dock har de utsatts för en hel del skadegörelse och står inför
stora renoveringsinsatser. Närheten till Tennishallen är en bra förutsättning för att
kunna utveckla verksamheten. Föreningen ser många synergieffekter genom att flytta
från Göta till Ålgårdsplan. Bland annat kan man exponera banorna på ett helt annat
sätt än idag, Saltemads camping och de omkringliggande skolorna kan lätt få tillgång
till banorna. Närheten till tennishallens omklädningsrum, café, tennisshop samt banor
(vid otjänlig väderlek) är andra positiva effekter.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

Diarienummer

2015-09-18

2015/FF0264 805

Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66

Förvaltningens övervägande
Förslaget från Elfsborg Tennis Borås är genomtänkt och realistiskt, de väljer att göra
arbetet i två steg för att inte äventyra föreningens ekonomi. Områdets karaktär blir
tydligare som ett sport- och evenemangsområde. Dock försvinner möjligheten att
parkera på grysytan vid andra större arrangemang. Detta är dock en utmaning för
området i sin helhet och bör studeras mera ingående.
Marken vid Göta kan säkert vara betydelsefull vid framtida samhällsplanering..

Bilagor
Ansökan från Elfsborg tennis Borås
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Borås Stad
c/o Tommy Jingfors
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Sturegatan 38
501 80 Borås

Borås 14 september 2015.

Bakgrund.
Föreningen Elfsborg Tennis (2012) org. nr 864501-4054 bildades 2012 genom att tre föreningar
ÖSTK, Elfsborg Tennisklubb och KFUM, slog ihop sin tennisverksamhet.
När klubbar går samman tar det en viss tid innan alla rutiner och ny organisation är på plats.
Vi har nu genomgått den förändringsprocess som är nödvändig. Omfattningen av verksamheten ökar
hela tiden. Vi har stark fokus på andel barn och ungdomsverksamhet och är noga med att behålla
kvalitet i verksamheten när den ökat vilket inneburit att vi anpassat våra resurser i förhållande till
efterfrågan.
Det finns ett ökat krav på utveckling av den del av tennisåret som vi betraktar som
utomhussäsongen. Stor potential finns och vi hoppas genom våra planer att bygga ny anläggning i
anslutning till Tennishallen kunna uppfylla de krav som alltmer börjar ställas på oss. En ny anläggning
skapar helt andra förutsättningar för att genomföra olika typer arrangemang. Flera synergieffekter
redovisas nedan.
I samband med att Boulecenter byggdes försvann de två utebanor som dåvarande Elfsborg Tennis
hade som sin hemmabana. Elfsborg fick då hyra in sig på Göta där KFUM hade sin anläggning och där
vi alltså är idag spelar med de infrastrukturproblem som uppstår.
Föreningen önskar därför med Borås Stads tillåtelse bygga en ny utomhusanläggning bakom
nuvarande Tennis o Boulecenter som ligger inom Ålgårdsområdet och därmed också inom
Knalleland.
I samband med en ny anläggning finns möjligheter att göra en mer attraktiv yta mellan Saltemad och
den nya anläggningen. Detta framgår av den plan som medföljer.

Läget idag: utomhusbanor på Göta.
Vi har idag 4 utomhusbanor på Göta och denna lösning har funnits i många år. Det skapar stora
problem att ha en anläggning så långt ifrån vår Tennishall och det har inneburit att vi inte kunnat ha
de aktiviteter, speciellt svårigheter med tävlingar, som vi nu hoppas kunna starta upp i samband med
en anläggning i anslutning till Tennishallen. Dessutom är det kostsamt att transportera deltagare i
olika projekt fram och tillbaka.
Om man skulle tvingas fortsätta på Göta kommer det att krävas mycket stora investeringar för att
säkerställa att hela anläggningen inte råkar ut för skadegörelse som idag sker regelbundet.
Det finns ett arrendeavtal för anläggningen på Göta mellan Elfsborg Tennis och Borås Stad som löper
årsvis. Avtalet är prolongerat från avtal mellan Borås Stad och KFUM Tennis och i samband med att 3
föreningar år 2012 slog ihop och blev den nuvarande Elfsborg Tennis (2012).
Ovanstående är en kort beskrivning av vår syn på behov av ny anläggning för att kunna möta de krav
som ställs på en förening under utveckling.

Beskrivning av ny anläggning.
Vår avsikt är att bygga 4 st. nya utomhusbanor, dock i två steg som redovisas nedan, med ett
modernt grusunderlag som är betydligt mer lättskött än dagens, dessutom 2 st. padelbanor.
Padelbanor är relativt nytt i Sverige, men har funnit längre tid utomlands, speciellt i Spanien . Utöver
detta också minitennis och bollplank.
Det ovan beskrivna ramas in i ett vackert omkringliggande område vid Viskan.
Vi har ett förslag på hur hela anläggningen kan komma att se ut när den är helt klar, förslaget bifogas
med detta brev.
Kort beskrivning av olika synergieffekter
*Tränings och tävlingsmomenten kommer att må mycket bra av att ha närheten till arbetsplatsen
*Att utnyttja ”väderleken” är inte så lätt under Götaprojektet men kommer att kunna lösas mycket
enkelt när vi har tillgång till innebanor på ”10 sekunder”
*Att kunna arbeta tätare med skolorna eftersom vi har en befintlig organisation som ”står och
väntar” på besök. Vi arbetar idag med uppsökande verksamhet i skolorna och denna aktivitet
kommer hela tiden att ökas
*Det absolut bästa, är naturligtvis att vi då kan bedriva nuvarande shop och cafeterias verksamhet
under en tid då den annars är helt nedlagd
*Samarbete med Campingen på Saltemad kan bli en mycket viktig faktor i hela ”Knallelandprojektet”
Här tror vi att det går att öppna nya möjligheter tillsamarbete när vi har tillgång till såväl utomhus
som inomhusbanor
* Padelbanor har beskrivits ovan och vi tror att detta kan vara ett ”framtidsprojekt”
Det går att ta vara på projektet padelbanor och de föreningar som redan har detta i sin
Verksamhet, lovordar denna nya speltyp.
*Vi kommer att kunna lättare vara med i Kommunens gemensamma projekt eftersom vi kommer att
ha vår verksamhet på Borås Arenaområde. Detta kan utnyttjas vid kommande SM 2017

Projektet har vi planer på att genomföras i 2 steg.
Steg 1.
Såväl av ekonomisk, som sportslig hänsyn, kommer vi att genomföra projektet i 2 steg. Vi tänker i
steg 1 som redovisas ovan starta med 2 tennisbanor men att samtidigt göra klart grundarbetet för
hela den planerade ytan.

Steg 2.
I steg 2 planeras så ytterligare 1 eller 2 tennisbanor baserade med den erfarenhet som skapas när
projektet har arbetat under ett verksamhetsår. Målet är att göra steg 2 så att man kan utnyttja
banorna inför den SM vecka som Borås 2017 kommer att arrangera. Vidare har vi också med i vår
plan 2 padelbanor som vi vet är av stort intresse som beskrivits ovan. Dessutom tillkommer bollplank
och minitennisbana.
I ett dylikt stort projekt finns också planer på att öka våra verksamhetsområden. Främst tänker vi då
att starta arbetet för att utveckla möjligheten för Rörelsehindrade att delta i såväl inomhus som
utomhusprojekt. Vi vet att såväl tennis som padelbanor är intressanta för dessa utövare. För detta
ändamål krävs kvalificerade tränare och eftersom vår förening är relativt ny har vi bara startat upp
planering av dessa mål.

Finansiering
För att kunna genomföra denna typ av projekt i egen regi, krävs en noggrann planering av hur
finansieringen skall säkerställas.
Vår målsättning är att finansiera genom olika instanser och där naturligtvis Borås Stad är den
viktigaste liksom möjligheten av att få ett banklån till goda villkor.

Steg 1.
*Vi ansöker om att erhålla ett amorteringsfritt och räntefritt lån (bidrag) enligt de principer som
Borås Stad beslutar i dylika ärenden.
*Vi kommer att ansöka om ett banklån.
* För att få ett banklån ansöker vi om att Borås Stad går in som borgensman och att lånet får en
löptid med 20 år.

Investringskalkyl.
Enligt investeringskalkyl gjord med en offert på tennisbanor som grund samt en uppskattad kostnad
för markarbeten beräknas investeringen i steg 1 (enligt specifikation) uppgå till ca 3.150 mkr inklusive
mervärdeskatt.
Vi har då planerat att i denna summa genomföra åtgärder av engångskaraktär som vi har nytta av i
steg 2. Som exempel kommer färdigställande av markarbetet ske för hela den planerade
anläggningen, projektering, staket runt anläggningen. (Någon offert för markarbetet har vi ännu inte
utan arbetar med beräknade värden). Kalkylen bifogas.

Driftskalkyl.
Vi baserar driftskalkylen på de möjligheter som kommer att uppstå när vi har anläggningen i
samband med nuvarande Tennishallen och detta har beskrivits ovan. Vi räknar med att
kunna öka vårt spel utomhus på ett helt annat sätt än tidigare och framförallt öka
samarbetet med skolorna samt campinganläggningen Saltemad.
En viktig punkt i driftskalkylen är arrendeavgiften som vi har lagt in med 1 krona och som är
en prolongerad avgift från Götaanläggningen.
Vi räknar med ett banklån med ränta 2 %. I övrigt löpande kostnader som vi med hänsyn till
den nya beläggning inte blir så stora som tidigare underhållskrav. Kalkylen bifogas.
Steg 2.
*Som beskrivits ovan kommer steg 2 att påverkas av kostnad baserad på antalet tennisbanor som
beräknas byggas. Padelbanor är i detta läge mycket aktuellt och dessutom har vi för avsikt att
utvärdera kraven på belysning. Tennisbanorna får en kostnad i paritet med steg 1 om vi bygger
ytterligare 2 banor. Kalkyl för hela anläggningen bifogas. Här skall poängteras att beslut om
Minitennisbana och bollplank kommer att utvärderas i samband med såväl efterfrågan som ekonomi.

Bidragsmöjligheter.
Övriga som vi har för avsikt att informera och begära bidrag:
*Riksidrottsförbundet har ett regelverk som ger oss möjligheter till bidrag (max 400 tkr)
*Stiftelser av olika slag
*Arvsfonden (Steg 2)
*Övrigt.
Med hopp om ett positivt svar
För Styrelsen i Elfsborg Tennis (2012)

Lennart Daun
Ordförande
Bilagor:
*Förslag till utförande
*Investeringskalkyl
*Driftskalkyl

Elfsborg Tennis (2012)
Investeringskalkyl ny tennisanläggning
Steg 1
Tennisbanor
Grus enl offert
*Asfalt
Asfalt 110-135 kr kvm*800 kvm/bana
(Ref Varberg)
Nät
*Staket runt hela anl.
Dränering
Bevattning
*Förbered. Belysning
Hela området oavsett antal banor
*Markarbeten
Projektering
Oförutsett

År 2016

2 banor
400
225

25%
Moms

100
56,25

Hela projektet

Summa

500
281,25

25
250
24
80
100
1104

6,25
62,5
6
20
25
276

31,25
312,5
30
100
125
1380

50
250
48
125
0
1723

12,5
62,5
12
31,25
0
430,75

62,50
312,50
60,00
156,25
0,00
2153,75

1250

312,5

1562,5

1250

312,5

1562,50

2354

588,5

2942,5

100

25

125

125

31,25

156,25

66

16,5

82,5

125

31,25

156,25

2520

630

3150

3223 805,75

4028,75

Ovanstående är grunden för steg 1
Innehåller 2 tennisbanor

Info:
I ovanstående kalkyl för steg 1 ingår
engångskostnader märka med *
Staket

312

Förbered belysning

125

Markarbeten

1562

25%
4 banor Moms
Summa
800
200
1000,00
450
112,5
562,50

2973 743,25

3716,25

Tillkommer i steg 2 följande:
Bollplank

100

25

125,00

Minitennisbana

200

50

250,00

Belysning tennis

2 st Padelbanor
Underlag
Mark mur och asfalt
Belysning padel

Total kostnad
exkl belysning
inkl belysning

Info
Enligt ovanstående kalkyl
blir kostnaden för steg 2:
exkl belysning
inkl belysning

0
2520

0
630

0
3150

400
3923

100
980,75

500,00
4903,75

0
0

0
0

0
0

750
400

187,5
100

937,50
500,00

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2520,00
2520,00

630,00
630,00

3150,00
3150,00

1150

287,5

1437,5

4673,00 1168,25
5223,00 1305,75

5841,25
6528,75

2153,00
2703,00

2691,25
3378,75

150
1300

37,5
325

538,25
675,75

187,50
1625,00

Elfsborg Tennis (2012)
Kalkyl för ny utomhusanläggning
"STEG 1"

2016

Driftskalkyl och Finansieringsanalys
Driftskalkyl för Steg 1

Intäkter för uthyrning externt
2 utebanor under tiden maj-15 sept
3,0 timmar per dag per bana
*100 kr/tim= 137 dagar * 6 timmar

100 kr / tim

82200

ovanstående inkl
skolor med ca 25 tkr

Summa intäkter vid "fullskala"
Uthyrning internt
I kalkylen nedan har följande siffror
tagits med i ber av resultat

Driftskostnader för nya anläggningen Steg 1

Ränta 2 % å 1.490.000 (enl kalkyl)
Förbrukningsmaterial
Elljus
Skötselbidrag (Borås Stad)
Skötselkostnader
Uthyrning externt
Arrendet prologneras dvs 1 kr
Resultat före avskrivning

0
0
80000

-29800
-20000
-7000
12500
-25000
80000
-1
10699

Finansieringsanalys steg 1

Investering enligt kalkyl
Bidrag Borås Stad
Bidrag RF (Beräknat)
Lånebehov

3150000
-1260000
-400000
1490000

Amorteringsplanen

Om ett banklån läggs upp i relation till det
arrendeavtal som Borås Stad kan erbjuda
skulle följande räkneexempel kunna ske
Arrendeavtal om 20 är med en avgift om
1 krona per år
(prolongerat från Götaavtalet)
Lån baserat på 20 års längd
Amortering per år
Eventuellt tillkommer bidrag från
*Arvsfonden (steg 2)
*Stiftelsen som Swedbank
hanterar
"Övrigt"

1490000
74500

0
0
0
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BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om anläggningslån avseende finansiering
av tennisbanor m.m. till Sandareds Tennisklubb.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Sandareds Tennisklubb beviljas ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max
2 566 000 kr, för anläggande av tre nya tennisbanor, en padelbana, nytt energisystem för tennishallen,
renovering av befintlig belysning samt renovering av våtutrymmen. Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
Sandareds Tennisklubb beviljas kommunal borgen för externt banklån på max 5 600 000 kr.

2015-12-04
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0515 805
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef:

Programområde: 3

Sida
1(2)
2015-12-14

Dnr 2015/KS0515

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Ansökan om anläggningslån avseende finansiering av tennisbanor mm till Sandareds
Tennisklubb
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge Sandareds tennisklubb ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 2 566 000 kr, för anläggande av tre nya tennisbanor, en padelbana, nytt energisystem för tennishallen,
renovering av befintlig belysning samt renovering av våtutrymmen. Utöver det föreslår Sandareds TK att Borås Stad löser in de befintliga utebanorna som ligger på stadens mark och som planeras att användas för annat ändamål.
Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att åtgärderna som Sandareds TK föreslår är
välbehövliga. Hallen behöver en uppfräschning och ett nytt energisystem. Utebanorna
är en förutsättning för att vara en attraktiv förening som kan utveckla verksamheten.
Positivt är att föreningen anlägger en padeltennisbana. Nämnden skriver att Sandareds TK är en aktiv förening med 339 medlemmar i åldern 6-20 år och med 120 barn
i regelbunden träning. Föreningen fyller en viktig funktion med att skapa meningsfulla
fritidsaktiviteter bland annat arrangerar de flera turneringar och cuper, anordnar träningsläger för barn och föräldrar, är aktiva på lovdagar, deltar i seriespel, delaktiga i
större arrangemang typ FED-cup i Boråshallen, samverkar med skolor och så vidare.
Kommunstyrelsen konstaterar att föreningen har ansökt och fått beviljat planändring
för att kunna anlägga nya tennisbanor i direkt anslutning till tennishallen ”Träffpunkten”. De befintliga utebanorna är enligt Sandareds TK i behov av upprustning och
skulle i normala fall upprustas i vanlig ordning på befintlig plats. Då marken som banorna ligger på avses att användas för framtida bostadsändamål i en pågående detaljplaneförändring och föreningen endast har ett löpande 1-års arrendeavtal med kommunen har föreningen valt att anlägga och koncentrera verksamheten i direkt anslutning till tennishallen.
Stadskansliet har fört diskussioner med föreningen om finansiering av projektet och
hur staden kan stödja föreningar dels genom föreningsbidragssystemet och i förekommande fall borgensåtagande för externt upptagna lån. Sandareds TK är då införstådda att kommunen utöver anläggningslånet på 40 % av investeringen är beredd att
ge föreningen kommunal borgen på ett nytt externt upptaget lån på ca 4 500 tkr. För
att ytterligare stärka Sandareds TK finansiellt är kommunen också beredd att även
inkludera ett befintligt banklån avseende tennishallen på ca 1 100 tkr i borgensåtagandet. Dessa båda lån kommer då att slås ihop till ett lån.
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Tillsammans med potentiellt ökade intäkter och lägre driftkostnader med ett nytt
energisystem bedömer Kommunstyrelsen att föreningen har goda förutsättningar att
inrymma projektet i sin totala ekonomi. Sandareds Tennisklubb är registrerad för
moms och kan då möjligtvis dra av del av den ingående momsen på investeringen.
Avdragsrätten baseras då på den andel av banuthyrningen som riktar sig mot externa
kunder dvs inte den interna klubbverksamheten. Detta kan således reducera behovet
av både anläggningslån och det planerade externa borgenslånet.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Sandareds Tennisklubb beviljas ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max
2 566 000 kr, för anläggande av tre nya tennisbanor, en padelbana, nytt energisystem för
tennishallen, renovering av befintlig belysning samt renovering av våtutrymmen. Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
Sandareds Tennisklubb beviljas kommunal borgen för externt banklån på max 5 600 000
kr.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-09-21

§ 106
2015/FF0263 805
Ansökan om anläggningslån avseende finansiering avseende tennisbanor med
mera till Sandareds Tennisklubb
Sandareds Tennisklubb ansöker om ett anläggningslån för finansiering av utetennisbanor,
renovering av omklädningsrum samt nytt energisystem. Sandareds TK är en aktiv förening med
339 medlemmar i åldern 6-20 år och med 120 barn i regelbunden träning. De fyller en viktig
funktion i samhället med att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter. I föreningens
verksamhetsberättelse för 2014 kan vi utläsa bland annat att de arrangerar många turneringar och
cuper, anordnar träningsläger för barn och föräldrar, är aktiva på lovdagar, deltar i seriespel,
delaktiga i större arrangemang typ FED-cup i Boråshallen, samverkar med skolor och så vidare.
Sandareds TK föreslår i sin skrivelse att Borås Stad löser in de befintliga utebanorna som ligger på
stadens mark, en mark som nu kan användas för annat ändamål. Värdet på dessa banor har
beräknats till 4 500 000 kr. Detta belopp utgör Sandareds TK:s del i finansieringen av föreslagen
investering.
Åtgärderna som Sandareds TK föreslår i Tennishallen är fullt berättigade och välbehövliga. Hallen
behöver en uppfräschning och ett nytt energisystem. Utebanorna är en förutsättning för att vara
en attraktiv förening som kan utveckla verksamheten. Positivt är att föreningen anlägger en
paddeltennisbana, vilket säkert kommer att uppskattas av medlemmar och besökare.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge Sandareds tennisklubb
ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 2 566 000 kr, för anläggande av tre nya
tennisbanor, en paddelbana, nytt energisystem för tennishallen, renovering av befintlig belysning
samt renovering av våtutrymmen. Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig
redovisning senast två år efter beslutsdatum.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-09-23
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Lars Andersson (M)

Forts.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-09-21

Forts. § 106

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2015-09-25.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Sekreterare

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Datum

Diarienummer

2015-09-14

2015/FF0263 805

Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66

Ansökan om anläggningslån Sandareds tennisklubb
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge Sandareds
tennisklubb ett anläggningslån på 40% av kostnaderna, dock max 2 566 000 kr, för
anläggande av tre nya tennisbanor, en paddelbana, nytt energisystem för tennishallen,
renovering av befintlig belysning samt renovering av våtutrymmen. Bidraget betalas ut
när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.

Sammanfattning
Sandareds TK föreslår i sin skrivelse att Borås Stad löser in de befintliga utebanorna
som ligger på stadens mark, en mark som nu kan användas för annat ändamål. Värdet
på dessa banor har beräknats till 4 500 000 kr. Detta belopp utgör Sandareds TK:s del i
finansieringen av föreslagen investering.
Bakgrund
Sandareds TK är en aktiv förening med 339 medlemmar i åldern 6-20 år och med 120
barn i regelbunden träning. De fyller en viktig funktion i samhället med att skapa
meningsfulla fritidsaktiviteter. I föreningens verksamhetsberättelse för 2014 kan vi
utläsa bland annat att de arrangerar många turneringar och cuper, anordnar
träningsläger för barn och föräldrar, är aktiva på lovdagar, deltar i seriespel, delaktiga i
större arrangemang typ FED-cup i Boråshallen, samverkar med skolor och så vidare.
Förvaltningens övervägande
Åtgärderna som Sandareds TK föreslår i Tennishallen är fullt berättigade och
välbehövliga. Hallen behöver en uppfräschning och ett nytt energisystem. Utebanorna
är en förutsättning för att vara en attraktiv förening som kan utveckla verksamheten.
Positivt är att föreningen anlägger en paddeltennisbana, vilket säkert kommer att
uppskattas av medlemmar och besökare.

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

SP 2 läggs ej ut på webben (Strandskyddsdispens för
nybyggnad av kolonistugor, förrådsbyggnader och växthus på
fastigheten Ryda 4:1, Borås Stad)

SP3

BESLUTSFÖRSLAG

Samrådsyttrande över detaljplan för Fristad, del av
Hedagården 1:73, Fristad Parkstad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
På senare tid har flertalet planbesked behandlat små justeringar av nyantagna detaljplaner. Utifrån denna situation bör plankartans detaljeringsnivå ses över.
I övrigt ingen erinran
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Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-12-09
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0145 214
Handläggare: Karin Graad, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2015-11-23 / bh

Programområde: 2

Sida
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2015-12-14

Dnr 2013/KS0145 214
Ert dnr BN2013-169

Strategisk samhällsplanering/Markavdelningen
Karin Graad/Edward Isaksson

Samhällsbyggnadsnämnden

Samrådsyttrande över detaljplan för Fristad,
del av Hedagården 1:73, Fristad Parkstad
På senare tid har flertalet planbesked behandlat små justeringar av nyantagna detaljplaner. Utifrån denna situation bör plankartans detaljeringsnivå ses över.
I övrigt ingen erinran

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Detaljplan för Fristad,
del av Hedagården 1:73 (Fristad parkstad)
Samråd

BN 2013-169

Sammanfattning
Planområdet är beläget i västra delen av Fristad tätort, cirka
12 km norr om Borås centrum och cirka 1,5 km väster om
Fristad centrum. Detaljplanen omfattar del av fastigheten
Hedagården 1:73. Syftet med detaljplanen är att skapa
byggrätter för marknära grupphusbostäder och villor på
en tidigare obebyggd tomt inom området Fristad parkstad.
Byggnaderna tillåts i vissa delar av området uppföras i 1
våning och i andra delar i 2 våningar. Planbestämmelser
säkerställer att den tillkommande bebyggelsen anpassas till
skala och placering likt den beﬁntliga. Förutom bostäder
tillåts även vård inom delar av området.
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DETALJPLAN
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Planbeskrivning
Detaljplan för Fristad, del av Hedagården 1:73, Fristad parkstad, Borås Stad, upprättad den 22 oktober 2015

1. Inledning
Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätter för marknära
grupphusbostäder på en tidigare obebyggd tomt inom
området Fristad parkstad. Inom en del av planområdet är det
även tillåtet att uppföra fristående villor. På denna delen är
det även tillåtet med en högre nockhöjd och det är möjligt
att bygga i två plan. Planbestämmelser säkerställer att den
tillkommande bebyggelsen anpassas till skala och placering
likt den beﬁntliga. Förutom bostäder tillåts även vård inom
delar av området.

Planområde
Planområdet är beläget i västra delen av Fristad tätort, cirka
12 km norr om Borås centrum och cirka 1,5 km väster om
Fristad centrum. Detaljplanen omfattar del av fastigheten
Hedagården 1:73. Området angränsar till Asklandaskolan och
omgärdas av grönytor i norr och i öster, samt ett villaområde
i väster. Hedagården 1:73 är i privat ägo.

Gällande detaljplan
Planområdet ingår i ett större område som omfattas av
detaljplanen P 929, som vann laga kraft 1997. Planen tillåter
bostäder, daghem med mera. Antal tillåtna våningar är
begränsat till 1 våning med högsta tillåtna byggnadshöjd
om 3 m. All mark, undantaget kring beﬁntlig bebyggelse, är
punktprickad vilket innebär att marken inte får bebyggas.
Planens genomförandetid har gått ut.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen har den 6 maj 2013 beslutat att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten
att ändra detaljplan för Hedagården 1:73. Planuppdraget har
initierats av en begäran om planändring från fastighetsägaren.
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 13 juni 2013 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för
fastigheten.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet omfattar en del av den tidigare vårdinrättning
som fanns här och som landstinget skötte, numera kallat
Fristad parkstad. Förutom bostäder uppfördes även en
skola och andra lokaler som behövdes för verksamheten.
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Området har en grön karaktär med stora öppna ytor och låg
bebyggelse. Husen är placerade i nord-sydlig eller öst-västlig
riktning och grupperade i storkvarter med gräsytor emellan.
Entréerna är i huvudsak vända mot bilgatan, ett fåtal längor
vänder sig mot den gemensamma gården. Varje bostadslänga
har egen parkering i carport eller på hårdgjord yta i anslutning till uppfarten samt en uteplats på baksidan av huset.

Ny bebyggelse
I Fristad parkstads norra del, norr om Hagvägen, ﬁnns ett i
stort sett obebyggt område som omfattar cirka 1,5 hektar. I
gällande plan ﬁnns det inte några byggrätter för bostäder men
på en del av området får man bygga uthus och garage. Idag
ﬁnns det ett garage i den östra delen av planområdet som är
till för bostäderna söder om Hagvägen. Aktuellt planförslag
möjliggör att bostäder kan uppföras på den obebyggda delen
av området. Planen medger även en byggrätt för bostäder
eller vårdverksamhet sydost om Hagvägen. Beﬁntligt garage
kommer fortsatt att ﬁnnas kvar som en fristående del av
det nya kvarter som planeras. Planen medger att området
exploateras med ﬂerbostadshus i enplan i framkant mot
Hagvägen och i tvåplan mot gångstigen i öster samt mot det
angränsande villaområdet i väster. På den västra delen tillåts
förutom ﬂerbostadshus även enfamiljshus i tvåplan. Varje
ﬂerbostadshus består av 5-7 bostadsenheter med 2-4 rok.

Stadsbild och gestaltning
Tillkommande bebyggelse bygger vidare på den beﬁntliga
strukturen med längor i nord-sydlig och öst-västlig riktning. På grund av fastighetsgränserna blir placeringen
något annorlunda för de byggnader som gränsar mot den
kommunala marken. Dessa byggnader får istället en riktning
likt det angränsande villaområdet. Inom kvarteret ﬁnns det
utrymme för stora öppna gräsytor eller annan plantering,
vilka kan användas för lek och utevistelse av de boende. Varje
bostadsenhet planeras att få en bilplats i carport med förråd.
På illustrationskartan har carportarna placerats med nära
anslutning till Hagvägen och till vändplanen i slutet på den
nya anslutningsgatan i kvarteret. Tanken är att koncentrera
traﬁken i området till beﬁntlig infrastruktur och till ett fåtal
gator för att på så sätt möjliggöra större grönytor i kvarteret.
Detaljplanen reglerar dock inte byggnadernas eller gatornas
placering i detalj, varför utformningen kan komma att ändras.
Det är t.ex. möjligt att istället för vändplan göra en genomgående anslutningsväg.
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Planområdet är markerat med röd, heldragen linje. Streckade vita linjer visar viktigta gång- och cykelbanor i området.
1. Beﬁntligt villaområde
2. Norra delen av Fristad parkstad där nya byggrätter medges
3. Asklandaskolan
4. Beﬁntliga bostäder i enplan
5. Förskola
6. Beﬁntligt parhusområde i tvåplan
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Illustrationskarta

Historik och kulturmiljöer
Beﬁntlig bostadsbebyggelse uppfördes någon gång under
1970-talet och består av gruppbostäder i enplan med fasader
av tegel och trä. Av de 15 ursprungliga längorna kvarstår
14, men då den femtonde längans bottenplatta återanvändes
när man byggde nytt så är strukturen i stort sett oförändrad
sedan 70-talet. En del garage och miljöhus har tillkommit.
Totalt ﬁnns ett 70-tal lägenheter i området. Området är inte
utpekat i Borås Stads kulturmiljöprogram. Anläggningen
som helhet kan dock anses besitta ett kulturhistorisk värde
utifrån ett samhälls- och socialhistoriskt perspektiv medan
de enskilda byggnaderna inte bedöms ha särskilda bevarandevärda kvalitéer. Ingrepp i enskilda byggnader får naturligtvis
konsekvenser för områdets karaktär men inte i så stor grad att
det påverkar helheten. Den övergripande strukturen är välbevarad och är fortfarande läsbar i området, vilket delvis styrt
hur planområdet utformats. Planbestämmelser reglerar skalan
och placering så att de nya husen anpassas till de beﬁntliga
men i övrigt sker ingen reglering vad gäller utformningen.

istället för friliggande villor väljer att bygga ﬂerbostadshus
eller radhus och ifall man bygger ﬂerbostadshus i tvåplan
med loftgång och lägenheter både på övre och nedre plan.

Arbetsplatser
I närområdet ﬁnns arbetsplatser bl a inom skola och vård,
samt Fristad byggvaror. Planerad bebyggelse är främst tänkt
som bostadshus, men planen tillåter även användningen Vård
för delar av planområdet.

Offentlig service
I nära anslutning till planområdet ﬁnns ﬂera olika typer
av offentlig service. I den södra delen av området, närmast
Asklandavägen, ﬁnns en förskola, men det ligger även en
förskola öster om området, invid Askvägen. Angränsande
skola, Asklandaskolan, har elever från förskoleklass upp till
årskurs 6. Det ﬁnns även olika typer av daghem och boenden
inrymt i den beﬁntliga strukturen.

Kommersiell service
Bostäder
Planen medger att en variation av olika bostadstyper kan
uppföras. Om området bebyggs i enlighet med illustrationskartan kan cirka 36 nya bostäder byggas i området fördelat på
radhus och villor. Antalet bostäder blir något högre ifall man
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Planområdet ligger cirka 1,5 km från Fristad centrum, där
det bl.a. ﬁnns mataffär, restauranger och annan kommersiell
service. I den östra delen av området, direkt norr om Asklandaskolan, ﬁnns en byggnad som innehåller företaget Mor
Brittas. Mor Brittas gör bl.a. inläggningar av sill och de har
både tillverkning och försäljning i huset.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Tillgänglighet för funktionshindrade
Inom planområdet är det inga större nivåskillnader och det
bedöms inte bli några problem att tillgänglighetasanpassa
området kring den nya bebyggelsen. Hagvägen saknar dock
trottoar och ledstråk. Vägen ligger inom kvartersmark
d.v.s. att det inte är kommunen som ansvarar för skötseln
och driften. Aktuell detaljplan innebär ingen förändring av
gatustandarden på Hagvägen.

3. Gator och trafik
Beﬁntligt hus söder om Hagvägen, mittemot planområdet.

Gatunät
Planområdet kan angöras från Norra Påtorpsvägen/Askvägen öster om området via Hagvägen. Delar av Hagvägen
ingår i en gemensamhetsanläggning som sköts av Fristads
vägförening. Den del av Hagvägen som angränsar till
planområdet ingår inte i gemensamhetsanläggningen för
vägföreningen.
Det framtida gatunätet inom planområdet ligger inom
kvartersmark och är inte reglerat i detaljplanen.

Gångtrafik

Den rivna längans bottenplatta återanvändes för det nya huset.

Planområdet har många kopplingar av hög kvalitet för
gående till angränsande områden. Även in till Fristad
centrum går det att ta sig på ett säkert och effektivt sätt som
gående. Inom och utom planområdet, längs med Hagvägen,
saknas det dock trottoarer för gående. Detta är inte optimalt
ur traﬁksäkerhets- och tillgänglighetssynpunkt men då
området har en begränsad traﬁkmängd och en vägbredd på
cirka 6 meter där hastigheten är låg så utgör det inget större
hinder för gående att röra sig i området. Från gångvägen vid
villaområdet i väster via planområdet till Hagvägen går en
gångstig som används som genväg och koppling för gående i
området.

Cykeltrafik och cykelparkering
Liksom för gående ﬁnns det många kopplingar av hög kvalitet för cyklister att ta sig till angränsande områden. Flertalet
gång- och cykelvägar är helt separerade från biltraﬁk. Inom
planområdet ﬁnns det möjlighet att anordna cykelparkering
inom den egna fastigheten. Det ﬁnns möjlighet att uppföra
väderskyddad cykelparkering i anslutning till bostadshusen
inom hela planområdet.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats är Hedagården och Lönnvägen på
cirka 275 meter respektive 550 meters avstånd. Hedagården
traﬁkeras av linje 150 som kör mellan Fristad och Borås samt
linje 240 som kör mellan Borås-Borgstena-Herrljunga. Linje
150 är också den linje som traﬁkerar hållplatsen Lönnvägen.
Buss 150 avgår dagtid med en halvtimmes mellanrum, samt
Gångstigen som kopplar samman det angränsande villaområdet med Hagvägen.
DETALJPLAN
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varje kvart på morgonen och eftermiddagen. Restiden från
hållplatsläget till Södra torget med linje 150 respektive restiden från hållplatsläget med linje 240 till Borås resecentrum är
drygt 30 minuter. Till Herrljunga station tar det drygt 40 min.
Linje 240 avgår med 2 avgångar per dag i vardera riktning.

anläggas. En planbestämmelse i plankartan anger att det ska
ﬁnnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten/
kvartersmarken.

Värme
Beﬁntlig bebyggelse i närområdet är ansluten till fjärrvärme.
Ledningar ﬁnns bl.a. i Norra Påtorpsvägen.

Avståndet till Fristad station är cirka 1,5 km. Fristad station
ligger längs med Älvsborgsbanan som är järnvägen mellan
Uddevalla och Varberg.

El och tele

Biltrafik och bilparkering

Området kommer att anslutas till el och teleledningar. Inga
kända ledningar ﬁnns inom planområdet.

För sammanbyggda hus likt ﬂerbostadshus eller radhus bör
med fördel gemensamma parkeringar anordnas. Parkeringarna ska följa de krav på antal parkeringsplatser som ﬁnns i
Borås Stads parkeringsnorm. För friliggande enbostadshus
och parhus ska parkering anordnas inom den enskilda
tomten. På illustrationskartan är de gator som ﬁnns inom
kvarteret främst tänkta för gående och cyklister men det går
att nå varje bostad med bil. Gatan med vändplan är dock
tänkt även för biltraﬁk, detta då det behövs för att sopbil
och boende ska kunna angöra villatomterna. Syftet med att
förlägga de gemensamma parkeringarna i nära anslutning
till en bilväg har varit att på så sätt freda den gemensamma
gården från biltraﬁk och skapa en lugn och grön miljö likt
de gårdar som ﬁnns i den beﬁntliga strukturen. Gatornas
placering och utformning kan dock komma att ändras
eftersom planbestämmelse om detta inte har ansetts nödvändig. Även med en annan utformning går det att skapa en
bra boendemiljö och det har därför bedömts bättre med en
ﬂexibel placering och utformning än en fastslagen.
Beﬁntlig infrastruktur bedöms klara den ökning av biltraﬁk
som detaljplanen genererar utan andra åtgärder än att nya
anslutningsvägar skapas inom planområdet. De beﬁntliga
vägarna i området sköts av Fristads vägförening och det
kommer att behövas en samfällighet/gemensamhetsanläggning även för de nya vägarna alternativt att vägföreningens
ansvarsområde omprövas till att omfatta även dessa.

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.

Avfall
För ﬂerbostadshusen/radhusen ska gemensamma soprum
anordnas. För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och
tillgänglighet vid avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall
Sveriges Handbok för avfallsutrymmen samt Boverkets
vägledningshandbok Avfallshantering - tillgänglig, säker och
estetisk följas.

5. Mark
Natur och vegetation
Marken är i huvudsak plan, men väster om beﬁntlig bebyggelse ﬁnns en stor trädbevuxen sluttning som skiljer området
från angränsande villabebyggelse. Området ligger naturskönt
i direkt anslutning till ett stort sammanhängande skogsområde och på cykelavstånd till sjöarna Ärtingen och Öresjö.
Området går under namnet Fristad Parkstad och områdets
karaktär präglas starkt av de stora öppna gräsytorna som
ﬁnns mellan byggnaderna. Flera av gräsmattorna kantas av
fruktträd och lövträd.
Det skiljer cirka 6 meter mellan den lägsta och den högsta
delen av planområdet. Merparten av området saknar dock
några större nivåskillnader.
Aktuellt detaljplaneförslag möjliggör en förtätning i den
norra delen av det beﬁntliga området. Denna del består av en
större grästäckt yta delvis bevuxen med träd, vilka övergår
till ett tätare bestånd i gränsen mot gång- och cykelvägen
och villaområdet väster om planområdet. Om detaljplanen
genomförs kan stora ytor komma att hårdgöras och merparten av träden tas ner. Det är också troligt att området behöver
terrasseras i den västra delen vilket kan leda till att det blir en
brantare slänt mot gång- och cykelvägen / villaområdet.

Lek och rekreation
Dagvatten
Fördröjning av dagvatten skall göras inom fastigheten
beroende på hur stor andel som är hårdgjord. Om den
hårdgjorda ytan är större 2500 m2 ska fördröjningsmagasin
med en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta
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Lekplatser ﬁnns i anslutning till villaområdet väster om
planområdet samt i anslutning till de närliggande förskolorna, Gångavståndet till lekplatserna är mellan 150-500
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Karta över vägstrukturen i och runtom planområdet. Planområdet är markerat med röd, streckad linje, svarta linjer är vägar för blandtraﬁk, lila linjer är vägar avsedda
enbart för gång-och cykeltraﬁk och de gröna cirklarna markerar hållplatslägen. Det ﬁnns inte alltid separata gång-och cykelbanor eller trottoarer längs med bilvägarna, utan
oskyddade traﬁkanter får ibland samsas med biltraﬁken vilket är fallet längs med t.ex. Hagvägen.
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meter. Inom planområdet ﬁnns det möjlighet att anordna
en lekplats. Lekplatsen blir i så fall inom kvartersmark och
kommunen ansvarar inte för anläggning, drift eller underhåll.
Planområdet gränsar till naturområdet vid Påtorp som ﬁnns
utpekat i kommunens grönområdesplan. Naturområdet har
rekreationsvärden, besöksvärden och mycket höga naturvärden.
Ny bebyggelse anläggs på tidigare obebyggd mark. Den
obebyggda marken bedöms inte ha några större rekreationseller lekvärden.
Planområdet består av en grönyta kantad av främst lövträd.

Fornlämningar/kulturminnen
Några kända fornlämningar ﬁnns inte inom eller i direkt
anslutning till planområdet.

Geoteknik och Radon
En geoteknisk utredning har utförts av WSP (2014-12-03).
Följande text är en sammanfattning av den geotekniska
rapporten för området. Marken är huvudsakligen skogsbevuxen med undantag av öppen plan mark i söder. I väster
stiger marken upp mot högre liggande villor.
Under ett ca 0.5 m tjockt lager med mulljord följer sand som
kan vara genomsatt av siltskikt. Lokalt följs mulljorden av
mullhaltig sand med upp till 0.5 m tjocklek. På ungefär en
meters djup sker en övergång till grusig siltig sand av moränkaraktär. Sanden överst har låg relativ fasthet medan jorden
därunder är mycket fast. Trycksonden har stoppat i mycket
fasta jordlager.

Delar av området används för husvagns- och husbilsparkering.

doppningsmedlet pentaklorfenol och dioxin) eventuellt kan
ha spritt sig till berörd fastighet via grundvattnet. Följande
text är en sammanfattning av rapporten.

Grundvattenytan har i några av undersökningspunkterna
avlästs 1.5 m under nuvarande markyta.

Genomförd grundvattenundersökning på fastigheten Hedagården 1:73 har visat på följande:

Förekommande jordar är fasta och ringa sättningsbenägna.
Det föreligger ingen risk för skred. Blivande byggnader kan
grundläggas i naturligt lagrad jord med sulor/grundplattor
eller kantförstyvad bottenplatta av betong. Grundläggningen
skall ske efter att humushaltig ytjord och eventuell fyllning
avlägsnats. Hamnar grundläggningsnivån ovan terrassen så
bör det fyllas på med grus/krossmaterial som komprimeras
till minst 90 % packningsgrad.

- Samtliga analyserade ämnen med avseende på metaller och
organiska ämnen visade på låga halter i ytligt grundvatten
jämfört med nyttjade jämförvärden. Bly överskrider dock
gränsvärdet för otjänligt dricksvatten i en provpunkt. Då
metallproverna inte har ﬁ ltrerats bedöms de uppmätta
halterna vara maxhalter av mobila och lösa metaller.

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon.

Förorenad mark
En översiktlig miljöteknisk grundvattenundersökning
har utförts av WSP (2014-12-04) med anledning av att
planområdet ligger i nära anslutning till ett riskklass 1 objekt
(registrerat i länsstyrelsens EBH-stöd). Undersökningen
gjordes för att utreda om det ﬁnns risk att föroreningar (bl.a.
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- Samtliga analyserade ämnen med avseende på klorfenoler
visade på halter under detektionsgräns i ytligt grundvatten.
Den tillkommande bebyggelsen kommer att anslutas till
kommunalt vatten. Bedömningen är att de för höga halterna
av bly för dricksvatten inte hindrar en etablering inom
området.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

6. Vatten
Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd från något vattendrag.

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
2010.

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 uppelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det ﬁnns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft. Detaljplanens genomförande bedöms inte
påverka miljökvalitetsnormerna för vatten negativt.

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.
Grundvattnet på platsen bedöms inte påverkas negativt på
grund av föreslagen planåtgärd.
Planen ligger inom den tertiära skyddszonen för Öresjö
och därmed ﬁnns restriktioner för vad man får göra inom
planområdet. Detta ﬁnns med som en information på
plankartan. Skyddsbestämmelserna för vattentäkten ska följas
och därmed påverkas inte miljökvalitetsnormerna.

Ytvattnets kvalitet
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.
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 till exempel tungmetaller,
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bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalietsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.
Öresjö hade i den senaste klassningen som gäller 2009-2015
både god kemisk status och god ekologisk status. Den
här detaljplanens genomförande med tillskott på cirka 36
bostadshus bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna
negativt.

7. Störningar på platsen
Risk
Cirka 100 meter norr om samt öster om planområdet ﬁnns
ett industriområde. Området öster om ingår i en byggnadsplan med föreskrifter om att det inte får vara verksamheter
som är störande för bostäder. Industriområdet norr om är
inte planlagt men ligger i nära anslutning till bostäder vilket
inverkar på vilken typ av verksamhet som kan etablera sig i
området. Planområdet har långt till övriga riskkällor såsom
väg och järnväg. Det bedöms därför inte nödvändigt att göra
ytterligare riskutredning.

Buller
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: Det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
I planområdet planläggs inte några bostäder som kan bli
störda av buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov
till något buller som kan störa omkringliggande bostäder.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.
Det ﬁnns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med ﬂera. Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topograﬁ och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
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Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

Elektromagnetiska fält/störningar
Planområdet ligger inte i närheten av några stora elledningar.

8. Planbestämmelser
Allmänna platser
Planområdet saknar allmän plats, vilket innebär att ingen
del av planområdet behöver vara tillgängligt för funktioner
riktade mot allmänheten.

och det beﬁntliga villaområdet och dels för att gång- och
cykelvägen och den omgivande naturen är ett stråk som
förbinder naturområdet Påtorp med andra grönområden
norr om planområdet. Också med hänsyn till de gående och
cyklandes upplevelse är det inte önskvärt att området stängs
till genom plank eller byggnader.
Beroende på vilken bostadstyp som uppförs ﬁnns olika
restriktioner om största tillåtna byggnadsarea och fastighetsstorlek. Det ﬁnns även en bestämmelse som reglerar den
totala längden för en bostadsvolym / radhuslänga. Syftet med
längdrestriktionen är att styra utformningen av området så
att det samspelar med den beﬁntliga strukturen vars karaktär
domineras av öppna kvarter med friliggande byggnader kring
gemensamma grönytor.

Kvartersmark
Hela planområdet består av kvartersmark med ändamålet B.
Bokstaven B står för Bostäder och tillåter all form av boende
av varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i användningen. Bostadskomplement kan vara t.ex. parkeringar
för boende och besökare, soprum mm. För den södra delen
av planområdet tillåts även ändamålet D. Bokstaven D står
för Vård vilket innebär att det är tillåtet att inom det markerade området ha en vårdverksamhet avsedd för människor.
Det är alltså inte tillåtet med vård av djur såsom t.ex. en smådjursakut. I dagsläget ﬁnns det redan ﬂera vårdverksamheter
i närområdet. Genom att tillåta vård i den delen av området
som gränsar mot de beﬁntliga verksamheterna möjliggörs en
framtida utveckling av de beﬁntliga verksamheterna alternativt att nya verksamheter kan etablera sig. Platsen bedöms
som väl lämpad för ändamålet. Syftet är främst att det ska
vara vårdverksamhet inriktad på boende eller daglig verksamhet, och inte en vårdcentral eller liknande.

Egenskapsbestämmelser
Inom planområdet regleras utnyttjandegraden, placering och
utseende genom olika planbestämmelser, d.v.s. hur mycket
och vilken byggnadstyp som får byggas, var byggnader får
placeras samt hur höga de får bli.
Mot angränsande villaområde / gång- och cykelvägen i nordväst, tillåts alla former av bostadstyper såsom t.ex. radhus,
parhus och friliggande enbostadshus. Här är det tillåtet att
uppföra en byggnad med en högsta nockhöjd på 9 meter
med en minsta taklutning på 23 grader. Detta motsvarar ett
hus med två våningsplan, men det är tillåtet att bygga lägre
också. Huvudbyggnad får inte uppföras närmare än 6 meter
från fastighetsgränsen mot intilliggande villaområde, vilket
säkerställs genom ett kryssmarkerat område. För den kryssmarkerade marken gäller att enbart komplementbyggnader
får byggas. Det är alltså inte heller tillåtet med plank. Mindre
staket medges om de är utförda i enlighet med Borås Stads
riktlinjer. Syftet med det kryssmarkerade området är dels för
att det inte ska bli för tätt mellan den nya bostadsbebyggelsen
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Inom övriga delar av planområdet är det i stort sett samma
bestämmelser som i den nordvästra delen men med den
skillnaden att man inte får bygga parhus eller friliggande
enbostadshus. Med undantag för den nordöstra delen är det
också en lägre nockhöjd inom dessa delar, 6 meter jämfört
med 9 meter. Anledningen till den lägre nockhöjden och
förbudet mot friliggande enbostadshus och parhus är för
att det är här som mötet med den beﬁntliga strukturen sker.
Det har därför bedömts som viktigt att reglera detta för att
säkerställa att det nya området upplevs som en del av den
beﬁntliga strukturen och att området ses som en helhet.
I mitten av planområdet ﬁnns ett område markerat med
kryssmark med bestämmelserna ej garage och ej parkering.
Det är tillåtet att uppföra komplementbyggnader som växthus, cykelgarage etc men inte anläggningar avsedda för bil
såsom carportar eller garage. Tanken är att detta område ska
kunna bli en gemensam vistelseyta för de boende i området.
Det kan vara i form av t.ex. en lekplats, odlingslotter mm.
I gällande plan är det område som omfattar Hagvägen prickmarkerat och omfattar planbestämmelsen g. En liten del av
Hagvägen, i den östra delen, ska också vara tillgänglig för underjordiska allmänna ledningar. I aktuellt detaljplaneförslag
har vägen fortsatt dessa bestämmelser, dels för att det inte
är aktuellt att ha kommunalt huvudmanaskap för de körbara
ytorna inom området och dels då planområdet endast berör
en del av Hagvägen och det är viktigt att den nya planen
samspelar med den beﬁntliga.
Prickmark, kryssmark samt placeringsbestämmelser styr var
byggnader kan placeras i området. Prickmarken och kryssmarken säkerställer att det ﬁnns en öppen yta inom området,
att det blir tillräckligt avstånd till angränsande bebyggelse
samt att gaturummet får ett visst utseende. För områdena
närmast Hagvägen ﬁnns det dessutom bestämmelser som
reglerar att byggnaderna ska placeras på ett visst sätt i förhållande till Hagvägen samt på ett visst avstånd från vägen.
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Beskuren plankarta

Syftet är att säkerställa att den tillkommande bebyggelsen
anpassas efter beﬁntlig struktur och att gaturummet får ett
visst utseende.

9. Övergripande beslut

Området är inte speciﬁkt utpekat i ÖP06 men i bilagan
Möjlig markanvändning – skisser med konsekvensbedömning, anges att villor dominerar bebyggelsen väster om
riksväg 42 och att denna del av Fristad bör kompletteras med
ﬂerbostadshus.

Vision 2025

Aktuellt planförslag bedöms följa spelreglerna för ÖP06.

Borås 2025 är visionen om det framtida, önskade Borås,
antagen under hösten 2012. Planförslaget bidrar framförallt
till att nå målområdet ”Medborgares initiativkraft gör
landsbygden levande”, genom strategin ”Vi utformar socialt
hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med
en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika
upplåtelseformer”.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Spelregler som
är särskilt relevanta för planinnehållet är bland annat:
- Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget för
kollektivtraﬁken.
- Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.
- Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild
vid placering och utformning av bebyggelse.

DETALJPLAN

Planprogram
Planarbetet har inte föregåtts av något planprogram.

Miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för
att skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av följande
mål:
- Levande sjöar och vattendrag: Dagvattnet hanteras lokalt
för att minimera föroreningar till närliggande vattendrag.
- God bebyggd miljö: Förtätning av en beﬁntlig struktur med
möjlighet att skapa ett större utbud av arbetsplatser samt ett
bättre underlag för kollektivtraﬁk.
Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige
december 2012. För de lokala miljömålen har Borås Stad
valt att arbeta med fyra prioriterade områden. Områdena
är: Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossil-
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bränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur.
För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål
utarbetats, där syftet är att etappmålen ska uppnås under
tiden 2013–2016. De mål och etappmål som främst berör
planarbetet är:
Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle.
Mål 9. Minskad miljöpåverkan från traﬁken med etappmål 9a:
Bättre förutsättningar att välja hållbara färdsätt.
Mål 11. Minskad tillförsel av näringsämnen och föroreningar
till sjöar och vattendrag med etappmål 11b: Bättre rutiner för
att beakta naturnära dagvattenssystem vid detaljplanearbete.

Grönområdesplan
Borås Stads Grönområdesplan fastställdes februari 2014 av
Kommunfullmäktige.

planeringen samt att kommunen ska verka för att den ordinarie bostadsmarknaden tillgodoser behov av bostäder med god
tillgänglighet och trygghet.
Aktuellt detaljplaneförslag medger bland annat en förtätning
av marknära bostäder i grupphus, varav vissa kan användas
för vårdboende. Möjlig exploatering bidrar på så sätt till att
öka antalet bostäder med god tillgänglighet samt bidrar till
att tillgodose behovet av särskilt boende i tätorten. Detaljplaneförslaget bedöms följa riktlinjerna för Bostadsbyggnadsprogrammet.

10. Konsekvenser
Behovsbedömning

Syftet med grönområdesplanen är framförallt att trygga att
det även i framtiden ﬁnns tillgång till värdefulla grönområden i kommunen samt att ge ett underlag vid planering och
byggande. De värdefulla grönområdena har bedömts och
klassats enligt en fyrgradig skala. Klassningen anger grönområdets betydelse och värden för staden.
Planområdet berörs inte direkt av Grönområdesplanen men
ca 400 meter sydväst om planområdet ﬁnns ett naturområde,
av klass III, dvs. högt naturvärde. Naturområdet består
mest av skogsmark, där ﬁnns fornminnen, en skolskog och
lekplatsen Hedagårdsparken. Området vid Påtorp har rekreationsvärden, besöksvärden och mycket höga naturvärden.

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen
redovisas i denna planbeskrivning. Behovsbedömningen har
kommit fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i
detaljplanen:
- Närheten till ett riskklass 1 objekt och de eventuella föroreningar som detta kan innebära.
- Påverkan på stadsbilden då det handlar om förtätning i ett
redan bebyggt område.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

Bostadsförsörjningsprogram

Störningar som planen ger upphov till

Bostadsbyggnadsprogrammet är ett av verktygen för att
förverkliga Borås 2025. Programmet ger riktlinjer för den
strategiska planeringen och genomförandet av bostadsbyggandet. Den tillhörande handlingsplanen för bostadsbyggande ger den politiska viljan för var, när och med vilket innehåll
bostadsbyggandet bör förverkligas. Programmet fastställdes
av Kommunfullmäktige 2009 och reviderades 2013.

Planen ger upphov till en liten ökning av traﬁk. Dock ger
den inte upphov till behov av skyddsbestämmelser utan
störningen bedöms acceptabel.

Riktlinjerna för ett hållbart boende är att ny bostadsbebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt och bostadssocialt
långsiktigt hållbar samt av hög arkitektonisk och byggteknisk
kvalitet. Kommunen eftersträvar också ett integrerat boende
med varierat utbud av upplåtelseformer, bostadstyper och
storlekar. Möjlighet till nybyggnation av bostäder ska ges i
alla större tätorter och på landsbygden där tidigare gjorda
investeringar ger utrymme för ytterligare exploatering.
Planeringen ska också verka för att det ﬁnns bra boende för
alla. Riktlinjerna är att behovet av särskilt boende för äldre
och för personer med funktionsnedsättning ska beaktas i
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Hållbar utveckling
Aktuellt detaljplaneförslag möjliggör en förtätning i beﬁntligt
område med olika boendeformer nära Fristad centrum vilket
bidrar till hållbar utveckling för orten.

Hushållning med naturresurser
Planområdet har god tillgänglighet för gc- och kollektivtraﬁk
vilket innebär att det är lätt för boende att välja mer hållbara
färdsätt. Det ﬁnns möjlighet att ansluta ny bebyggelse till
fjärrvärmenätet. Marken som tas i anspråk är i stort sett plan
vilket minimerar behovet av att spränga, tillföra massor mm.
Bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen inte är
negativt med avseende på hushållning med naturresurser.

Kulturvärden och stadsbild
Fristad parkstad anses besitta ett kulturhistorisk värde utifrån
ett samhälls- och socialhistoriskt perspektiv men de enskilda
byggnaderna bedöms inte ha särskilda bevarandevärda
kvalitéer. Den övergripande strukturen är välbevarad och
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fortfarande läsbar i området, vilket delvis styrt hur planområdet utformats. Inga nya byggrätter tillåts inom den beﬁntliga
strukturen. Planbestämmelser reglerar skalan och placering
så att de nya husen anpassas till de beﬁntliga. Bedömningen
är att de värden som ﬁnns i området fortsatt kommer att vara
läsbara.

och koppling till den beﬁntliga strukturen. Genom att
förtäta området blir det en tydligare entré och ett tydligare
gaturum, något som kan stärka den beﬁntliga karaktären.

Nya arbetstillfällen
Inom en del av planområdet tillåts vård, vilket kan innebära
ﬂer arbetsplatser i området.

Grönområden
Marken som tas i anspråk är idag en obebyggd grönyta med
ringa rekreations- och naturvärden. I närområdet ﬁnns ﬂera
kvalitativa grönområden och grönytor av varierande storlek
och funktion. Inom planområdet begränsas byggrätten så att
det ﬁnns möjlighet att anlägga en större gemensam grönyta
för de boende. Bedömningen är att planutfomningen får
acceptabla konsekvenser på grönområdesstrukturen.

Hälsa och säkerhet/störningsskydd
Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller
andra farliga verksamheter.

11. Administrativa frågor
Genomförandetid

Ändamålsenlig struktur
Området lämpar sig väl för bostäder då det ligger på gångavstånd från kvalitativa grönområden och kollektivtraﬁk. Den
nya byggrätten för vårdändamål möjliggör en utökning av
angränsande beﬁntlig verksamhet, vilket stärker områdets
långsiktiga utveckling. Tillkommande bebyggelse placeras för
att minimera behovet av ny infrastruktur och anpassas till
beﬁntlig bebyggelse vad gäller höjd och placering.

Infrastruktur

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut.

Planområdet kan ansluta till beﬁntligt utbyggd infrastruktur.

Planunderlag
Sociala värden
I Fristad är den dominerande bebyggelsestrukturen villaområden och särskilt väster om centrum är det brist på ﬂerbostadshus och marknära lägenheter. Aktuell detaljplan möjliggör en förtätning med dessa bostadstyper vilket är positivt
för områdets sociala värden. När det ﬁnns ﬂera olika typer av
boende att välja på ﬁnns det också möjlighet för många olika
typer av människor att bosätta sig i området, liksom att man
kan bo kvar i sitt närområde i takt med förändrade behov.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Aktuell detaljplan möjliggör boende med lättillgängliga
grönområden och skolor vilket gynnar de barn och ungdomar som kommer att bo i området. Planområdet ligger invid
beﬁntliga gång- och cykelstråk och det ﬁnns bra kopplingar
till angränsande områden. En negativ konsekvens är att
trycket på beﬁntliga skolor och förskolor kan öka och om
det är kapacitetsbrist får ﬂer barn söka sig till skolor utanför
närområdet.

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»

Geoteknisk utredning (WSP, 2014-12-03).

»

Översiktlig miljöteknisk grundvattenundersökning
(WSP, 2014-12-04).

Medverkande tjänstemän/samverkan
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Planavdelningen

Andreas Klingström

Kristine Bayard

planchef

planarkitekt

Identitet
Fristad parkstad har en tydlig identitet med sin låga bebyggelse och sina stora grönytor, något som aktuellt planförslag
tar fasta på. Planområdet ligger idag vid en av entréerna in
till Fristad parkstad och området saknar en tydlig funktion
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Fristad, del av Hedagården 1:73, Fristad parkstad, Borås Stad, upprättad den 22 oktober 2015

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.

Ansvarsfördelning
Detaljplanen omfattar endast kvartersmark. Fastighetsägare
ansvarar för samtliga åtgärder inom kvarteret när det gäller
utförande, kostnader och framtida drift och underhåll.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Hedagården 1:73 ägs av Hedagårdens Fastighets AB.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ från fastighetsägaren
som vill uppföra ﬂerbostadshus inom området.

Tidplan
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och
följande tidplan gäller:
Samråd

4:e kvartalet 2015

Granskning

1:a kvartalet 2016

Antagande

1:a kvartalet 2016

Laga kraft

2:a kvartalet 2016

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Fastighetsbildning
Detaljplanen tar inte ställning till framtida indelning av
tomtplatser inom kvartersmarken. Vid eventuell delning av
fastigheten kan det bli aktuellt att bilda nya servitut och att
inrätta en eller ﬂera gemensamhetsanläggningar som tillgodoser fastigheternas gemensamma behov.
Hagvägen fungerar i dagsläget som utfartsväg för ett ﬂertal
fastigheter. Ingen gemensamhetsanläggning har dock bildats
för ändamålet.
Om fastigheten Hedagården 1:73 exploateras eller om den
delas upp i ﬂera fastigheter kan det bli aktuellt att bilda
gemensamhetsanläggningar t.ex. för VA-anläggningar, vägar,
gångvägar, parkeringsytor eller grönytor.
Bildandet av gemensanhetsanläggningar prövas vid en
förrättning som handläggs av lantmäterimyndigheten.
Under förrättningen prövas frågor kring vad som ska ingå i
gemensamhetsanläggningen vilka fastigheter som ska delta
och hur de ska bygga, sköta och fördela kostnaderna för
anläggningen.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det datum som planen
vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Före genomförandetidens utgång kan
kommunen endast ändra en detaljplan om ingen fastighetsägare som berörs motsätter sig det. Ändringen får dock
genomföras om det behövs på grund av nya förhållanden av
stor allmän vikt som inte kunnat förutses vid planläggningen
eller om det behöver införas bestämmelser om fastighetsindelning i detaljplanen
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Fastighetsägare inom planområdet ansöker om och bekostar
eventuella fastighetsbildningsåtgärder och inrättande av
gemensamhetsanläggningar.

4. Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan Samhällsbyggnadsnämnden och Hedagårdens Fastighets AB som täcker
kommunens kostnader för planarbetet.
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Detaljplanen omfattar endast kvartersmark. Detaljplanen
aktualiserar inte några anläggningar eller andra åtgärder på
allmän plats för vilken kommunen är huvudman.

Ekonomiska konsekvenser för ägaren av
Hedagården 1:73
Kostnader:
»

Plankostnader enligt plankostnadsavtal.

»

Kostnader för byggnation.

»

Tillkommande avgifter t.ex. för VA, el, tele mm.

»

Förrättningskostnader.

»

Bygglovsavgifter.

Intäkter:
Exploatören kan genom utökad byggrätt tillgodogöra sig den
värdestegring som planen medför.

4. Tekniska frågor
Vägar
Vägnäter inom planområdet ligger på kvartersmark. Ett antal
fastigheter har, genom servitut, rätt till utfart via Hagvägen.
Frågan om ansvar för vägens drift och underhåll är dock inte
reglerad genom lantmäteribeslut. Den del av Hagvägen som
ﬁnns mellan planområdets östra del och Norra Påtorpsvägen,
ingår i Fristads Vägföreningens ansvarsområde. Norra
Påtorpsvägen är en allmän väg för vilken Traﬁkverket
ansvarar.

El och tele
El och optoledningar ﬁnns i Industrivägen.

Vatten och avlopp
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för
vatten och avlopp.
STADSKANSLIET
Markavdelningen

Edward Isaksson
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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 (PBL) 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
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de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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 beslut 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. Syftet med planprogrammet är att i ett tidigt skede av planeringen redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa förslag och lösningar på
ett problem. När vi tagit fram ett förslag till program skickas
det ut på samråd till alla som är berörda av de planerade
åtgärderna. Samrådet innebär att ni får möjlighet att tycka till
och lämna synpunkter på förslaget.

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 bibliotek
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
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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

antagandebeslutet 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
ska ställas ut för granskning. Granskningsförslaget skickas
då ut på granskning till alla som berörs av förslaget samt till
våra remissinstanser. Om ni fortfarande har synpunkter och
invändningar mot planen ska ni skriftligen lämna dessa till
Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare vilja överklaga
antagandebeslutet 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.

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.
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Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut.
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att
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.

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. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta
är saker som berör sådant som planen reglerar. Vad planen
reglerar går att se på plankartan under Planbestämmelser.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning ﬁnns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6 eller på vår hemsida www.boras.se/
detaljplan. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det
bra om ni bokar tid.
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar
för centrum att utvecklas till en levande del av Sjömarken genom förtätning med nya bostäder i ﬂerbostadshus. Syftet är också att förbättra beﬁntlig utfart mot
Göteborgsvägen.
Detaljplanen innebär att ca 100 nya lägenheter i
ﬂerbostadshus kan byggas i centrala Sjömarken.
Området är utsatt för traﬁkbuller men avstegsprinciper från riktvärden för buller kan anses motiverade
eftersom samhällsnyttan med planförslaget utifrån ett
hållbarhetsperspektiv väger upp kraven på uppnådd
ljudmiljö.
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Planområdet sett från ovan.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Sjömarken, del av
RÄVESKALLA 1:25 m fl, Borås Stad,
upprättad den 25 juni 2015.

1. Inledning

2.1 Uppdrag
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2008-12-05 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för området.

2.2 Borås 2025

1.1 Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar
för centrum att utvecklas till en levande del av Sjömarken genom förtätning med nya bostäder i ﬂerbostadshus. Syftet är också att förbättra beﬁntlig utfart mot
Göteborgsvägen.

1.2 Planens huvuddrag
Detaljplanen innebär att ca 100 nya lägenheter kan
byggas i centrala Sjömarken. Planområdet traﬁkmatas
söderifrån, via Fjällgatan och via Moränvägen som
kommer att byggas om. Området är utsatt för traﬁkbuller men avstegsprinciper från riktvärden för buller
anses motiverade.

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.

I Borås Stads vision, Borås 2025, som godkändes 2012
beskrivs kommunens vision vilken även fördjupas i sju
strategiska målområden. Planförslaget följer visionen
bland annat genom att den skapar ﬂer bostäder med
olika upplåtelseformer, stimulerar möjligheten till
miljövänliga resvanor genom ﬂer boenden vid kollektivtraﬁknära lägen samt bidrar till positiv utveckling av
samhällen utanför Borås tätort.

2.3 Översiktliga planer
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
De samhällsbyggnadsmål som är relevanta för detaljplaneförslaget är:
- Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen
utan att den sociala och yttre miljön försämras.
- Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets
möjligheter till handel och service.
- Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget för kollektivtraﬁken så att behovet av transporter
som belastar miljön minimeras.
- För att gynna kvarboende och mångfald ska det ﬁnnas bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer, ålder och storlek i närområdet.
- För att hushålla med resurser ska planeringen inom
tätorterna utgå från att beﬁntligt gatu- och ledningsnät
utnyttjas.
I översiktsplanens bilaga över möjlig markanvändning
föreslås en utveckling av centrumbebyggelsen.

1.4 Plandata

Planförslaget följer spelreglerna i översiktsplanen.

1.4.1 Läge och areal

Planområdet ligger i centrala Sjömarken, ca 6 km väster om centrala Borås. Området är ca 2,6 ha stort och
avgränsas av Göteborgsvägen i söder, villabebyggelse i
väster, Allmänna vägen i norr samt industribebyggelse
i öster.
1.4.2 Markägare

Sandhultsbostäder AB äger största delen av planområdet medan Borås Stad äger en mindre del. Fastigheten 1:331 ägs av Sjömarkens missionsförsamling och
Räveskalla 1:414, 1:87 och 1:60 är privatägd.
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2. Tidigare
ställningstaganden

2.4 Planprogram
Kommunfullmäktige godkände 2007-06-25 ett
planprogram för Sjömarken Centrum som riktlinjer
för kommande detaljplanearbete. I planprogrammet
ﬁnns mål och förslag för utvecklingen av Sjömarken.
Inom aktuellt planområde föreslås bostäder i norr och
centrumverksamhet i söder. Större delen av Räveskalla
1:25 föreslås vara naturmark. Moränvägen föreslås rätas ut. Resterande del av planområdet ﬁnns även med i
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planprogrammet men undantogs av Kommunfullmäktige vid godkännandet. Planförslaget strider delvis mot
planprogrammet genom att bebyggelse föreslås på
hela Räveskalla 1:25.

2.5 Gällande detaljplaner
Planområdet berörs av tre planer; P 429, laga kraft
1950-09-26, P 524, laga kraft 1965-05-31 samt P 674,
laga kraft 1976-06-03. Genomförandetiden har gått
ut i samtliga planer. Planområdet angränsar även till
detaljplanerna P 1061 och P 1159.
Skogsområdet på fastigheten Räveskalla 1:25 är allmän plats: park eller plantering i samtliga tre planer.
Göteborgsvägen är allmän plats: väg eller torg. Inom
fastigheten Räveskalla 1:25 ﬁnns söder om fastigheten
Räveskalla 1:431 två byggrätter för kontor-, samlingseller föreningslokaler med en maxhöjd på 7,5 m. Inom
fastigheten ﬁnns även en yta för handel där kiosken tidigare fanns. Fastigheten Räveskalla 1:415 är planlagd
för bostäder i tre våningar med en maxhöjd på 10,6 m.
Fastigheten Räveskalla 1:370 och 1:331 är planlagd för
kontor, samlings- eller föreningslokaler med en maxhöjd på 7,5 m. Av plantekniska skäl omfattas aktuell
detaljplan även av fastigheten Räveskalla 1:414 (vilken
även i fortsättningen ska ha bostadsändamål) samt en
del av Göteborgsvägen.

Utsnitt ur planprogrammet.

1:415

1:431

1:25
1:414

2.6 Borås Stads Miljömål
I Borås Stads Miljömål, antagna december 2012, framgår att staden planerar för ett hållbart samhälle och
arbetar för att invånarna ska ha en hälsosam livsmiljö
både i stad och på landsbygd.

1:370

1:331

1:415

Planområdet i förhållande till gällande detaljplaner.

Planen berörs av miljömålen för begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö. Genom förtätning i
bebyggda miljöer skapas bättre underlag för service
och bättre förutsättningar för ökad användning av
kollektivtraﬁk. Det skapar också goda möjligheter för
en minskad miljöpåverkan från traﬁken. Planområdet
har god närhet och tillgång till kollektivtraﬁk och på
så sätt kan klimatpåverkan minskas. Pågående arbete
med utbyggnad av cykelväg mot Sandared innebär att
det i framtiden blir enkelt att cykla sträckan Sandared Borås. I första hand ska ny bebyggelse inom planområdet anslutas till fjärrvärme och ingen el eller olja ska
användas för uppvärmning.

2.7 Gång- och cykelplan för Borås
I Gång- och cykelplan för Borås ytterdelar (1997) utpekas ett behov av gång- och cykelväg med längs med
Göteborgsvägens norra sida.

Användning enligt gällande detaljplaner.
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2.8 Grönområdesplan

3.1 Miljökvalitetsnormer

Det område som i dag är planlagt som parkmark har
inget skyddsvärde enligt Borås Stads Grönområdesplan, godkänd av KF 2014-02-20.

Gällande miljökvalitetsnormer avseende vatten, luft
och buller bedöms inte komma att överskridas p.g.a
den verksamhet som medges i detaljplanen.

2.9 Åtgärdsvalsstudie

3.2 Behovsbedömning

Under arbetet med detaljplanen har Traﬁkverket i
samråd med Borås Stad gjort en förenklad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Göteborgsvägen mellan Lundaskog
i öster och kommungränsen i väster. Den har genomförts under 2014 och syftar till att få en gemensam syn
på samhällsutvecklingen och hanteringen av detaljplaner i Sandared och Sjömarken. I arbetet har ingått att
se över funktion, traﬁksäkerhet och barriäreffekt av
väg 1757 (Göteborgsvägen) och järnvägen.

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts.

Åtgärdsvalsstudien är ett sätt att samverka för att
skapa en gemensam syn kring utvecklingen i samhällena som kan leda till ändringar i kommunens samhällsplanering och Traﬁkverkets hantering av planremisser. ÅVS:en innehåller en översiktlig beskrivning av
process, dialog och andra kommunikationsaktiviteter
i de olika faserna med medverkande kompetenser och
personer. Se mer under avsnitt 4.3 Gator och traﬁk.

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Planbestämmelserna tillåter användning för bostäder och centrumändamål (samlingslokal).
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. Att ingen
betydande påverkan förorsakas framgår av konsekvensbeskrivningen.

4. Planeringsförutsättningar
och förändringar
4.1 Bebyggelsens huvuddrag
4.1.1 Ny bebyggelse

3. Avvägningar enligt MB
och PBL
Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av naturen enligt kap 7 i
Miljöbalken.
Närliggande riksintressen enligt Miljöbalken kap 3
berörs inte. Väg och järnväg som utgör riksintresse för
kommunikation påverkas inte negativt.
Hänsynsreglerna i Plan- och bygglagen kap 2 har
beaktats. Planförslaget är av begränsat intresse för
allmänheten. Planområdet består i dag av ej tillgänglig
skogs- och blockmark utan större natur- eller rekreationsvärde. De motstående allmänna intressen som
avvägts är att bevara naturområdet jämfört med en
exploatering enligt planförslaget. En avvägning har
också gjorts mellan det allmänna intresset att tillgodose en efterfrågan på lägenheter i Sjömarken och
det allmänna intresset att skapa boendemiljöer som
klarar riktvärden för buller. Detaljplanen innebär en
komplettering med ﬂer bostäder i centrala delen av
Sjömarken. Fler bostäder centralt är angeläget för
utveckling av staden och dess mindre tätorter. Platsen
bedöms därför lämplig för ändamålen. Planbestämmelser säkerställer åtgärder för en god miljö med
hänsyn till bl a hälsa och säkerhet. (Se avsnitt 5.1 om
Traﬁkbuller).
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Sandhultsbostäder AB har tagit fram ett förslag som
ligger till grund för detaljplanen och som redovisas i
illustrationskartan.
Längs med Göteborgsvägen planeras för två ﬂerbostadshus med 27 lägenheter i vardera. Möjlighet ﬁnns
enligt byggrätten att placera byggnaderna i vinkel
vilket ramar in en privat innergård. Övriga ﬂerbostadshus längre norrut kommer att vara mindre och
innehålla 6 lägenheter vardera.
Byggnaderna som placeras längs med Göteborgsvägen
får byggas i högst 4 våningar. Övriga ﬂerbostadshus
kan byggas i max tre våningar. Detaljplanen är en viktig
del i målet att skapa ett tydligare centrum i Sjömarken,
därför är det viktigt att det som byggs har en karaktär
som speglar en tätorts centrum. Av den anledningen
är det rimligt med en byggnadshöjd på 4 våningar mot
Göteborgsvägen och 3 våningar längre norrut i området.
Placeringen av byggnaderna kommer att skapa en
öppen karaktär med mycket grönytor mellan bostäderna. Byggnader som rymmer bilparkering, förråd
och soprum placeras intill ﬂerbostadshusen. Största
delen av parkeringsplatserna kommer att anordnas
som markparkering vid Missionskyrkan och intill
Göteborgsvägen i den västra delen av planområdet.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Lägenheterna får balkonger eller privata uteplatser
i markplan. Gemensamma uteplatser anordnas på
grönytorna mellan byggnaderna.

4.1.4 Arbetsplatser

Planområdet avses byggas ut i etapper vars omfattning kommer att bero på hur stort intresse som ﬁnns
för lägenheter. Första byggnationen kommer att ske
närmast Göteborgsvägen och fortsatt utbyggnad av
området sker successivt norrut i området, med byggnaderna närmast Allmänna vägen som sista etapp.

4.1.5 Offentlig service

4.1.2 Historik

Planområdet är i dag obebyggt till största delen. I sydöstra delen av planområdet ﬁnns Missionskyrkan i rött
tegel som uppfördes i slutet av 70-talet. Väster om
planområdet ﬁnns villatomter, varav en delvis ingår
i planområdet av plantekniska skäl. Det har tidigare
funnits en kiosk och en polisstation inom området.
Vid granskning av historiska ﬂygbilder syns även tre
andra byggnader i sydvästra delen, se bilderna nedan.
Öster om planområdet har Nordens Pappersindustri
haft verksamhet från mitten av 1950-talet och framåt.
4.1.3 Bostäder

Inom planområdet ﬁnns tre enbostadshus. Sjömarken
består till största delen av villor och det ﬁnns en stor
efterfrågan på lägenheter. Idag ﬁnns ca 3000 invånare
i Sjömarken och endast 50 hyreslägenheter. Planförslaget innebär att ca 100 nya lägenheter kan tillskapas
i Sjömarken. Dessa kommer troligtvis upplåtas som
hyresrätter, men det regleras inte i detaljplanen.

Missionskyrkan utgör enda arbetsplatsen i planområdet. Inga nya arbetsplatser tillskapas.
Inom planområdet ﬁnns offentlig service genom Missionskyrkan som utöver kyrkoverksamheten även har
en squashbana.
Sjömarkenskolans låg- och mellanstadieskola ligger ca
1 km nordväst om planområdet tillsammans med ett
mindre bibliotek. Skolan har låg kapacitet att ta emot
ﬂer barn och det pågår en utredning för att ta fram en
långsiktig lösning. Närmaste högstadieskola är Sandgärdskolan i Sandared. I Sjömarken ﬁnns tre förskolor,
samtliga med låg kapacitet. Närmaste förskola ﬁnns
ca 250 meter öster om planområdet. Planer ﬁnns på
att bygga två nya förskolor, den ena intill beﬁntliga
paviljongen vid Norra Gränsvägen och den andra vid
Badstrandsvägen.
4.1.6 Kommersiell service

I Sjömarken ﬁnns bland annat pizzeria och kiosk.
Livsmedelsbutik med apoteksombud, restaurang och
butik ﬁnns i Sandared 3 km väster om planområdet
och en större stormarknad ﬁnns 2 km öster om planområdet. Avståndet till Borås centrum är ca 6 km.
4.1.7 Tillgänglighet för funktionshindrade

Tillgängligheten till planområdet är god. Planområdet
har som helhet ganska liten lutning. Alla nya byggnader ska vara tillgängliga för rörelsehindrade personer,
dels mellan parkeringsplats och bostadsentré samt
inne i bostaden. Detta ska redovisas vid detaljprojektering och i samband med bygglovsprövning.

Flygfoton från planområdet tagna med 40 års mellanrum, daterade 1974 och 2014. På det äldre fotot syns det nu rivna polishuset
och kiosken. (Se markering).
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4.2 Natur och kultur
4.2.1 Mark och vegetation

Planområdets södra delar består i dag av ganska jämn,
skogsbevuxen mossmark där vegetationen i väster
består av tät blandskog, främst björk. Övriga delar har
avverkats och består nu främst av yngre gles tallskog
med inslag av gran och björk. Fältskiktet domineras av
vanliga mossarter och blåbärsris. I området längst i söder, närmast Göteborgsvägen, har torv grävts ut och
området består av en grusad yta samt tippade massor
av sten och större block.
Inga utpekade eller kända speciﬁka naturvärden ﬁnns
inom eller i direkt anslutning till området och inga
arter ﬁnns heller noterade i artportalen i det aktuella
området.
Marken är bitvis fuktig men det ﬁnns inga permanenta
vattenansamlingar, blöthål, eller dammar inom området. Genom den tidigare dikningen har mossen övergått till skogsmark och det är idag inte en miljö som
bedöms viktig för groddjur. Miljöförvaltningen har
efter ett fältbesök gjort bedömningen att det inte ﬁnns
några naturvärden eller viktiga livsmiljöer för groddjur
(PM Naturvärden, Miljöförvaltningen 2015-05-07).
Planförslaget innebär att större delen av planområdet
grävs ur och återfylls, vilket kommer att medföra att
merparten av den vegetation som ﬁnns i området
kommer att tas bort och ersättas med ny.
4.2.2 Fornlämningar/kulturminnen

Inga fornlämningar eller kulturminnen ﬁnns inom
planområdet.
4.2.3 Geoteknik och radon

I samband med detaljplanearbetet har markens geotekniska förhållanden utretts.
Enligt utredningen (WSP, 2009-06-10) är stabilitetsoch sättningsförhållandena mycket ogynnsamma då
marken mestadels består av torv.
Överst består jorden i huvudsak av torv, med varierande tjocklek, som via ett < 12 m tjockt lager av sand
vilar på morän och berg. Fyllning förekommer längst i
öster på en ca 40-50 m lång sträcka längs med Göteborgsvägen.
De planerade byggnaderna föreslås grundläggas med
grundplattor på konventionellt sätt efter urgrävning
av den organiska jorden och återfyllning. Golv kan
då utföras som platta på mark. Urgrävning bör göras
också för området närmast utanför byggnaderna för
att undvika sättningar i markytan omkring husen.
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Urgrävningen skall dock i botten överallt utsträckas
utanför byggnaden minst till ett avstånd lika långt
som urgrävningsdjupet under grundläggningsnivån.
Traﬁkerade ytor, GC-vägar och hårdgjorda ytor m.m.
på tomten föreslås också grundläggas på återfyllning
efter urgrävning av torven.
Eftersom planområdet består av torv som kommer
att schaktas bort har ingen markradonundersökning
gjorts. För att klassiﬁcera tomten gällande markradon
måste radongashalten i återfyllningen mätas.
För schaktningsarbeten inom 10 meter från Göteborgsvägen ska en särskild arbetsplan upprättas
då schaktning närmare gatan kan medföra risk för
deformation och sprickor i vägbanan samt skador på
VA-ledningar i trottoaren.
4.2.4 Grundvatten

Grundvattennivån ligger förhållandevis högt. Den har
vid tidigare undersökning inom området observerats
på ca 0,4 - 0,6 m djup under markytan. Avrinningen
från denna del av Sjömarken samlas i torvmarkområdet och därifrån rinner vattnet via ett öppet dike
mot en dagvattenledning som har sitt utlopp i Gränsbäcken. Dagvattenhanteringen i planområdet måste
säkerställa att den beﬁntliga vattenbalansen behålls
efter exploatering samtidigt som risken för översvämningar i och nedströms planområdet minimeras.
Om grundvattnet leds bort och området avvattnas
vid exploateringen innebär det att vattenverksamhet
bedrivs enligt 11 kap MB. För all vattenverksamhet
gäller generell tillståndsplikt enligt 11 kap 9 § MB och
prövning sker i miljödomstol.
Exploatören har för avsikt att genomföra urgrävningen av torven under vatten, d v s utan att grundvattenytan sänks i schakten.
Enligt en dagvattenutredning framtagen av Norconsult (2012-03-27) rekommenderas att den organiska jorden grävs ur och fylls upp till en nivå som
är högvattenfri med 1,0 meters säkerhetsmarginal
(+157möh). För att minska risken och påverkan vid
översvämning ﬁnns en planbestämmelse om att lägsta
golvhöjd får vara +157,2 meter.
4.2.5 Marknivåer

Området är förhållandevis jämnt med nivåer mellan
+155,5 och +157,0, med de högsta områdena i söder.
Lägsta tillåtna golvhöjd är +157,2 meter för ny
bebyggelse. Det innebär att marken inom vissa delar
måste fyllas upp till en nivå högre än den beﬁntliga.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Sektion B-B som visar ny bebyggelse intill Missionskyrkan samt ny och beﬁntlig marknivå. (Se sektionsutsnitt på kartan på nästa
uppslag).
Sektionen ovan visar hur nya marknivåer invid ny
bebyggelse ansluter till beﬁntliga marknivåer invid
missionskyrkan. Gångvägar mellan kyrka, bostäder
och parkeringsytor anläggs med lutningar som klarar
kraven i gällande byggregler.
4.2.6 Förorenad mark

Structor Miljö Göteborg AB har utfört en översiktlig
miljöteknisk markundersökning (2014-10-23).
Enligt undersökningen bedöms jordlagren endast
i mindre omfattning vara påverkade av markföroreningar. Rivningsmassor i södra delen av området
(före detta polisstationen) har föroreningshalter som
överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för
bostäder (känslig markanvändning, KM), men underskrider de generella riktvärdena för mindre känslig
markanvändning (MKM). Rivningsmassor bör inte
ﬁnnas ytligt inom blivande bostadsområde, men kan
med hänsyn till hälso- och miljörisker återanvändas/
kvarlämnas på större djup eller under hårdgjorda parkeringsytor. En sådan återanvändning skall förankras
med tillsynsmyndigheten.

4.2.7 Lek och rekreation

Idrottsplatsen med fotbollsplaner och motionsslinga
ligger ca 200 meter från planområdet. Naturområdet
i planområdets mitt används ibland för hundpromenader i dag. I samband med nybyggnation bör en
lekplats anläggas inom kvarteret, men detta regleras
inte inom detaljplanen.

Planområdet sett från ovan.

Torven inom planområdet bedöms understiga Naturvårdsverkets generella riktvärden för (KM). Spår
av PAH och bly i nivå med KM har påträffats i ytlig
torv, men som helhet underskrider torven KM. Vid
kvittblivning bedöms torven kunna hanteras som så
kallade KM-massor (föroreningshalter <KM).
Tillförd sprängsten kan användas fritt med avseende
på gammastrålning/radon. Planerad användning till
bostadsändamål bedöms inte begränsas av markföroreningar. De markföroreningar som påträffats är
relaterade till äldre rivningsmassor (betong, tegel mm)
inom en begränsad del av planområdet.
Vegetation i området.

ANTAGANDE
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4.3 Gator och trafik

4.3.2 Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelvägnätet är dåligt utbyggt i Sjömarken.
Längs med Göteborgsvägen ﬁnns ingen gång- och
cykelväg ytan endast smala trottoarer på vardera sidan.
Från Borås centrum till Sjömarken ﬁnns en utbyggd
gång- och cykelväg och under år 2015 byggs en ny
cykelväg på sträckan Sandared - Sjömarken.

4.3.1 Gatunät

I planområdets södra del går väg 1757, Göteborgsvägen. Göteborgsvägen är hårt traﬁkerad av genomfartstraﬁk eftersom den förbinder Sandared och Sjömarken med Borås tätort, Viaredsmotet och Rv 40.
I åtgärdsvalsstudien som Traﬁkverket och Borås Stad
tagit fram (2014) är Göteborgsvägen utpekad som en
högtraﬁkerad väg med många utfarter vilket innebär
en rörig traﬁkmiljö. Hastighetsgränserna är otydliga
och vägen är idag inte fysiskt anpassad till skyltad
hastighet då hastigheten inte stämmer överrens med
vägbredden.

4.3.3 Framtida åtgärder

I planprogrammet för Sjömarken föreslås en miljöupprustning av Sjömarken centrum. Det föreslås nya
bostäder och även centrumfunktioner. Sedan dess
har ﬂera detaljplaner i centrala Sjömarken förverkligats och ett antal nya planer är på gång. Sammanlagt
handlar det om ﬂera hundra bostäder samt potentiella
handelsytor, vilket gör Sjömarken till ett än mer attraktivt alternativ både för nya och kvarboende invånare.

Enligt Traﬁkverkets nationella vägdatabas (2004) har
Göteborgsvägen 8318 passerande fordon per årsmedeldygn i centrala Sjömarken varav ca 6% är tung
traﬁk.

Sjömarken har saknat ett tydligt centrum till skillnad
från grannorten Sandared, trots en liknande befolkningsmängd. Genom en förtätning längs Göteborgsvägen skapas möjligheter för ett tätare och livligare
centrum i Sjömarken.

Väster om planområdet går Fjällvägen och norr om
området ﬁnns Allmnäna vägen vilka är mindre lokalgator. Allmänna vägen används till stor del som infart
till idrottsområdet och även som infart till Industrisvets som är en industriverksamhet öster om planområdet.

I samband med åtgärdsvalsstudien och planarbete i
intilliggande områden pågår en översyn av traﬁknätet i

Översikt Sjömarken
Möjlig förtätning inom
Räveskalla 1:76

Tydligare
centrum

Detaljplaneområde
Räveskalla 1:83

Detaljplaneområde
Räveskalla 1:25

Utfarten till Hagavägen stängs av och trafiken leds
istället via nya korsning vid Norra Gränsvägen

P

P

P

P
B
A

Torg

P

B

H

P

P

A

P

Ny
Busshållplats inom
cirkulationsplats enligt
planområdet
gällande detaljplan från
Copyright Borås Stad
2005
Kartredovisningen har ingen rättsverkan

Göteborgsvägen föreslås på sikt bli stadsgata med smalare vägbana, bredare
GC-bana och färre utfarter. Möjligtvis
annan markbeläggning
Skala 1:2000

Ev. cirkulationsplats för att
få trafiken att flyta på
bättre och för att markera
en fartsänkning genom
orten

Raderad väg
Stängd utfart
Ny gc-väg
Bef.
trottoar
0
20
40
60m

Skiss på nya bostadsområden och vägdragningar i Sjömarken. Sammanlagt är det ﬂera hundra nya bostäder som planeras i Sjömarken. Traﬁkåtgärderna är förslag som kan komma att genomföras men som inte kommer att genomföras i samband med denna
detaljplan.
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Sjömarken. En traﬁkutredning ska genomföras för att
utreda gatustruktur, eventuell avstängning av utfarter
mot Göteborgsvägen och nya korsningsutformningar.
Kartan på föregående sida visar förslag på hur utfarter
kan stängas av och hur nya vägsträckningar kan samla
traﬁken till en ny och säkrare korsning vid Göteborgsvägen. Kartan visar också en ny gång- och cykelväg
längs med norra sidan av Göteborgsvägen.
I Åtgärdsvalsstudien ﬁnns en vision för ett framtida Sjömarken med ett tydligare vägområde med
färre anslutningar, en vägbredd som är mer anpassad
efter gällande hastighet och bättre möjligheter att ta
sig fram till fots och med cykel i centrum och längs
Göteborgsvägen. Visionen är att Sjömarken ska vara
ett samhälle med en knutpunkt mitt i byn med närhet
till kollektivtraﬁk och ett samhälle med ﬂer möjliga
förbindelser mellan orterna.
Åtgärdsvalsstudien pekar ut en rad tänkbara åtgärder
längs med Göteborgsvägen:
•

översyn av hastigheterna

•

ombyggnad och minskning av antalet utfarter

•

anspråk på nya anslutningar utmed Göteborgsvägen ska hanteras restriktivt

•

måla GC banan för att visa att GC vägen få prioritet vid väganslutningar.

•

utveckla Sjömarken som en knutpunkt i översiktsoch detaljplaner, där det ﬁnns möjlighet

•

ta fram detaljplaner som bidrar till större variation
i boendeform.

•

fortsatt utveckling av gång- och cykelvägnätet och
trottoarer som en del av stadsmiljöutvecklingen

Borås Stad planerar att på sikt knyta samman gångoch cykelvägen mot Borås tätort och mot Sandared
med en ny gång- och cykelväg genom centrala Sjömarken på Göteborgsvägens norra sida. På så sätt blir det
möjligt att cykla hela sträckan Sandared - Borås på ett
säkert sätt.

7m
Befintlig byggnad

1,5m
Trottoar

7m
Göteborgsvägen

Genomförandet av åtgärder på Göteborgsvägen kommer inte ske i direkt samband med genomförandet
av denna plan. Ytor för att kunna bygga ut gång- och
cykelvägen säkerställs i denna detaljplan och ﬁnns
även i gällande planer.
4.3.4 Göteborgsvägens vägområde

Sektionen nedan visar förslag på hur Göteborgsvägen kan smalnas av från dagens 9 meters bredd till
7 meter och hur en 3 meter bred gång- och cykelväg kan anläggas intill vägen. Med vägområde avses
den asfalterade yta som innefattar Göteborgsvägen,
busshållsplats, trottoarer samt diken och slänter med
direkt koppling till vägen. Vägbanan är den asfalterade
ytan. Beﬁntligt vägbana med gata och trottoarer är ca
12,5 meter. Genom att smalna av vägens bredd kan en
ny gång- och cykelväg anläggas inom den beﬁntliga
vägbanan. Vägbanan enligt sektionen är 11,5 meter
vilket innebär att nya markytor intill Göteborgsvägen
inte behöver tas i anspråk utan beﬁntlig vägbredd kan
utnyttjas.
Detaljplanen säkerställer, genom användningen HUVUDGATA, det beﬁntliga vägområdet samt ytterliggare ca 2-5 meter mot det nya bostadsområdet. Den
resterande delen av vägområdet som inte planläggs
i denna plan är planlagt med användningen väg eller
gata i gällande planer.

Göteborgsvägens utformning idag med 9 meters vägbredd och
1,5 - 2 meter breda trottoarer på vardera sidor.

3m
GC-väg

23m
Planerad byggnad

Sektion A-A som visar förslag till nytt gaturum med avsmalnad körbana, ny gång- och cykelväg, bredare trottoar och ny bebyggelse
inom planområdet. Traﬁkåtgärderna är förslag som kan komma att genomföras men som inte kommer att genomföras i samband
med denna detaljplan.
ANTAGANDE
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4.3.5 In- och utfart till planområdet

Planområdet kommer att matas från Moränvägen och
till viss del även från Fjällvägen. Moränvägen är smal
och har låg standard idag och lastbilar har problem vid
-in och utfart. Moränvägen kommer därför att byggas
om och rätas ut i samband med exploateringen. Den
kommer att få en utformning anpassad för lastbilar
med släp. Vägen kommer också att planas ut och få en
jämnare lutning. Mot Göteborgsvägen ﬁnns planbestämmelse om utfartsförbud.

områden och för centrumbutiker. Parkering till butiker
löses på kvartermark inom fastigheten.
För Missionskyrkan som är en samlingslokal ska
parkeringsbehovstalet räknas som antal bilplatser i
förhållande till antal arbetande och besökare. Missionskyrkan har ett normalt besöksantal på ca 30 - 50
personer. Det maximala besöksantalet är ca 200 perso-

4.3.6 Parkering

Bostadsparkering löses inom fastigheten. Kommunens
gällande parkeringsnorm för bostäder i ﬂerbostadshus
är 12 p-platser/1000 kvm, vilket kan uppfyllas inom
kvartersmark. Verksamheter inom centrumändamål
tillåts inom byggrätten vid Göteborgsvägen. Enligt
parkeringsnormen räknas parkeringsbehovstalet som
antal bilplatser per 1000 kvm bruttoarea verksamhetslokaler. Det är personaltätheten och bilanvändningen
som avgör parkeringsbehovet för de anställda. Därtill
kommer i vilken utsträckning verksamheten har besökare som behöver parkering.

Missionskyrkans parkering idag 2015.

Antal anställda och besökare varierar beroende på
verksamhetens art. Normalt för butiker utanför
centrum antas 60 % bilburna kunder. Lägre andel,
50% bilburna kunder, antas för närbutiker i bostadsOmrådets infart - Moränvägen idag 2015.

Karta som visar planerad ombyggnation av Moränvägen. Kartan visar även förslag på utformning av ny gång- och cykelväg och
avsmalnad vägbana på Göteborgsvägen.Streckade linjer redovisar nuvarande vägdragning. Traﬁkåtgärderna vid Göteborgsvägen är
förslag som kan komma att genomföras men som inte kommer att genomföras i samband med denna detaljplan.
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ner vilket inträffar endast någon enstaka gång per år.
För samlingslokaler behöver maxbehovet endast vara
dimensionerande om det ofta förekommer, därför är
normalbehovet dimensionerande i detta fall.
Bilplatser ska ﬁnnas för 60% av normalt besöksantal och personal i samlingslokalerna. Det innebär att
parkeringsbehovet för Missionskyrkans verksamhet är
30 p-platser. (50*0,6=30).
Inom Missionskyrkans fastighet ﬁnns inte utrymme
att anordna 30 p-platser. Planen gör det möjligt för
kyrkan att bilda en gemensamhetsanläggning tillsammans med bostadsfastigheten, för byggnation och
underhåll av ett gemensamt parkeringsområde.
4.3.7 Kollektivtrafik

Vid Göteborgsvägen, intill planområdet, ﬁnns en
busshållplats vilken traﬁkeras av busslinjerna 5, 159
och 404. Linje 5 är en stadsbusslinje som går genom
centrala Borås via sjukhuset till Ängsgården med en
turtäthet på en gång i halvtimmen. Linjerna 159 och
404 går mot Borås Resecentrum en gång i timmen.
Sammanlagt går det en buss från Sjömarken mot
Borås ungefär en gång i kvarten.
Kollektivtraﬁken har god framkomlighet. Pendling
mot Borås sker främst med buss och pendling mot
Göteborg sker främst med tåg. Närmsta pendeltågsstation ﬁnns i Sandared.

4.4 Teknisk försörjning
4.4.1 Vatten och avlopp

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten- och
avlopp. Ledningar ligger i Allmänna vägen och delar
av Göteborgsvägen. Det ﬁnns även ledningar som går
genom planområdet från Fjällvägen via fastigheterna
Räveskalla 1:414, 1:415, 1:25 och 1:370. Ledningar går
även från Moränvägen vidare till Hagavägen öster om
planområdet.
4.4.2 Dagvatten

I samband med planarbetet har en dagvattenutredning
tagits fram för området (Norconsult, 2012-03-27). I
utredningen konstateras att dagvattnet inom fastigheten Räveskalla 1:25 i dag mestadels samlas i torvmarkområdet som ﬁnns i planområdets mitt. Därifrån
rinner vattnet vidare via ett öppet dike mot en dagvattenledning av dimensionen 600 mm. Ledningen
går från Moränvägen och sedan vidare österut och

har sitt utlopp i Gränsbäcken, ca 100 meter öster om
planområdet. Ledningens placering inom planområdet
redovisas i kartan till vänster. I planområdets sydvästra
del går en dagvattenledning av dimensionen 225 mm.
Med hjälp av denna ledning avleds dagvatten från en
del av Göteborgsvägen.
Allt dagvatten inom området ska fördröjas innan
det leds vidare till ledningen vid Moränvägen i östra
delen av planområdet. Fördröjningen föreslås ske
med stenkista, rörmagasin under parkering, eller
dagvattendamm. Fördröjningsmagasinet ska ha en
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta.
Vattnet i området bör ledas till fördröjningsmagasinen via öppna makadamdiken. Planbestämmelserna
reglerar exploateringsgrad dvs. hur mycket av marken
som får bebyggas. Därmed lämnas delar av området
obebyggt vilket ger möjlighet till naturlig inﬁltration
av dagvatten. Dessa ytor bör till största delen bestå av
genomsläpplig mark för att minska belastningen på
fördröjningsmagasin och dagvattenledning.
De beﬁntliga ledningarna vid Moränvägen och i
Gränsbäcken söder om järnvägen är otillräckliga och
behöver ersättas med större. Vid inloppet till kulverten
under järnvägen liksom uppströms vid Göteborgsvägen behöver bäcken grävas ur och rensas.
Nivåsättningen av den exploaterade marken i planområdet måste ske med beaktande av högvattennivån i
Gränsbäcken med anslutande dagvattenledningar. För
planområdet förutsätts att den organiska jorden grävs
ur och fylls upp till en nivå som är högvattenfri med
1,0 meters säkerhetsmarginal. Planområdet bör ha en
lägsta marknivå om +157,0 meter. För att kunna leda
dagvattnet mot fördröjningsmagasinen måste marken
anordnas med lutning mot anslutningspunkterna.
4.4.3 Värme, el och tele

Möjlighet ﬁnns att ansluta bebyggelse i planområdet
till fjärrvärmenätet.
El-, tele- och optoledningar ﬁnns i Göteborgsvägen.
4.4.4 Avfall

Avfall hämtas av Borås Energi och Miljö AB. Det ska
ﬁnnas förutsättningar för fastighetsnära insamling
(FNI) och separat insamling av svarta och vita påsar.
Miljöhus eller underjordsbehållare med möjlighet att
sortera ﬂera fraktioner av avfall.

ANTAGANDE
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5. Störningar på platsen
som påverkar planen
5.1 Trafikbuller
I samband med planarbetets start har en bullerberäkning tagits fram (SP, 2012-04-13). En ny kompletterande utredning har därefter tagits fram av Soundcon
2015-06-08. Utredningen visar att väg- och tågtraﬁken
ger upphov till dygnsekvivalenta nivåer som överstiger
riktvärdet 55 dBA. I samrådsförslaget var byggnaderna
närmast Göteborgsvägen placerade nära vägen för att
skapa ett tydligt och avgränsat gaturum. Bullernivåerna är dock så höga att de vid en placering intill vägen
överskrider 60 dBA.
För att minska bullerstörningarna har byggnaderna
ﬂyttats norrut, längre ifrån väg och järnväg. Utredningen visar att riktvärdet då överskrids med upp till 5
dBA vid de fasader som placeras närmast Göteborgsvägen. De får dygnsekvivalenta ljudnivåer på upp till
60 dBA. På tyst sida visar resultaten på en ljudnivå
med högst 45 dBA. Övriga byggnader inom området
får ekvivalenta ljudnivåer under riktvärdet 55 dBA.
De maximala ljudnivåerna domineras främst av tågtraﬁken. De maximala ljudnivåerna är under riktvärdet
70 dBA i gårdsmiljön på sidan vänd bort från väg och
järnväg.
Borås Stad anser det rimligt att tillämpa avsteg från
riktvärdena för buller och genomföra kompensationsåtgärder för att skapa en god boendemiljö.
Bullerstörningarna regleras med en planbestämmelse
som anger att den ekvivalenta bullernivån inte får
överskrida 60 dBA vid någon fasad till bostad. I bostad där den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad
är 55-60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen,
liksom uteplats, vara vända mot tyst eller ljuddämpad
sida med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå, 70 dBA
maximal ljudnivå.
Bullerutredningen visar att dessa värden är möjliga att
uppnå.
5.1.1 Förutsättningar för avsteg från riktvärden

Borås Stad har i ﬂera övergripande dokument visat
på en inriktning och vilja att satsa på utvecklingen
av de mindre tätorterna. Utvecklingen av dem är en
viktig del i den övergripande utvecklingen av staden
då många invånare söker det mindre samhället och
landsbygdens möjligheter med närhet till naturen.
Enligt översiktsplanen ska lokalisering av ny bebyggelse ske invid beﬁntlig bebyggelse för att begränsa
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kostnaderna för kommunal service, samtidigt som den
ska stärka områdets möjligheter till handel, skola och
service samt förstärka underlaget för kollektivtraﬁken.
Sjömarken med dess läge bara 15 minuter från Borås
stadskärna med buss, och närheten till Viaredssjön gör
orten attraktiv och viktig att satsa på i utvecklingsprojekt.
Sjömarken har saknat ett tydligt centrum till skillnad
från grannorten Sandared, trots en liknande befolkningsmängd. Genom en förtätning längs Göteborgsvägen skapas möjligheter för ett tätare och livligare
centrum i Sjömarken. Planförslaget innebär en förtätning med tät bebyggelse på en av de mest centrala
fastigheterna i Sjömarken, med en boendeform
(hyresrätter) som är underrepresenterad i närområdet.
Området ligger längs med ett av Borås största kollektivtraﬁkstråk. Motiv ﬁnns därför att frångå riktvärdena
för buller och genomföra kompensationsåtgärder för
att skapa en god boendemiljö.
Avsteg från huvudregeln kan enligt Boverkets allmänna råd motiveras vid komplettering med ny tätare
bebyggelse, till exempel ordnad kvarterstruktur, längs
kollektivtraﬁkstråk i större städer. Motiven för avsteg
från bullerriktvärdena enligt Boverkets allmänna råd
blir i det aktuella fallet:
• Planförslaget möjliggör en komplettering av ny
tätare bebyggelse på en av de mest centralt belägna
fastigheterna i Sjömarken.
• Planområdet ligger längs ett av Borås största kollektivtraﬁkstråk.
• Tillsammans med angränsande planuppdrag bidrar
planförslaget till en tydligare och mer ordnad kvartersstruktur.
Förutsättningarna för när avvägningar mellan kraven
på ljudmiljö och andra intressen kan göras anses därmed vara uppfyllda.
5.1.2 Avvägning mellan mål att klara riktvärden
och strävan mot ett mer hållbart samhälle

Avvägningen är gjord utifrån en hållbarhetssynvinkel, då begreppet hållbarhet innefattas i alla allmänna
intressen. Samhällsnyttan med planförslaget och dess
kvaliteter synliggörs därmed. Nedan beskrivs avvägningen utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Socialt hållbart
- Idag ﬁnns det få alternativ till boendeform annat
än villaboende för de som vill bo i Sjömarken. Det
är socialt hållbart att kunna välja var och hur man vill
bo samt att kunna bo kvar om man ﬂyttar från villan.
Planförslaget bidrar till detta.
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- Planförslaget bidrar till en stärkt kollektivtraﬁk. Med
en stärkt kollektivtraﬁk får även människor som inte
vill, kan eller får köra bil möjlighet att förﬂytta sig.

Ekologiskt hållbart
- Planförslaget bidrar till en stärkt kollektivtraﬁk då
ﬂer människor ges möjlighet att bo centralt i Sjömarken utmed ett kollektivtraﬁkstråk. Bilberoendet
minskar därmed vilket är ekologiskt hållbart.

- I planarbetet har möjligheten att placera en bullerskärm vid Göteborgsvägen för att skärma av traﬁkbullret övervägts. Bedömningen är att en sådan lösning inte är socialt hållbar då den skulle leda till; högre
hastigheter (mer buller), minska interaktionen mellan
bilförare, fotgängare och cyklister, skapa färre möten
mellan människor, ge en mer otrygg levnadsmiljö samt
förfula stadsbilden.

- Planförslaget stärker underlaget för service då
Sjömarken centrum förtätas med ﬂer bostäder. Detta
leder till ett minskat bilberoende då man inte längre
behöver lämna Sjömarken för att handla.
- Planförslaget bidrar till en ekologisk utveckling då
det möjliggör en byggnation av ett ﬂertal lägenheter i
centrala Sjömarken. När ﬂera människor bor i samma
hus blir uppvärmning och elförbrukning mer effektiv.
Även sophämtning och postutdelning blir effektivare
vilket leder till färre transporter.

Ekonomiskt hållbart
- Planförslaget medför att ﬂer människor kommer att
bo i centrala Sjömarken. Detta stärker underlaget för
lokal serviceverksamhet.

- Planområdet ligger i den centralaste delen av Sjömarken. Infrastruktur som gator, fjärrvärme, VA, belysning m.m., ﬁnns redan väl utbyggt. Det är ekologiskt
hållbart att nyttja beﬁntlig infrastruktur istället för att
bygga ny i Sjömarkens utkant.

- Det är ekonomiskt hållbart för företag som sysslar med postutdelning, sophämtning, TV-sändning,
bredband, uppvärmning, m.m., när ﬂera människor
bor centralt i ﬂerbostadshus istället för utspritt i egen
villa. Deras verksamhet kan bedrivas effektivare och
möjligheten att hålla en hög servicenivå ökar.

Borås Stad gör härmed den samlade avvägningen att
samhällsnyttan med planförslaget utifrån ett hållbarhetsperspektiv väger upp kraven på uppnådd ljudmiljö.

Kolumnerna i beräkningspunkternas tabeller avser:
Våningsplan
Dygnsekvivalent ljudnivå (väg- och tågtrafik)
Maximal ljudnivå från vägtrafiken
Maximal ljudnivå från tågtrafiken

2
1 48 61 70
2 49 63 69
3 49 61 70

1
1
2
3
4

40 52 63
40 52 62
37 52 58
40 52 61

9
1
2
3
4

55 69 73
56 69 74
56 69 74
57 69 74

1 49 59 66
2 49 59 67
3 49 58 67

1
2
3
4

45 57 66
45 57 66
40 58 58
38 58 57

1
2
3
4

44 58 66
44 58 64
41 58 58
41 58 58

8

4

3
5
7

6
1
2
3
4

59 71 76
60 71 77
60 71 77
60 71 77

1
2
3
4

59 72 75
60 72 76
60 71 76
60 71 77

1
2
3
4

55 69 75
56 70 75
56 70 76
57 69 76

Ekvivalent ljudnivå

L A,eq

(dBA)

> 65
60 -

65

55 -

60

50 -

55

45 -

50

<= 45

Kartan visar ljudutbredningen från väg- och tågtraﬁken inklusive samtliga reﬂexer. Tabellerna visar ljudnivåerna som frifältsvärden,
dvs exklusive reﬂex i den närmsta fasaden.
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verksamheten bedrivs utomhus. Räddningstjänsten
har granskat riskutredningen och bedömer att riskanalysen kan tillämpas för omkringliggande planområden
(Yttrande Räddningstjänsten, 2015-06-02). De nya
bostäderna inom planområdet ligger över 100 meter
från Industrisvets. (Se kartan nedan).

5.2 Angränsande verksamheter
Intill planområdet ﬁnns två industrifastigheter. På fastigheten Räveskalla 1:499, närmast planområdet, ﬁnns
ett företagshotell med lokaler som hyrs ut till lager,
kontor och lättare tillverkning. Idag ﬁnns där företag
som tillverkar lerkrukor, hyr ut bygg och anläggningsmaskiner och erbjuder konsulttjänster och utbildning
inom vägbeläggning. Den största hyresgästen erbjuder
tjänster inom import, lagring och distribution.

Verksamheterna på Räveskalla 1:499 kräver inget
skyddsavstånd och enligtgYHUVLNW
utredningen
bedöms ingen
6M|PDUNHQ
vidare utredning vara nödvändig. Det kostateras att
det främst är buller som skulle kunna vara störande
och en ny utredning av externt industribuller har
därför tagits fram av WSP (2015-01-30). I utredningen
har buller från båda industrifastigheterna studerats

Byggnaderna används alltså till största delen som
lagerlokaler och kontor och verksamheten bedrivs på
vardagar kl. 07-16. Antalet transporter med lastbil
uppskattas vara mellan noll och tio per dag.
På den andra fastigheten Räveskalla 1:435, öster om
planområdet, ﬁnns företaget Industrisvets AB som
tillverkar plåt/stålkonstruktioner, hydraultankar, ventilationsaggregat m.m. Detta innebär exempelvis svetsning, skärning och kantpressning. Generellt skyddsavstånd till bostäder för sådan verksamhet är 200 meter.

Industri - skyddsavstånd
100 meter

I samband med planarbetet har en riskutredning avseende skyddsavstånd tagits fram för området (COWI,
2011-02-28). Utredningen har även kompletterats med
en bullerutredning (SP, 2011-05-27) och därefter en
slutsats (COWI, 2011-10-11). I utredningen konstateras att Industrisvets verksamhet kräver ett skyddsavstånd på 100 meter. Avståndet anses lämpligt eftersom
1:539



Järnväg - skyddsavstånd 50 meter

Kartan visar skyddsavstånd från industri och järnväg.

1:512

1:593

1:426

Ekvivalent ljudtrycksnivå LAeq
dB ref. 20 Pa 8 meter över mark

1:495
1:494

1:364

1:373

1:39

1:493
1:313

1:311

1:372

1:486

1:510

1:436
1:340

1:312

1:482

1:545
1:341
32

1:469

1:514

1:499

1:39
1:468
1:436

1:92
1:513
:619

1:431

Symboler för bullerkällor
7:73
Punktkälla
1:62
Linjekälla
7:71

Ytkälla
Industribyggnad

1:25
1:435

1:473

1:409

1:409

1:414

1:87
1:331
1:370

1:60

1:435 1:506
1:408

7:67
1:103

1:77
1:359

1:415
s:3

7:67

1:75

1:74
1:96

1:327
1:96

1:95

Kartan visar ljudutbredningen
från
1:407verksamheterna intill planområdet.
s:2

16

<= 40
<= 45
<= 50
<= 55
<= 60

40 <
45 <
50 <
55 <
60 <
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7:66

och det buller som kan uppstå kommer främst från
körande lastbilar och lastning.
Resultatet visar att den beräknade ekvivalentnivån
inom planområdet är under riktvärdena för externt
industribuller, 45 dB(A) dagtid och 40 dB(A) kvällstid.
Ingen verksamhet bedrivs nattetid.
Slutsatsen efter utförda risk- och bullerutredningar är
att buller och risker inte utgör något problem för detta
planområde.
Om en tillståndspliktig verksamhet skulle ansöka om
tillstånd att etablera sig inom fastigheten kommer
prövningen att ske utifrån att det ﬁnns bostäder intill.
För nya verksamheter som inte har tillståndsplikt kan
en prövning göras i bygglovsskedet.

5.3 Risker Farligt gods
Planområdets södra gräns ligger ca 100 meter från
Kust till kust-banan som är en farligt gods-led. Mellan
planområdet och järnvägen ligger Göteborgsvägen, ett
hyreshus med tre våningar och en villa.
I samband med planarbetet har en riskutredning
avseende skyddsavstånd tagits fram för området. I
utredningen (COWI, 2011-02-28) studeras även risker
för farligt gods. I utredningen görs bedömningen att
planområdets avstånd till järnvägen är så pass stort att
olycksriskerna avseende transporter av farligt gods på
Kust till kust-banan kan anses vara acceptabla.
Riskfrågan har i utredningen inte bedömts vara aktuell
för Göteborgsvägen då den främst har lokala transporter.

5.4 Vibrationer
Mätning av komfortvibrationer har genomförts av
WSP (2015-01-19). Enligt gällande riktvärden för
komfortvibrationer får vibrationerna inte överstiga 0,4
mm/s RMS.
Beräkningar har gjorts för olika grundläggningstyper
och olika bjälklag och de visar på nivåer mellan 0,10
till 0,55 mm/s RMS beroende på val av grundläggningssätt och bjälklag.
De högsta nivåerna beräknas uppkomma om grundläggning sker med platta på mark med veka eller styva
träbjälklag eller pålad grund med veka träbjälklag.
Slutsatsen är att för att inte vibrationer över riktvärdet ska uppstå måste planerade byggnader uppföras
genom pålning till fast botte och med styva bjälklag
alternativt platta på mark med betongbjälklag och
korta spännvidder. Vibrationer måste noga studeras
vid byggnation och ett lämpligt grundläggningssätt ska
säkerställas inför startbesked.

6. Förklaring av
planbestämmelser
På plankartan ﬁnns bestämmelser som visar hur marken får användas.

6.1 Allmänna platser
Bestämmelsen HUVUDGATA ﬁnns för Göteborgsvägen och visar att vägen är avsedd för genomfartstraﬁk genom tätorten. Bestämmelsen LOKALGATA vid
Moränvägen visar att vägen är avsedd för traﬁk som
har sitt mål vid gatan.

6.2 Kvartersmark
Bokstäverna BC står för bostäder och centrumändamål. Centrumändamål tillåter all sådan verksamhet
som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att
nå för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och
samlingslokaler. Inom områden markerade med e4
är det endast tillåtet att bygga ﬂerbostadshus. Med
ﬂerbostadshus avses ﬂerfamiljshus med ﬂera bostäder
(lägenheter) under samma tak. Prickat område betecknat med g och u är avsett för parkering, gemensam
för bostäderna och verksamheterna inom fastigheten
Räveskalla 1:331.

6.3 Exploateringsgrad
Byggnadernas nockhöjd är reglerad till 16 meter
närmast Göteborgsvägen och 13,5 meter längre
norrut. Taklutningen ska vara mellan 20 - 45 grader
vilket innebär att det inte är tillåtet med platta tak eller
tak med stor lutning. Bestämmelserna om höjd och
takvinkel innebär att byggnaderna kan uppföras i 4
respektive 3 vånigar. Den högsta tillåtna nockhöjden
står markerad i en romb.
Byggnadsarean som är den yta byggnaden upptar på
marken regleras i bestämmelse som anger högsta tilllåtna byggnadsarea inom byggrätten. Det innebär att
inom den byggrätt som är närmast Göteborgsvägen
får 1600 kvm av markytan bebyggas vilket motsvarar
ca 30%. Inom det idag obebyggda området är det
endast tillåtet att bygga ﬂerbostadshus dvs. att friliggande villor inte är tillåtet att uppföra. Inom den
byggrätt som gränsar till Allmänna vägen är det tillåtet
att bygga 2000 kvm vilket motsvarar ca 20% av den
totala markytan inom byggrätten.
Planbestämmelserna möjliggör ett byggande enligt
det redovisade förslaget men den exakta placeringen
och är inte reglerad. Storleken på respektive byggnad
regleras till max 650 kvm i den södra delen och 250
kvm i den norra.
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6.4 Begränsningar av markens bebyggande
Inom den prickade marken får byggnader inte uppföras. Endast teknikbyggnader och förrådshus med
en största area på 30 kvm får uppföras, dock minst 3
meter från huvudgatan. Parkering är tillåten inom den
prickade marken. Ett utfarsförbud förbjuder att nya
utfarter skapas mot Göteborgsvägen.
Bullerplank/vall är inte tillåtet inom den prickade
marken. Planens intentioner är att bidra till att skapa
ett trevligt och väl deﬁnierat gaturum. Bedömningen
är att ett nullerplank skulle leda till; högre hastigheter
(mer buller), minska interaktionen mellan bilförare,
fotgängare och cyklister, skapa färre möten mellan
människor, ge en mer otrygg levnadsmiljö samt förfula stadsbilden.

6.5 Byggnadsteknik och störningsskydd
De nya byggnadernas lägsta golvhöjd är reglerad för
att minimera risk för översvämning och eventuella
skador.
En bestämmelse reglerar högsta tillåtna bullernivåer
för att säkerställa en god boendemiljö.

Fler boende i centrala Sjömarken stärker underlaget
för den lokala handels- och serviceverksamheten.
Ny bebyggelse längs med Göteborgsvägen ger ett
tydligare gaturum och ökar antalet människor som rör
sig längs stråket vilket skapar en tryggare och säkrare
levnadsmiljö.
Energi kan sparas genom att utnyttja beﬁntliga bebyggelsestrukturer och infrastruktur. I anslutning till området ﬁnns exempelvis fjärrvärme utbyggt. En minskad klimatpåverkan kan också nås genom ett minskat
transportbehov. Planförslaget medför att antalet
boende ökar i ett område där god kollektivtraﬁk ﬁnns.

7.2 Hushållning med naturresurser
Den naturresurs som ﬁnns i området är skogsområdet, vars naturvärde inte bedöms vara stort. Planförslaget innebär att beﬁntlig bebyggelsestruktur och
infrastruktur används, vilket är god hushållning med
naturresurser. Bedömningen är att planutformingen
innebär positiva konsekvenser i förhållande till pågående markanvändning.

6.6 Administrativa bestämmelser och
planavgift

7.3 Miljö

Genomförandetiden är den tiden under vilken detaljplanen får ändras om inte ändringen eller upphävandet
behövs på grund av nya förhållanden av stor allmän
vikt. Planen fortsätter att gälla även efter att genomförandetiden gått ut, men då kan kommunen välja att
göra om planen om förutsättningarna har ändrats.
Informationen om planavgift betyder att kommunen
tar ut en avgift för kostnaden för att göra planen när
byggherren söker bygglov.

Naturmiljön i planområdet kommer att förändras i
och med den föreslagna bebyggelsen. Inga särskilda
naturvärden bedöms dock påverkas av planförslaget.

7. Konsekvenser av
planförslaget
7.1 Hållbar utveckling
En förtätning med nya bostäder i ett centralt läge i
Sjömarken med tillgång till god kollektivtraﬁk, service
och teknisk infrastruktur är i linje med Borås Stads
Vision 2025. Genom att tillföra nya ﬂerbostadshus
skapas en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer vilket ger socialt hållbara bostadstyper över
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generations- och kulturgränserna. Att kunna välja
boendetyp utan att behöva ﬂytta från orten är socialt
hållbart.

7.3.1 Djur och natur

Inga arter ﬁnns noterade i artportalen i det aktuella
området. Eftersom mossen dikats ur har mossen övergått till skogsmark och det är idag inte en miljö som
bedöms viktig för groddjur.
Området kan ha ett visst värde som tillﬂyktort eller
passage för klövvilt men det ligger utanför de stråk
som bedömts som viktiga för den gröna infrastrukturen i grönområdesplanen. Det ﬁnns andra mer
sammanhängande grönstråk på både västra och östra
sidan av Sjömarken och dessa är viktiga att bibehålla
medan aktuellt område kan exploateras utan större
påverkan på naturvärden.
7.3.2 Stadsbild och estetiska värden

Den lokala stadsbilden kommer att förändras till stor
del. Planförslaget medför, tillsammans med detaljplanen för Räveskalla 1:83, (laga kraft 2011) ett tydligare
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centrum samt en mer ordnad kvartersstruktur. Göteborgsvägen har idag ett luftigt men otydligt gaturum.
Det saknas en tydlig deﬁnition av vad som är offentligt och vad som är privat.
Genom att bebygga planområdet längs med Göteborgsvägen skapas en mer traﬁksäker och mänskligt
rörelseinriktad miljö. En viktig del i detta är att husen
placeras så nära Göteborgsvägen som möjligt och att
entréerna vänds mot gatan. Entréer mot gatan riktar
rörelsen till gaturummet vilket sänker fordonshastigheten och förstärker Göteborgsvägens karaktär som
huvudstråk. Rörelser till och från entréerna uppmuntrar till ett mer socialt nyttjande av gaturummen.
Byggnaderna kommer dock inte att placeras nära
Göteborgsvägen av hänsyn till bullersituationen. Detta
kan innebära att upplevelsen av ett mer slutet gaturum
inte kommer att åstadkommas. Entréernas placering
regleras inte i planen och om entréerna endast placeras in mot gården kan en konsekvens bli att fasaderna
mot gatan kommer att utgöra byggnadernas baksida
som vänder sig bort från gatumiljön och det offentliga
rummet.
Detaljplanen reglerar inte utformning och gestaltning
av de nya bostadshusen. Det kan ge konsekvensen att
byggnaderna får en låg arkitektionisk kvalitet.
Förändringen bedöms ändå vara positiv ur stadsbildssynpunkt i jämförelse med nuläget.
7.3.3 Grönområden

Ett grönområde i centrala Sjömarken försvinner och
ersätts med bebyggelse. Då naturmarken i planområdet till stor del består av mossmark utan rekreationsvärde bedöms dock förändringen vara acceptabel.
7.3.4 Sociala värden

Planförslaget gör det möjligt att kunna välja var och
hur man vill bo samt att kunna bo kvar om man ﬂyttar
från villan. Detta innebär framförallt stora värden för
äldre som är de som i första hand är i behov av ett
mindre boende. Men det innebär i sin tur stora värden
för unga som vill skaffa ett eget boende och för familjer som vill köpa villa eftersom ﬂer villor kan komma
ut på marknaden,
Planförslaget bidrar till en stärkt kollektivtraﬁk. Med
en stärkt kollektivtraﬁk får även människor som inte
vill, kan eller får köra bil möjlighet att förﬂytta sig.
Att ny bebyggelse skapas i anslutning till busshållplatsen i Sjömarken ger en tryggare miljö för de som reser
kollektivt, främst kvällstid, jämfört med i dagsläget då
busshållplatsen omgärdas av skogsmark.

7.3.5 Trafikmiljö

Traﬁkmängden på Göteborgsvägen bedöms inte påverkas märkbart av ett genomförande av detaljplanen.
Traﬁkmängden till området kommer vid plangenomförande att öka med ca 500 traﬁkrörelser dagligen (5
per ny lägenhet). Det mesta av traﬁken kommer att
ansluta till området via Moränvägen. Idag sker ca 80100 traﬁkrörelser per dag på Moränvägen. Sammanvägt beräknas alltså ca 600 traﬁkrörelser ske dagligen
in till området och viss del av denna traﬁk kommer att
ansluta via Fjällvägen, till den planerade parkeringen i
sydväst. En förbättring av utfarten från Moränvägen
till Göteborgsvägen kommer att leda till en säkrare
traﬁkmiljö då beﬁntlig utfart inte är säker.

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

8.2 Huvudmannaskap
Huvudman för allmän plats Lokalgata är vägförening/
vägsamfällighet. Väghållare för Huvudgata, länsväg
1757 är Traﬁkverket.
I denna detaljplan bör kommunen inte vara huvudman
för allmän platsmark eftersom området redan har en
fungerande väghållning med enskilt huvudmannaskap.
I Sjömarken ﬁnns en vägförening som sköter underhållet av vägarna. I samband med ombyggnaden av
Moränvägen görs en ny förrättning för vägföreningens verksamhetsområdet och genom den klarläggs
fastighetsägarnas och föreningens rättigheter och
skyldigheter och på så vis får också vägen ett långsiktigt förvaltande. Enskilt huvudmannaskap är praxis i
Borås kommun när det gäller bebyggelse i landsbygdsorter och andra bebyggelseområden långt ifrån andra
kommunala gator. Det enskilda huvudmannaskapet
ger också i detta fall en enhetlig förvaltning och skötsel inom ett större geograﬁskt område.
Det ﬁnns i dagsläget ingen ekonomisk rimlighet i att
koppla på ﬂer utspridda områden till kommunens
vägnät för skötsel. När det gäller beﬁntliga områden
som redan har fungerande vägföreningar är det inte
praxis att ändra på detta. Då blir istället tillkommande
bebyggelse en del i den beﬁntliga föreningen.

8.3 Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige.
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8.4 Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

8.5 Planunderlag
Till detaljplanen hör följande utredningar:
Geoteknik, WSP 2009-06-10
Riskutredning, COWI 2011-02-28
Bullerutredning industribuller, SP 2011-05-27
PM Slutsatser riskutredning, COWI 2011-10-11
Dagvatten, Norconsult 2012-03-27
Miljöteknisk markundersökning, Structor 2014-10-23
Vibrationsutredning, WSP 2015-01-19
Externt industribuller, WSP 2015-01-30
PM Naturvärden, Miljöförvaltningen 2015-05-07
Bullerutredning, Soundcon 2015-06-08

8.6 Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av Boras Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från kommunala förvaltningar och bolag.

Planavdelningen

22

Andreas Klingström

Kristine Bayard

planchef

planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Sjömarken, del av
RÄVESKALLA 1:25 m fl, Borås Stad,
upprättad den 25 juni 2015.
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. Detaljplanens bindande föreskrifter
framgår i stället av plankarta och planbestämmelserna.
Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Syftet med detaljplanen är att förtäta centrala Sjömarken med nya bostäder i ﬂerfamiljshus samt förbättra
beﬁntlig utfart mot Göteborgsvägen. AB Sandhultsbostäder är initiativtagare till detaljplanearbetet.

2. Organisatoriska frågor
2.1 Tidplaner

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd

3 kvartalet 2012

Granskning

3 kvartalet 2015

Antagande

4 kvartalet 2015

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige.
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.
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2.3 Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Det är
enskilt huvudmannaskap för Lokalgata, (Moränvägen).
Traﬁkverket är väghållare för Huvudgata, (Göteborgsvägen).
Exploatören, AB Sandhultsbostäder, ansvarar för och
bekostar utförandet av alla åtgärder inom exploateringsfastigheten, samt framtida drift och underhåll.
2.4 Avtal

Innan detaljplanen antas ska avtal tecknas mellan
Borås Stad och Exploatören. Avtalet ska bl.a. reglera
marköverlåtelser inom planområdet. Exploatören
avser även att träffa överenskommelse med ägaren av
Räveskalla 1:499 om förvärv av den del av fastigheten
som utgör kvartersmark för bostadsändamål.
Exploatören avser även träffa överenskommelse med
Sjömarkens vägförening där man reglerar ombyggnation av Moränvägen samt frågor som behandlar omprövning av gemensamhetsanläggningen Räveskalla
ga:3.
Vid eventuell omläggning av ledningar bör avtal
tecknas mellan ledningsägaren och exploatören som
reglerar frågor kring kostnader, utförande etc.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Fastighetsägare

Fastighetsägarna och delägarna i marksamfälligheten
redovisas i fastighetsförteckningen.
3.2 Fastighetsbildning

Avsikten är att inom planområdet bilda en exploateringsfastighet som omfattar den mark som avses
bebyggas med ﬂerbostadshus. Fastighetsbildningen
bedöms kunna genomföras som fastighetsreglering
där mark överförs mellan berörda fastigheter.
Delar av Räveskalla 1:409, Räveskalla 1:415 och Räveskalla 1:370 som ägs av Borås Stad avses överföras till
exploatörens fastighet Räveskalla 1:25. Samtidigt kan
de delar av Räveskalla 1:25 som ingår i Huvudgata,
Göteborgsvägen, överförs till en lämplig kommunägd
fastighet.
En gemensamhetsanläggning ska bildas för parkeringsändamål. Parkeringen ska vara gemensam för
exploateringsfastigheten Räveskalla 1:25 och för
Räveskalla 1:331, Missionskyrkan. I samband med
kommande anläggningsförrättning kommer ansvaret
för utförande och framtida drift och underhåll av
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parkeringen att bestämmas.
Den del av Räveskalla 1:499 som har betecknats som
kvartersmark för bostadsändamål, kommer fungera som infart till exploateringsområdet och till den
gemensamma parkeringen. Området bör lämpligen
överföras till Räveskalla 1:25.
Enligt illustrationskartan ska exploateringsområdet ha
utfart mot Fjällvägen och Moränvägen som ansluter
till Göteborgsvägen. Moränvägen kommer byggas om
och få en utformning som är bättre anpassad för lastbilar med släp. Ombyggnationen planeras att utföras i
samband med exploateringen och det kommer krävas
en ändring av den beﬁntliga gemensamhetsanläggningen, Räveskalla ga:3, som förvaltas av Sjömarkens
vägförening.
AB Sandhultsbostäder har för avsikt att träffa frivilliga
överenskommelser med de berörda fastighetsägarna
och vägföreningen.
Om exploatören inte träffar överenskommelser
med berörda fastighetsägare och vägföreningen kan
gemensamhetsanläggningarna ändå bildas/ändras genom en anläggningsförrättning. I samband med denna
beslutas om regler för vilka fastigheter som ska ingå
och hur fastigheterna ska samverkaför att bygga, sköta
och fördela kostnaderna för respektive anläggning
Bedömningen är att det inte är nödvändigt att anta
fastighetsindelningsbestämmelser för genomförandet
av planen.
3.3. Servitut och ledningsrätt

Inom planområdet ﬁnns ett antal rättigheter, bl.a.
utfartsservitut samt servitut för vatten-, spill- och dagvattenledningar. Om rättigheterna behöver ändras eller
upphävas har exploatören möjlighet att avtala med
rättighetshavaren kring villkoren för eventuell ﬂytt.

4 Tekniska frågor
4.1 Vatten och avlopp, dagvatten samt fjärrvärme

Planområdet är anslutet till det allmänna vatten- och
avloppsnätet. Dagvatten inom området ska fördröjas
innan det leds vidare till det kommunala dagvattennätet.
Anordningar för fördröjning av dagvatten på kvartersmark ska utföras och bekostas av exploatören som
ansvarar för dagvattnet fram till anslutningspunkt. Det
är Borås Energi och Miljö AB som är huvudman för
det allmänna VA-nätet.

Den planerade exploateringen kommer att medföra
krav på upprustning av delar av det beﬁntliga dagvattensystemet. Man kommer bl.a. att behöva öka dimensionen på vissa ledningar.
Möjlighet ﬁnns att ansluta bebyggelsen i planområdet
till fjärrvärmenätet.
4.2 El och tele

El- tele- och optoledningar ﬁnns i anslutning till Göteborgsvägen.
4.3 Trafik

In- och utfart till exploateringsområdet avses lösas
genom anslutningar till Fjällvägen och Moränvägen.
För merparten av planområdet gäller bestämmelse om
utfatsförbud mot Göteborgsvägen.

5. Ekonomiska konsekvenser
Kommunen får inkomster från försäljning av mark
som föreslås utgöra kvartersmark.
Eftersom kommunen inte är huvudman för allmän
plats uppkommer inga kostnader för åtgärder på
Lokalgatan.
Borås Energi- och Miljö ABs kostnader för anordnande av förbindelsepunkter för VA för ny bebyggelse
kommer täckas genom anslutningsavgifter.
Exploatören bekostar samtliga åtgärder inom den
egna kvartersmarken. Exploatören får även kostnader
till följd av markförvärv samt erforderlig fastighetsbildning för planens genomförande. Exploatören får
kostnader för ombyggnation av Moränvägen samt åtgärder som kan behöva utföras för att anpassa anslutningen mellan kvartersmark och Göteborgsvägen.
Ev. utbyggnad eller ﬂytt av ledningar såsom vatten,
avlopp, el, tele, fjärrvärme m.m. utförs av respektive
ledningsägare som ﬁnansierar utbyggnaden genom
anslutningsavgifter alternativt genom avtal med exploatören. I de fall beﬁntliga ledningar behöver ﬂyttas
på grund av exploateringen är det exploatören och
respektive ledningsägare bör träffa överenskommelse
om villkoren för ﬂytt.
Planavgift kommer tas ut vid prövning av lovärenden.

Stadskansliet - Markavdelningen
Edward Isaksson
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Utlåtande

G01

Upprättad den 16 september 2015
med avseende på detaljplanen för del
av Sjömarken, RÄVESKALLA 1:25 m fl,
Borås Stad
1. Handläggning
Ärendet har handlagts som normalt planförfarande
enligt PBL 5:7 (PBL 2010:900)
Samråd avseende planförslaget, upprättat den 14 maj
2012 har skett under tiden 17 augusti - 25 september
2012 och har annonserats i Borås Tidning 16 augusti
2012. Berörda markägare har underrättats med brev
till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen
varit anslagen i Stadshuset.
Detaljplanen har kungjorts för granskning enligt
ÄPBL 1987 5:23-24 under tiden 7 juli – 7 september
2015. Granskningshandlingen upprättades 25 juni
2015. Under såväl samrådstiden som granskningstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset och
handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens
hemsida.

2. Sammanfattning
15 remissinstanser har framfört synpunkter vid
granskningen. Ingen berörd sakägare har under
granskningstiden inkommit med erinringar mot förslaget. Ett övrigt yttrande har inkommit.
Efter granskningen har följande ändringar gjorts:
-

planbestämmelse för prickmarksområdet har
förtydligats och ett avstånd till huvudgata för
komplementbyggnader har införts

-

planbestämmelse om vibrationer har förtydligats

-

text i planbeskrivningen har justerats angående
dagvatten, avfall, Göteborgsvägens vägområde,
vibrationer och förklaring av planbestämmelser.

2.1 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
- att godkänna utlåtandet som sitt eget
- att godkänna detaljplanen och lämna den till
Kommunfullmäktige för antagande

Remisspart

Svar datum

Kommunstyrelsen

2012-09-21

G02

Tekniska nämnden

2015-08-26

G03

Miljö- och konsumentnämnden

2015-08-18

G04

Kulturnämnden

2015-08-25

G05

Stadsdelsnämnd Väster

2015-09-01

G06

Räddningstjänsten

2015-08-14

G07

Lantmäterimyndigheten

2015-08-24

G08

HSO i Borås

2015-08-19

G09

Borås Energi och Miljö AB

2015-09-07

G10

Lokalförsörjningsnämnden

2015-09-04

G11

Sociala omsorgsnämnden

2015-08-27

G12

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

2015-07-14

G13

Traﬁkverket

2015-09-01

G14

Hyresgästföreningen Sjuhärad

2015-07-23

G15

Naturskyddsföreningen

2015-09-07

Övriga

G16

Räveskalla 1:494
Kvarstående synpunkter från samråd

S22

Räveskalla 1:92, 1:513, 1:516 och
1:619.

2012-09-11

S23

Räveskalla 1:331

2012-09-26

S24

Räveskalla 1:341

2012-09-20

S25

Räveskalla 1:431

2012-09-26

S26

Räveskalla 1:435

2012-09-05

S27

Räveskalla 1:514

2012-09-20

S28

Räveskalla 1:340, 1:364, 1:373
1:593, 1:311 och (1:77, 1:141, ,
1:312, 1:313, 1:486, 1:493, 1:494,
1:495, 1:505, 1:511, 1:512, 1:539).
(Namnlista)

2012-09-24

S29

Sjömarkens IF

2012-09-26

Alla sakägare redovisas inte i tabellen, utan endast de sakägare
som framfört synpunkter. Fastigheter som står inom parentes
har i samrådsskedet inte ansetts vara sakägare.

3. Sakägare med besvärsrätt efter
genomfört samråd och granskning
Sakägarna listade nedan har lämnat sådana synpunkter
som inte tillgodosetts i samrådet. Ingen av dessa har
skickat in synpunkter under granskningen.
1. Räveskalla 1:92
2. Räveskalla 1:513
3. Räveskalla 1:516
4. Räveskalla 1:619
5. Räveskalla 1:341
6. Räveskalla 1:431
7. Räveskalla 1:514
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4. Synpunkter under granskningen
Inkomna synpunkter i samband med granskningen redovisas och kommenteras nedan. Yttrandena är delvis
sammanfattade för att enkelt skapa en överblick över
de viktigaste inkomna synpunkterna.

Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden delar Stadsdelsnämndens
åsikt att det är av största vikt att arbetet med detaljplaner för nya bostäder samordnas med översiktlig
planering för skolor och förskolor.
S06 Räddningstjänsten

4.1 Remisspart

Räddningstjänsten har granskat detaljplanen för
Räveskalla 1:25 m.ﬂ, dnr P12/07, och har inga vidare
synpunkter i ärendet.

G01 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har inget att erinra.
Detaljplanen ske enligt granskningshandlingarna antas
av Kommunfullmäktige.
G02 Tekniska nämnden

Noteras bör dock att tidigare yttrandet syftade till att
påpeka att minsta avstånd med avseende på risk bör
kunna vara runt ”25-50” meter.

Tekniska nämnden tillstyrker detaljplanen.

Kommentar

G03 Miljö- och konsumentnämnden

Synpunkten noteras.

Miljö- och konsumentnämnden yttrade sig i samrådsskedet och sedan samrådsskedet har Miljö- och konsumentnämndens synpunkter beaktats i huvudsak.
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget under förutsättning att de erfoderliga tillstånd som
skall sökas förankras hos tillsynsmyndigheten.
G04 Kulturnämnden

Kulturnämnden har inget att invända mot detaljplanen
och ser positivt på utveckling av centrala Sjömarken.
Kulturnämnden bedömer att förtätningen utgör ett
bra komplement till den beﬁntliga miljön under förutsättning att ny bebyggelse håller hög arkitektonisk
kvalitet.

G07 Lantmäterimyndigheten

Enligt plankarta med bestämmelser avses läget för
Moränvägen justeras. I samband härmed ﬁnns risk
att fastigheten Räveskalla 1:60 tappar kontakten med
Moränvägens nya sträckning, dels på grund av att
fastighetsägaren kanske inte vill utöka sin fastighet så
att den kommer att angränsa den nya vägsträckningen,
dels på grund av att ett glapp kan uppstå mellan dennes egen utfart och lokalgatan. Vilket kan innebära en
kostnad i form av att anlägga förlängd utfart, oavsett
om det sker på egen förvärvad mark eller genom
servitut. Fastighetsägaren kan, vid en omprövning av
Sjömarkens vägförening, bedömas vara berättigad till
en ersättning enligt anläggningslagens bestämmelser.

G05 Stadsdelsnämnd Väster

Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga synpunkter.

Planen innebär att ca 100 nya lägenheter i ﬂerbostadshus kan byggas i centrala Sjömarken. Det innebär
behov av platser i förskola och grundskola.

Kommentar

Det pågår arbete med att hitta en permanent lösning
för Sjömarkenskolan som nu har tre paviljonger med
tidsbegränsade bygglov. Den planerade exploateringen
innebär behov av ökad kapacitet i skolan, ett övertagande av förskolan Melltorps lokaler, som ersättning för paviljongerna, innebär inte någon utökning
av antalet elevplatser. Det ﬁnns därutöver pågående
planuppdrag för två nya förskolor i Sjömarken, den
ena planeras vara en ersättning för förskolan Melltorp,
om skolan tar över de lokalerna, den andra ska täcka
behovet av ökad kapacitet. I arbetet med detaljplaner
som denna i Sjömarken är det av vikt att det ﬁnns
en överblick och samordning av hur de olika processerna/planerna är beroende av varandra och när i tid
de behöver vara klara.

Synpunkten noteras. Exploatören kommer att ta
på sig kostnader för ombyggnation av Moränvägen
samt åtgärder som kan behöva utföras för att anpassa
anslutningen mellan kvartersmark och Göteborgsvägen. Eventuell ersättning till fastighetsägaren bekostas
också av exploatören.
G08 HSO i Borås

HSO i Borås har tagit del av detaljplanen enligt ovanstående och har inget att tillföra. HSO förutsätter att
de regler, som gäller tillgänglighet, följs.
G09 Borås Energi och Miljö AB

4.4.4 Avfall
Det ska ﬁnnas förutsättningar för fastighetsnära insamling (FNI) och separat insamling av svarta och vita
påsar. Miljöhus eller underjordsbehållare med möjlighet att sortera ﬂera fraktioner av avfall.
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Stryk följande under punkt 4.4.2 Dagvatten:
I planarbete som pågår parallellt med denna detaljplan
planeras för en dagvattendamm vars syfte är att rena
och fördröja dagvatten innan det når Viaredssjön.
Dagvattnet från Räveskalla 1:25 kommer att ledas till
denna damm. Projektering av ledningen från Moränvägen och vidare mot Gränsbäcken kommer att påbörjas under 2015. En utredning av andra nödvändiga
åtgärder kommer att påbörjas samtidigt.
Kommentar

Ändringar har gjorts i planbeskrivningen enligt synpunkterna ovan.

litlägenheter och gemensamhetsutrymmen i beﬁntliga
bostadsbestånd.
Kommentar

Detaljplanen följer ovan nämnda program. Tillgänglighet säkerställs i bygglovsskedet.
G12 Länsstyrelsen i Västra Götaland

Bedömning enligt 11 kap 10§ PBL
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer
att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Motiv för bedömningen

G10 Lokalförsörjningsnämnden

Rubricerad detaljplan var ute på samråd och lokalförsörjningsnämnden har yttrat sig 2012-10-23. Det
som då kommunicerades var att man var positiv till en
förtätning av Sjömarken men att man bör ta hänsyn
till behovet av kommunal service i området.
Lokalförsörjningsnämnden vill att Samhällsbyggnadsnämnden undersöker möjligheten att godkänna en
förskola i bottenplan alt fristående även i detta område
för att kunna hantera framtida behov.

Synpunkter på förslagshandlingen

Framförallt kommer det att uppstå ett behov av förskoleplatser i närområdet i samband med denna bygg
nation så Lokalförsörjningsnämnden vill att detaljplanering för förskola skall harmonisera med denna plan
så att tillfälliga och ofta dyrare lösningar kan undvikas.

De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har
i allt väsentligt beaktats. Länsstyrelsen har dock vid
granskningen funnit nedanstående oklarheter i planförslaget.

Lokalförsörjningsnämnden är i övrigt positiv till detalj
plansändringens syfte.

Bestämmelsen för med s.k. prickmark betecknat område har i planen fått en okonventionell lydelse som inte
riktigt överensstämmer med beskrivningens förklaring
av planbestämmelserna. Bebyggelse omfattar enligt
prejudikat även parkering men parkering föreslås i beskrivningen läggas inom område med s.k. prickmark.
Det behöver också förklaras varför bullerskydd inte
får uppföras mot Göteborgsvägen.

Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det i detta
avslutande skede i detaljplaneprocessen inte är möjligt
att studera möjligheten att bygga en förskola i området. En planläggning för förskola kräver vidare studier
kring framförallt traﬁksäkerhet och traﬁksystemets
kapacitet.
G11 Sociala omsorgsnämnden

Nämnden har inget att erinra mot förslaget.
Sociala omsorgsnämnden vill lyfta fram att det är viktigt att planen följer det styrdokument som är antaget
i staden: Program för tillgänglighet, delaktighet och
jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.
Nämnden vill särskilt framhålla punkten 4.1.7 i detaljplanen som lyfter möjligheten för ökad tillgänglighet
för funktionsnedsatta. Detta är viktigt att tänka på vid
nybyggnation då det är svårt att anskaffa servicebostäder, för målgruppen funktionsnedsatta, med satel-
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Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med
gällande bestämmelser eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Mark som inte får bebyggas

Gestaltning, användbarhet
Om planförslaget genomförs enligt illustrationen för
kvarteret med både bostäder och centrumanvändning
kommer publika entréer och bostadsentréer att vändas
mot bullerdämpad sida. Man kan då förvänta sig att
barn kommer att vistas på den illustrerade öppna
grönytan söder om byggnaden vilken är svårt traﬁkbullerstörd och därmed olämplig för barns vistelse.
Kommentar

Lydelsen för prickmarksområdet har ändrats för att
parkering ska vara tillåten inom denna yta. Planbeskrivningen har kompletterats med en text om varför
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bullerskydd inte är tillåtet, den ﬁnns under punkten
Förklaring av planbestämmelser. Vistelse av barn på
den gröna ytan närmast Göteborgsvägen kommer
troligtvis bli ytterst tillfällig eftersom den inte kommer
att utformas som lekyta. Lekytor anordnas på bostadsgården på den tysta sidan.

om väg 1757 där det ﬁnns möjligheter.
Vägen
Väg 1757 är direkt berörda av detaljplanen. Vägen har
statlig väghållning. Vägen är högtraﬁkerad och viktig
för lokala och mellankommunala resor i stråket.
Väg 1757 har en skyltad hastighet på 50 km/tim och
traﬁkmätning från 2004 visar 8318 fordon, på delen
som berörs av detaljplanen, varav 471 lastbilar.

G13 Trafikverket

Tidigare samråd
Traﬁkverket har tidigare yttrat sig i samråd 2012-1030 (TRV 2012/57842) kring planhandlingarna för
området.
I yttrandet påpekades bland annat vikten av att ha hög
kvalité på kollektivtraﬁken och gång- och cykelnätet i
stråket för väg 1757 (Göteborgsvägen) och Kust-tillkustbanan, liksom att skapa tillräckligt utrymme för
gång- och cykel och att ansluta det nya bostadsområdet till gång- och cykelnätet. Detaljplanen föranledde
Traﬁkverket att säga att man inte kunde ta ställning
till planförslaget eftersom de framtida utrymmesbehoven och funktionskrav för vägen inte var säkrade.
Traﬁkverket hänvisade till fördjupat samråd, utredningsbehov och genomförandeavtal för åtgärder i det
statliga vägnätet.
Traﬁkverket lämnade även synpunkter på buller, vibrationer, geoteknik och dagvatten.
Åtgärdsvalsstudie väg 1757
Efter samrådet kom Borås stad och Traﬁkverket överens om att utföra en åtgärdsvalsstudie för SandaredSjömarken. Arbetet genomfördes under våren 2014.
Åtgärdsvalsstudien har inte valt ut direkta åtgärder
som ska verkställas men har landat i en samsyn om
hur området kan utvecklas och hur båda parter kan
arbeta tillsammans. Åtgärdsvalsstudien är betydelsefull
för en fortsatt gemensam syn på samhällsutvecklingen
längs stråket. Samsynen inkluderar:
• Utveckla Sjömarken, en knutpunkt mitt i byn med
närhet till kollektivtraﬁk (traﬁkkorsning Alingsås-väg
1757)
• Låta området växa vilket kan stärka underlaget till
tätare kollektivtraﬁk

Vid 50 km/timmen har väg 1757 minst en 3 meter
säkerhetszonen från vägkant.
Längs väg 1757 gäller i enlighet med § 47 Väglagen
att byggnad eller annan anläggning som kan inverka
negativt på traﬁksäkerheten inte utan tillstånd får uppföras inom 30 m från vägområdet (krönet på dikets
bakslänt). Kommunen bör i detaljplanen säkerställa
ett bebyggelsefritt avstånd intill statlig väg, genom så
kallad prickmark, det vill säga mark där byggnader inte
får uppföras. Borås stad föreslår i detta fall 15 meter
som gräns för nya huvudbyggnader vilket godtas av
Traﬁkverket.
Traﬁkverkets synpunkter
Vägområdet
Användningen huvudgata (väg 1757) fastställs på
plankartan. Traﬁkverket tolkar att gränsen mellan
huvudgatan och övrig markanvändning är i linje med
nuvarande fastställt vägområde.
Vägområdet innefattar vägbanan samt diken, slänter,
dagvattenmagasin m m med direkt koppling till vägen.
Det som i planbeskrivningen benämns som vägområde är enligt Traﬁkverket vägbanan - asfalterad yta med
trottoar och gång- och cykelväg. Texten i stycke 4.3.4
behöver justeras.
Avstånd till vägen
Traﬁkverket godtar inte planbestämmelsen om att
komplementbyggnader får placeras 1,5 meter från
gata. Avståndet ska vara minst 3 meter till huvudgatan.
I Traﬁkverkets samrådsyttrande betonades även vikten
av ”förgårdsmark” och det är inte lämpligt att uppföra
förrådshus m m i anslutning till beﬁntlig busshållplats.
Tillgängligheten till beﬁntlig busshållplats i gräns till
kvartersmarken måste särskilt beaktas.

• Större variation i boendeform
• Tydligare vägområde, färre anslutningar
Bättre GC-möjligheter i centrum och längs väg 1757
• Behålla bra framkomlighet särskilt för kollektivtraﬁk
och arbetspendling

Väganslutningen
Det är positivt att planbestämmelser anger utfartsförbud längs väg 1757 och minskar antalet väganslutningar.

• Mer stadsmiljö i Sandared och Sjömarken, längs väg
1757 men även utveckling av sekundär gatan vid sidan
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Traﬁkverket välkomnar att utfart från planområdet i
huvudsak sker via Moränvägen. Traﬁkverket godkänner även att Moränvägens beﬁntliga anslutning till väg
1757 ﬂyttas i sidled västerut, blir vinkelrät mot väg
1757 och breddökas. Den beﬁntliga anslutningen ska
tas bort.
Traﬁkverket utgår ifrån att VGU regelverk för ny
anslutning till allmän väg kommer att uppfyllas. Traﬁkverket begär att plankartan tillförs en planbestämmelse om detta: Lokalgata – anslutning till väg 1757
utförs enligt VGU. På grund av funktionen längs väg
1757 krävs en slutbesiktning av Traﬁkverkets driftentreprenör.
Borås stad har beräknat traﬁkalstringen från planområdet efter ett genomförande av planen. Totalt beräknas cirka 600 traﬁkrörelser. Detta medför ett ökat
antal in- och utfartsrörelser i anslutningarna. Detta
bedöms dock inte leda till kapacitetsproblem på väg
1757 men traﬁk från anslutande vägar kan få långa
väntetider vid utfart på väg 1757. Detta kan skapa
traﬁksäkerhetsproblem.
En viss andel av bostäderna kan få tillgång till parkeringsplatser med utfart mot Fjällvägen/väg 1757. Traﬁkverket ser en ökad risk för blockering av väg 1757 p
g a Fjällvägens smala anslutning. Anslutningen är smal
och det går knappast att mötas vid samtidig in- och
utfart. Det är stor risk för blockering av cykelbanan
och väg 1757. Risken ökar med ökad traﬁk i utfarten. Traﬁkverket känner sig osäkert på om godtagbar
säkerhet kan uppnås enligt VGU och en ombyggnad
behöver utredas p g a traﬁken till den nya parkeringen.
Ett alternativ är att helt stänga utfarten för fordonstraﬁk. Fordonstraﬁk kan hänvisas till allmänna vägen och
utfart till väg 1761.
God sikt enligt VGU ska uppnås vid utfarter till väg
1757. Detta gäller både Moränvägen och Fjällvägen
(om den ska bibehållas). Avståndet ska räknas från cykelvägen/överfarterna så att bilar inte heller blockerar
cykelbanan utmed väg 1757.
Vägåtgärder
Den preliminära bedömningen är att det inte behövs
vänstersvängfält på väg 1757 för Moränvägens anslutning. Väg 1757 belastas inte onödigt av exploateringen
inom Räveskalla 1:25 m ﬂ. På sikt är det dock viktigt
att utveckla lokala förbindelsevägar och nya knutpunkter/cirkulationer så som det föreslås i åtgärdsvalsstudien. Traﬁkverket anser att kommande traﬁkutredning
och översyn av traﬁknätet i Sjömarken ska inkludera
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Moränvägens utfart. Traﬁkverket gör bedömningen att
Moränvägen på sikt bör stängas (så som visas i ÅVS).
Buller
Bilagda bullerutredning har antagit traﬁkdata för väg
1757 år 2030, men det bör istället vara 20 år efter
traﬁköppning av det nya bostadsområdet.
Traﬁkverket vill göra Borås stad uppmärksam på att
ingångsvärdet för traﬁk på väg 1757 ska vara 8318
fordon/dygn år 2004 (inte 2011), vilket är det senaste
datum då traﬁkmätning utförts av Traﬁkverket på väg
1757. Borås stad har även gjort egna mätningar utmed
vägen år 2014 vilka redovisas i åtgärdsvalsstudien för
väg 1757.
Traﬁkverket kvarstår i bedömningen från samrådet
2012 att riktvärden för miljökvalitet ska uppnås för
bostäder inom planområdet. För planarbeten påbörjade innan 2:e januari 2015 ska Borås stad beakta de
värden för utomhusbuller som anges i förordning
(2015:216) om utomhusbuller, vilken i sin tur bygger
på de värden för buller som anges i infrastrukturpropositionen 1996/1997:53 Såvitt avser ekvivalentvärde
utomhus vid fasad uppgår det buller som får anses
tålas till 55 dB(A). Maximal bullernivå vid uteplats
uppgår till 70 dB(A).
Om bullernivåer överskrider riktvärden kommer
Traﬁkverket att begära ersättning av kommunen för
bullerskyddande åtgärder med mera i framtiden.
Vibrationer
Vibrationsutredningen till detaljplanen (WSP 201501-19) visar att enplanshus är möjligt att bygga på
fastigheten. Detaljplanen tillåter dock 4 respektive 3
våningar.
Om högre hus än enplanshus ska byggas krävs pålad
grundläggning till fast botten och/eller platsgjutna
korta styva betongbjälklag. Riktvärdet för vibrationer
från väg och järnväg är för permanentbostäder och
fritidsbostäder 0,4 mm/s vägd RMS. Detta gäller för
varje våningsplan och i sovrum. Kommunen måste
visa att man uppfyller riktvärdet och Traﬁkverket
begär att plankartan ska kompletteras med en planbestämmelse om att riktvärdet ska uppnås.
Avseende utredningsresultatet håller Traﬁkverket inte
med WSP i bedömningen i tabell 1 att dämpningen är
så kraftig. Traﬁkverket skulle vilja få WSP underlag för
de dämpningsvärden som anges i tabell 1. Traﬁkverkets erfarenhet är att värdena snarare ligger mellan 0,5
– 1,0 beroende på storlek på hus, större än en vanlig
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villa (tröghet stor massa är bra) och pålad grundläggning (från mark till husgrund är enligt tabell 1). Tabell
2 är mer relevant.
Geoteknik
Detaljplanen reglerar att för schaktningsarbeten
inom 10 meter från Göteborgsvägen ska en särskild
arbetsplan upprättas. Schaktning närmare gatan kan
medföra risk för deformation och sprickor i vägbanan
samt skador på VA-ledningar i trottoaren. Traﬁkverket
stödjer den slutsatsen och arbetet måste ske i samråd
med Traﬁkverket.
Dagvatten och spillvatten
Marknivån inom planområdet förändras och höjs.
Traﬁkverket tolkar att dike/släntfot till väg 1757 inte
påverkas av detaljplanen. Avvattning får inte ske mot
väg 1757 då bärigheten för vägen försämras om det
står vatten i vägkroppen. Ledningarna i vägen (och antalet dagvattenbrunnar) är inte heller dimensionerade
för något ökat ﬂöde till vägen.
Genomförande

detaljplan utan på en mer översiktlig nivå eftersom en
stängning av Fjällvägens utfart mot Göteborgsvägen
får konsekvenser på traﬁkﬂödet på omkringliggande
gator. Kommande traﬁkutredning och översyn av
traﬁknätet i Sjömarken kommer att inkludera både
Moränvägens och Fjällvägens utfart. Om det i framtiden blir aktuellt med en ombyggnation och förbättring av Fjällvägens utfart ﬁnns det utrymme till det i
gällande plan.
Årtalet för traﬁkmätning har justerats från 2011 till
2004.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att vibrationsutredningen visar att det är möjligt att uppnå riktvärdet för
vibrationer vid byggnation av de planerade bostadshusen. Planbeskrivningen har kompletterats med information om att pålad grundläggning till fast botten
och/eller platsgjutna korta styva betongbjälklag krävs
för att uppnå riktvärdet. Plankartan har även kompletterats med en planbestämmelse om att riktvärdet ska
uppnås.
G14 Hyresgästföreningen

Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år.
Traﬁkverket anser att väganordningar och ombyggnad av utfart/-er ska ske tidigt i ett genomförande av
detaljplanen.
Det är noterat att Borås stad inte är huvudman.
Traﬁkverket utgår ifrån att exploateringsavtalet mellan
Borås stad och exploatören innehåller tydliga instruktioner om samråd med Traﬁkverket i det som kan
beröra väg 1757; väganslutningar, schaktningsarbeten,
vägdiken, dränering osv.
Övrigt
Traﬁkverket noterar att planförslaget har stöd från
Översiktsplan för Borås Stad, ÖP06.
Traﬁkverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.

Efter genomförd granskning av detaljplanen ﬁnner vi
att vi inte har något mer att tillägga.
G15 Naturskyddsföreningen

Som det står i detaljplanen har området i fråga inga
större naturvärden.
Dock viktigt att bullerfrågan tas på största allvar så att
bullervärdena inte överskrids för såväl den yttre miljön
som för den inre boendemiljön.
Viktigt även att grundvattenbalansen och dagvattenhanteringen säkras i samband med exploateringen.
Kan det göras på ett miljöestetiskt sätt med exempelvis dammar kan det dra till sig djur av olika slag vilket
är positivt för utemiljön.
Kommentar

Synpunkterna noteras.

Kommentar

Texten om vägområdet har justerats. Planbestämmelserna om komplementbyggnader har ändrats så att de
inte tillåts inom 3 meter från huvudgatan.
Detaljprojektering av Moränvägens ombyggnad kommer att ske i samråd med Traﬁkverket och vägens
standard kan då säkerställas enligt VGU. En planbestämmelse om detta är därför onödig.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att en eventuell
stängning av Fjällvägen inte bör studeras i denna

4.2 Övriga
G16 Räveskalla 1:494

Jag har gått igenom materialet om Räveskalla 1:25
och på sidan 23 i planbeskrivningen ser jag att det är
en väg ut till Allmänna vägen och det skulle det inte
vara, det skulle bara vara en gång och cykelväg ut till
Allmänna vägen. Jag vill bara säkerställa att det bara
blir en cykel och gångväg ut på Allmänna vägen.
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Kommentar

Exploatören avser inte ansluta en bilväg till Allmänna
vägen. Den väg som är illustrerad i illustrationskartan
är den beﬁntliga väg som fungerar som utfart för en
av fastigheterna intill Fjällvägen. Utfarten kommer att
ﬁnnas kvar och det ﬁnns ett servitut som ger fastighetsägaren rätt att nyttja marken som utfart.

5. Kvarstående synpunkter från
samråd
Här behandlas kvarstående synpunkter från samrådet
och som inte inkommit med yttranden under granskningen. Om synpunkterna tillgodosetts eller inte
framgår av kommentarerna efter respektive yttrande.
Yttrandena är sammanfattade och ﬁnns att läsa i sin
helhet i samrådsredogörelsen.
5.1 Sakägare
S22 Räveskalla 1:92, 1:513, 1:516 och 1:619

Traﬁk
Synpunkter på att området matas från Allmänna vägen.
Genomfart via Fjällvägen är ett problem redan idag.
Fjällvägen bör stängas av mot Allmänna vägen.
Skola, omsorg, lekplats, återvinningscentral
Detaljplanen bör behandla hur de nya barnen skall
hanteras av den redan ansträngda skolan och barnomsorgen.
Frågor kring lekplats i Sjömarken. Är det rimligt att barnen måste passera både traﬁkerade Göteborgsvägen och
en järnväg för att komma till närmaste lekplats?
Är det en möjlighet att bygga in en planerad och strukturerad ÅVC i det nya området?
Bostadsform
Frågor kring varför hyreslägenheter ska byggas och inte
bostadsrätter, hyreskostnader, målgrupp osv.
Byggnadshöjd
Vad är resonemanget till att höja den maximala byggnadshöjden mot nuvarande detaljplan? På vilket sätt
skulle detta vara bättre med jmf. nuvarande nivå? 3
våningar närmast vägen och 2 våningar längre norrutförordas.
Kommentar

Planförslaget revideras så att området inte längre
traﬁkmatas från Allmänna vägen. Planområdet angörs
istället från Moränvägen samt Fjällvägen. Infarten från
Fjällvägen ligger i den del av vägen som ligger nära
Göteborgsvägen, varför Fjällvägen inte bör komma att
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användas som genomfart. En avstängning av Fjällvägen
mot Allmänna vägen är en fråga för vägföreningen då
vägen inte är kommunal. Synpunkten om traﬁkmatning
till Allmänna vägen tillgodoses men synpunkt om stängning av Fjällvägen tillgodoses inte.
Ett tillskott på ca 100 lägenheter kommer mycket riktigt
att medföra ett ökat tryck på skola och förskola. I första
hand är det sannolikt inte småbarnsföräldrar som ﬂyttar
till lägenheterna, men de som ﬂyttar till lägenheterna
kanske säljer en villa, varför behovet av skol-/förskoleplatser ändå kan bli omfattande. Kommunen arbetar
parallellt med att ta fram ﬂer skol-/förskoleplatser i
Sjömarken, något som har hög prioritet.
En lekplats bör uppföras inom planområdet, sannolikt
i någon av de senare etapperna för att på så sätt ha ett
tillräckligt avstånd från Göteborgsvägen. Detta regleras
dock inte i detaljplanen.
Att ﬂytta återvinningsstationen till planområdet är inte
aktuellt. Synpunkten tillgodoses inte.
Kommunen ser positivt på att Sjömarken får blandade upplåtelseformer. I detta projekt som drivs av
det kommunala bostadsbolaget Sandhultsbostäder AB
är inriktningen hyresbostäder, vilket är en upplåtelseform som det ﬁnns brist på i dag i Sjömarken. Av den
anledningen anser kommunen att detta är en lämplig
markanvändning. En detaljplan för ﬂerbostadshus på
andra sidan gatan, alltså på gamla bensinstationstomten,
vann laga kraft under 2011. Inom den detaljplanen ﬁnns
möjlighet att bygga bostadsrätter. Kommunen har även
ett pågående planuppdrag vid Norra Gränsvägen där det
planeras för ﬂerbostadshus.
Detaljplanen är en viktig del i målet att skapa ett tydligare centrum i Sjömarken, därför är det viktigt att det som
byggs har en karaktär som speglar en tätorts centrum.
Av den anledningen anser kommunen att det är rimligt
med en byggnadshöjd på 4 våningar mot Göteborgsvägen. Flerbostadshuset på andra sidan Göteborgsvägen
har tre våningar men uppfattas som högre på grund
av dess höga sockel. I detaljplanen för Räveskalla 1:83,
alltså bensinstationstomten, ﬁnns det möjlighet att bygga
fyra våningar mot Göteborgsvägen. Gällande detaljplan
för Räveskalla 1:415 tillåter en byggnad om max 10,6 m,
byggrätten utökas alltså endast med 1,4 meter på den
fastigheten.
Tre våningar längre norrut i området anses också rimligt
pga områdets centrala läge och det stora behovet av
lägenheter i Sjömarken. Synpunkterna om byggnadshöjd
tillgodoses inte.
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S23 Räveskalla 1:331

S24 Räveskalla 1:341

Sjömarkens Missionsförsamlings synpunkter i sammanfattning:

Planprogrammet föreslog att Räveskalla 1:25 skulle bli
ett grönområde med lite stigar och dyligt. Det tyckte vi
var ett väldigt bra förslag.

Flervåningshuset närmast kyrkan har fått högsta tillåtna
bygghöjden (15 m) och får placeras nära gräns mot Räveskalla 1:331. Med den placeringen kommer byggnaden
att påverka skugga och eftermiddags- och kvällssol.
Vårt förslag är att begränsa aktuell byggnad till att bli
max 12 meter och om området fortfarande har behov
av ett 15m högt hus kan det placeras längre västerut i
planområdet.
Kyrkans beﬁntliga entréer och andra ytor har hamnat
lite avsides i förhållande till torget.
I Planbeskrivningen ﬁnns angivet att ”Planområdet bör
ha en lägsta marknivå om +157,0 meter”. Då marknivån
runt kyrkan är ca +155,5 meter anser vi att beﬁntlig
marknivå bör beaktas.
Med tanke på att kyrkans parkering är placerad där den
är ﬁnns det risk att den kommer att användas av boende
och besökare i bostadsområdet. Kyrkans parkering
behövs för kyrkans verksamheter.
Kommentar

Planförslaget har ändrats efter samrådet. Torget har
tagits bort och en parkeringsyta har istället planerats in
mellan den nya bebyggelsen och Missionskyrkan. Byggnaderna har också ﬂyttats längre från Göteborgsvägen.
Avståndet mellan nya byggnader och missionskyrkan
har således ökat och antalet våningar som är möjligt att
bygga har sänkts från 5 till 4.
Krav kommer inte att ställas på att marknivån ska vara
lägst +157 meter. Däremot ställs krav på att lägsta golvhöjd ska vara +157,2 vilket ger en marknivå runt +157
invid byggnaderna. Möjlighet ﬁnns att anpassa exploateringsområdets marknivå med omgivande bebyggelse.
Inom Missionskyrkans fastighet ﬁnns inte utrymme att
anordna 30 p-platser. Planen gör det möjligt för kyrkan
att bilda en gemensamhetsanläggning tillsammans med
bostadsfastigheten, för byggnation och underhåll av ett
gemensamt parkeringsområde. Samnyttjande av parkeringsplatser vid stora evenemang regleras i avtal med
ägaren till bostadsfastigheten.
Därmed anser Samhällsbyggnadsnämnden att synpunkterna tillgodosetts.

Syftet att bygga trevåningshus på fastigheten tycker vi
är helt förkastligt. Ett kommer att ligga ca 6 meter från
våran tomtgräns.
Traﬁken kommer att öka mycket mer på Allmänna
vägen.
Sedan kommer det att bli mer buller och vi är rädda
att våran fastighet kommer att förlora väldigt mycket i
värde.
Vi motsäger oss byggplanerna men kan gå med på
max tvåvåningshus och 10 meter längre in från våran
tomtgräns. Vill behålla skogen emellan hyreshusen och
tomtgränsen.
Kommentar

Aktuellt planförslag skiljer sig mycket riktigt mot det
planprogram som var ute på samråd 2005. Kommunen
har efter detta gjort en ny bedömning och funnit att
området är lämpligt för ny bebyggelse, bland annat på
grund av dess centrala läge i Sjömarken.
På grund av risken för insyn har prickmarksområdet
(mark som ej får bebyggas) utökats till 10 m. Synpunkten tillgodoses till viss del.
Planförslaget revideras så att området inte längre traﬁkmatas från Allmänna vägen. Planområdet angörs istället
från Moränvägen samt Fjällgatan.
Tre våningar i norra delen av området anses rimligt pga
områdets centrala läge och det stora behovet av lägenheter i Sjömarken. Synpunkten om byggnadshöjd tillgodoses inte.
Större delen av planområdet kommer sannolikt att
behöva grävas ur (pga dåliga markförhållanden) varför
det kan bli svårt att behålla beﬁntliga träd mellan den
beﬁntliga och den nya bebyggelsen. Ny växtlighet kan
dock planteras för att på så sätt minska insynen. Synpunkten tillgodoses inte.
S25 Räveskalla 1:431

Planen att förtäta centrala Sjömarken och skapa ett torg
är positiv i sig men det ﬁnns en del negativa aspekter att
ha i åtanke.
Traﬁksituationen på Fjällgatan samt Allmänna vägen.
Man bör tänka om vad gäller uppförandet av parkering
med utfart på Fjällvägen. Fjällgatan bör göras till återvändsgata och utfart till Allmänna vägen kommer öka
traﬁken och förvärra traﬁksituationen.

ANTAGANDE

33

Planer på att bygga 4-5 våningar
Det känns inte passande att bygga våningshus i 4-5 plan
då Sjömarken i dagsläget mest består av villor och ett fåtal 3-vånings hyreshus. Vi rekommenderar att max antal
våningar blir 3 även för de nya husen.

kan bli svårt att behålla beﬁntliga träd mellan den beﬁntliga och den nya bebyggelsen. Ny växtlighet kan dock
planteras för att på så sätt minska insynen. Synpunkten
kan inte tillgodoses.
S26 Räveskalla 1:435

Ökat tryck på Sjömarkenskolan som i dagsläget har
alldeles för många elever

Sjömarkens Industrisvets AB inte har godkänt att vårat
säkerhetsavstånd ändras från 200 meter.

Att kommunen bör först ha tagit fram en plan för nybyggnad av skola innan nya bostäder byggs.

Enligt detaljplanen är det ändrat till 100 meter. Vi har
inte fått någon vidare information om detta.

Ökad insyn till nuvarande tomter

Kommentar

Uppmanar till att spara viss skog i anslutning till tomtgränserna.

Efter samrådet har diskussioner förts med Industrisvets
AB varpå företaget har godkänt ett skyddsavstånd på
100 meter. Synpunkten anses avar beaktad.

Kommentar

Planförslaget revideras så att området inte längre
traﬁkmatas från Allmänna vägen. Planområdet angörs
istället från Moränvägen samt Fjällgatan. Infarten från
Fjällvägen ligger i den del av vägen som ligger nära
Göteborgsvägen, varför Fjällvägen inte bör komma att
användas som genomfart. En avstängning av Fjällvägen mot Allmänna vägen är en fråga för vägföreningen
då vägen inte är kommunal. Synpunkten om allmänna
vägen tillgodoses men inte de om Fjällvägen.
Detaljplanen är en viktig del i målet att skapa ett tydligare centrum i Sjömarken, därför är det viktigt att det som
byggs har en karaktär som speglar en tätorts centrum.
Av den anledningen anser kommunen att det är rimligt
med en byggnadshöjd på 4 våningar mot Göteborgsvägen. Flerbostadshuset på andra sidan Göteborgsvägen
har tre våningar men uppfattas som högre på grund
av dess höga sockel. I detaljplanen för Räveskalla 1:83,
alltså bensinstationstomten, ﬁnns det möjlighet att bygga
fyra våningar mot Göteborgsvägen. Gällande detaljplan
för Räveskalla 1:415 tillåter en byggnad om max 10,6 m,
byggrätten utökas alltså endast med 1,4 meter på den
fastigheten. Synpunkten om byggnadshöjd tillgodoses
inte.
Ett tillskott på ca 100 lägenheter kommer mycket riktigt
att medföra ett ökat tryck på skola och förskola. I första
hand är det sannolikt inte småbarnsföräldrar som ﬂyttar
till lägenheterna, men de som ﬂyttar till lägenheterna
kanske säljer en villa, varför behovet av skol-/förskoleplatser ändå kan bli omfattande. Kommunen arbetar
parallellt med att ta fram ﬂer skol-/förskoleplatser i
Sjömarken, något som har hög prioritet.
Större delen av planområdet kommer sannolikt att behöva grävas ur (pga dåliga markförhållanden) varför det
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S27 Räveskalla 1:514

Miljömål
Anger att den byggda mijön skall skapas i harmoni med
natur och omgivning för att ge god livsmiljö. Detta
krav/mål störs pga byggnadshöjd och bullernivåer.
9m byggnadshöjd ger ett påträngande intryck vilket ändrar karaktären av Sjömarken som en attraktiv bostadsort och ger inte någon möjlighet till miljöupprustning.
Förslagets max-byggnadshöjder avviker från gällande
detaljplan.
Friytor
Fråga om kunders tillgänglighet/parkering och traﬁksituation vid torget.
Traﬁkbuller och risker
Vilka motiv ﬁnns för att frångå riktvärdet 55 dBA? Vem
har utfört risk och bullermätningar och bedömt att 100
m räcker? Riskutredning för farligt gods tar inte hänsyn till att Göteborgsvägen är allternativ genomfart för
Riskväg 40 vid olycka.
Natur och vegetation
Planområdets status har förändrats till det sämre på
senare år. Skog har avverkats, stenmassor/block har
tippats, gångstig mellan Göteborgsvägen och Allmäna
vägen har raserats.
Geoteknik
Vad kan grundläggning innebära för fastigheter gränsande till området ? Kan markarbeten innebära förändring
för bergvärmeanläggningar i området?
Service
Aktiviteter på idrottsplatsen ger periodvis intensiv traﬁk
på Allmänavägen och Hagavägen.
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Gator och traﬁk
Traﬁklösningen i samrådsförslaget ger ett ökat tryck
på Fjällvägen och Allmänna vägen. Skall Hagavägen,
Moränvägen, Kyrkans parkeringsplats ej tillåtas köra ut
på Göteborgsvägen?
Kommentar

Kommunens bedömning är att planförslaget snarare
bidrar till en positiv miljöupprustning av de centrala
delarna av Sjömarken. Ett tillskott av bostäder skapar ett
tydligare centrum i samhället och skapar bättre underlag
för handel och kollektivtraﬁk.
Byggnadshöjderna i planförslaget avviker mycket riktigt
mot de i gällande detaljplan. Det är en av anledningarna
till planändringen. Byggnadshöjden anses motiverad.
Torget har tagits bort efter samrådet och någon konlikt
mellan kunder, gång- och cykeltraﬁkanter och bilister
kommer inte att uppstå.
Bostäderna närmast Göteborgsvägen kommer mycket
riktigt att bli utsatta för buller. I samband med arbetet
att ta fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Göteborgsvägen så har frågan om vägens standard och utformning diskuterats. I denna ÅVS har en förutsättning
varit att både Sandared och Sjömarken ska förtätas i
centrum- och kollektivtraﬁknära lägen. I Sjömarken är
aktuellt planområde ett sådant läge. För att förtätningen av Sjömarkens centrum ska upplevas som just ett
centrum behöver en tätare stadsmiljö skapas. Baserat
på detta, närheten till kollektivtraﬁk liksom tidigare
detaljplan på andra sidan Göteborgsvägen (Räveskalla
1:83) där avsteg från bullerriktlinjerna har gjorts gör
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att avstegsfall är motiverat i detta fall. Se mer under avsnitt
5.1 Traﬁkbuller.
Planområdet har inte rustats upp och utformats enligt
planprogrammet eftersom detta planuppdrag pågått
sedan 2007. Delar av planområdet undantogs från
planprogrammets antagande.
Planförslagets genomförande bedöms inte ha någon
påverkan på grundläggningsförhållandena eller på
bergvärmeanläggningar för fastigheter i planområdets
närhet.
Planförslaget revideras så att området inte längre traﬁkmatas från Allmänna vägen. Planområdet angörs istället
från Moränvägen samt Fjällgatan. Kyrkans parkeringsplats ska ha utfart till Göteborgsvägen via Moränvägen
som även i fortsättningen ska vara öppen för traﬁk.
Hagavägen påverkas inte av planförslaget.

Bullermätningarna ursprungligen utförda av SP har
kompletterats av Soundcon. Riskutredningen är utförd
av COWI. I riskutredningen konstateras att traﬁken på
Göteborgsvägen inte innebär någon risk inom planområdet.
S28 Räveskalla 1:340, 1:364, 1:373 1:593, 1:311 och
(1:77, 1:141, , 1:312, 1:313, 1:486, 1:493, 1:494, 1:495,
1:505, 1:511, 1:512, 1:539 ) (Fastigheter som står inom paren-

tes har i samrådet inte ansetts vara sakägare).
Traﬁksituationen vid Sjömarkens idrottsgård har blivit
kaotisk efter att grusplanen vid Sjömarkens Idrottsgård
byggts om till konstgräsplan. SIF behöver nyttja Borås
Stads mark vid gamla pumpstationen på Hagavägen, Räveskalla 1:62 som parkeringsplats. SIF kan inte bedriva
verksamhet i den skala de har nu utan att tillhandahålla
parkeringsplatser för de som besöker idrottsgården.
Konsekvenserna av att det saknas parkering är att Hagavägen och Allmänna vägen kantas av bilar vid träning
och matcher vid Idrottsgården. Det blir en livsfara för
barn och vuxna som rör sig i området till fots och på
cykel. Det blir svårt för de boende i området att ta sig
fram till sina bostäder.
Traﬁkmängden på Allmännavägen kommer att öka vid
plangenomförandet. Vi anser att traﬁkmängden i samband med nybyggnation visst blir märkbar på Allmänna
vägen/Hagavägen om traﬁken ska ledas ut här.
Vi har tagit fram ett förslag på vad som kan göras omgående och vad som kan ske på lite längre sikt.
På kort sikt:
- Traﬁken till /från hela nybyggnationen på Räveskalla
1:25 traﬁkmatas mot Göteborgsvägen. Exempelvis via
Moränvägen och Fjällvägen.
- Sjömarken IF får tillfälligt/omgående låna pumpstationens gräsyta av kommunen för parkering – till permanent lösning ﬁnns.
- Hastighetsbegränsning max 30 km/h.
- Genomfart förbjuden för fordonstraﬁk från Göteborgsvägen till Alingsåsvägen via Hagavägen o Allmänna vägen, självklart gäller det omvända också.
- Parkeringsförbud för besökare till Sjömarkens IF, på
bägge sidor längs Hagavägen/Allmänna fram till Fjällvägen.
På lite längre sikt:
Iordningställ en permanent parkeringsplats för SIF.
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Kommentar

Kommentar

Planförslaget revideras så att området inte längre traﬁkmatas från Allmänna vägen. Planområdet angörs istället
från Moränvägen samt Fjällgatan. Detta bör innebära
att risken för traﬁkökning på Hagavägen och Allmänna
vägen på grund av planförslaget minskar. Kommunen är
medveten om problemen med parkeringar och traﬁk vid
större idrottsevenemang i Sjömarken. SIF har genom en
tillfällig lösning fått tillåtelse att använda fastigheten vid
pumpstationen som parkering.

Planförslaget revideras så att området inte längre traﬁkmatas från Allmänna vägen. Planområdet angörs istället
från Moränvägen samt Fjällgatan. Detta bör innebära
att risken för traﬁkökning på Hagavägen och Allmänna
vägen på grund av planförslaget minskar.

Hastighetsbegränsning, geomfartsförbud och parkeringsförbud är frågor som inte kan lösas i denna
detaljplan. Förbud för traﬁk inom Sjömarkens tätort är
en fråga för vägföreningen då vägen inte är kommunal.
Övergripande traﬁkstruktur och en permanent parkeringslösning för SIF studeras i ett annat detaljplaneuppdrag. De synpunkter som är möjliga att tillgodose i
denna detaljplan anses därmed vara tillgodosedda.

Kommunen är medveten om problemen med parkeringar och traﬁk vid större idrottsevenemang i Sjömarken. SIF har genom en tillfällig lösning fått tillåtelse att
använda fastigheten vid pumpstationen som parkering.
Övergripande traﬁkstruktur och en permanent parkeringslösning studeras i ett annat detaljplaneuppdrag. De
synpunkter som är möjliga att tillgodose i denna detaljplan anses därmed vara tillgodosedda.

Planavdelningen

5.2 Övriga
S29 Sjömarkens IF

Med en viss oro läser vi i Detaljplanen att traﬁkmängden
i framtiden kommer att öka på Hagavägen och Allmänna vägen.

Andreas Klingström

Kristine Bayard

planchef

planarkitekt

Traﬁkmängden på Allmänna vägen kommer att öka
vid plangenomförande med ca 250 traﬁkrörelser (5 per
ny lägenhet) dagligen då ungefär hälften av bostäderna
i området avses traﬁkmatas därifrån. Detta innebär
att traﬁken kommer att öka något även på Fjällgatan,
Alingsåsvägen och Hagavägen då det är dessa vägar som
matar området.
Vi är måna om våra barns säkerhet och om biltraﬁken
ökar kan det medföra en större risk för våra barn och
ungdomar i traﬁkmiljön.
Vi har idag redan en ansträngd traﬁksituation runt
Idrottsgården eftersom vi anlagt en konstgräsplan på
vår grusplan. Vi har ansökt om att få parkera tillfälligt på
Vattenverkstomten, men tyvärr fått avslag med hänvisning till att den tomten har ett strategiskt värde för
Borås Stad.
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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

