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Yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför
detaljplanelagt område för fastigheten Laggarebo 1:3
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ansökan avstyrks då fastigheten ligger inom grönområde klass 1.
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Samhällsplaneringsavdelningen
Richard Mattsson

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför detaljplanelagt område för
fastigheten Laggarebo 1:3
Ansökan avstyrks då fastigheten ligger inom grönområde klass 1.
Kransmossen har höga samt mycket höga naturvärden. Området har höga
frilufts- och rekreationsvärden, samt höga och mycket höga bevarandevärden.
Området har därför klass 1 i grönområdesplanen vilken är den högsta klassen
som anses som oersättlig och har ett mycket stort värde för hela kommunen.
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Yttrande över planbesked för ändring av detaljplan för del av
Centrum, Vulkanus 15
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
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Avd: Samhällsplanering
Handläggare: Jonas Hallberg

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked för ändring av detaljplan
för del av Centrum, Vulkanus 15
Sökanden vill bygga två våningar med bostäder på befintliga byggnader på fastigheten
Vulkanus 15.
En utökning av bostäder i centrum är en positiv utveckling och följer tankegångarna i
Borås Stads vision, Borås 2025. Förslaget innebär bostäder i en del av centrum som i
dagsläget har en begränsad del bostäder, vilket är positivt och ökar underlaget för
handel.
Hela kvarteret Vulkanus är i dag planlagt för industriändamål vilket inte överensstämmer med dess nuvarande användning, något som försvårar bygglovshandläggningen. Hela kvarteret Vulkanus bör därför tas med i detaljplanen.
Om det finns behov av att göra avsteg från Borås Stads parkeringsnorm ska detaljplanen antas av Kommunfullmäktige.
Plankostnadsavtal som reglerar detaljplanens kostnader samt tillhörande utredningar
ska upprättas för fastigheten Vulkanus 15. Kostnader för resterande delar tas ut i
planavgifter i framtida bygglov.
Kommunstyrelsen är positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att
upprätta detaljplan för kvarteret Vulkanus
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Uppdrag att utreda geohydrologi inom Viared Västra
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
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Avd: Samhällsplanering
Handläggare: Jonas Hallberg

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag att utreda geohydrologi inom Viared Västra
Utbyggnaden av industriområdet Viared Västra pågår. Centralt i området finns en
mosse som omges av framtida industrimark. Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag utreda den geohydrologiska situationen för att bedöma ev
ytterligare utökning av industrimarken.
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Yttrande över samrådsunderlag vindkraftsprojekt Hedared
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
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Länsstyrelsen Västra Götalands län
Miljöskyddsenheten

Yttrande över samrådsunderlag vindkraftsprojekt i
Hedared (Länsstyrelsens diarienummer 551-42517 -2013)
För att få god kunskap om ärendet har företaget Gamesas vindkraftplaner tidigt
kommunicerats intern. För ett drygt år sedan sändes det dåvarande kunskapsunderlaget på internremiss till Miljö & konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden,
Fritid & folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Tekniska nämnden samt Stadsdelsnämnd Väster. Svaren vid detta tidiga skede gav inte några indikationer på negativa
konsekvenser av påverkan på området.
Ärendet med det mer gedigna kunskapsunderlaget har nu sänts på ny intern remiss till
Miljö & konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.
Miljö- och konsumentnämnden har beslutat att föreslå Kommunstyrelsen att avvakta
med beslut till dess att begärda kompletteringar av ansökan inkommit.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avstyrka remissen. Nämnden fokuserar sitt
yttrande kring hur verken kommer att upplevas visuellt genom sin påverkan på
landskapsbilden. Samhällsbyggnadsnämnden anser att utredningen har tagit hänsyn till
de synpunkter som nämnden tidigare framfört inför val av fotopunkter och
redovisning av landskapsbild. De framtagna fotomontagen visar att verken framför
allt kommer att vara synliga från högt belägna utsiktspunkter och öppna
landskapsrum, dock bedöms inte verken skada landskapets värden på dessa platser.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att folkopinionen inte får tillräckligt stort utrymme i
beslutsunderlaget samt att de framtagna fotomontagen inte visas ur en rättvisande
vinkel eller är tagna under olika årstider. Det finns ingen antagen vindkraftsplan och
nämnden anser att inga beslut om vindkraftsparker bör göras innan en sådan är
beslutad.
Kommunstyrelsen kan inte varken tillstyrka eller avstyrka i dagsläge, men vill påtala
vikten av kompletterande handlingar i enlighet med Miljöförvaltningens skrivelse till
Länsstyrelsen, främst kompletterande fågelstudier samt konsekvensbeskrivning av
eventuella kumulativa effekter med planerad intilliggande vindkraftpark.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Linda Björnberg, 033-35 30 26
linda.bjornberg@boras.se

Länsstyrelsen i Västra Götaland
Miljöskyddsenheten
403 40 Göteborg

Prövning enligt miljöbalken, Vindkraftspark Hedared
Lst. Dnr: 551-42517-2013

Sökande: Gamesa Energy Sweden AB
Fastigheter: Hedared 2:7, 1:3, 1:4, 1:18, Töllsjö-Slätthult 4:1, 1:32 samt Risa 1:11. i
Borås Stad och Bollebygd kommun.
Ärendet
Gamesa Energy Sweden AB har lämnat en ansökan till Länsstyrelsen om tillstånd för
uppförande av vindkraftverk på fastigheterna Hedared 2:7, 1:3, 1:4, 1:18, TöllsjöSlätthult 4:1, 1:32 samt Risa 1:11 i Borås Stad och Bollebygd kommun.
Miljöförvaltningen i Borås Stad bedömer att ansökan och Miljökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras med följande information:
1. En tabell som redogör för vilket vindkraftverk som är placerat på respektive
fastighet.
2. En karta över hur Gothia Vind AB:s planerade verksamhetsområde Älmåsa
ligger i förhållande till vindpark Hedared.
3. En karta som visar planerade verksplatsytor för varje verk och hur dessa
förhåller sig till de ytor med naturvärden som identifierats, t ex. vid verk H8
som gränsar till område med naturvärde.
4. Kungörelsen, bilaga 4, avser ett annat vindkraftsprojekt än Hedared. Vänligen
komplettera med rätt kungörelse.
5. Eftersom att effektreducering används för att klara bullerriktvärderna behöver
även den minskade effekten på elproduktionen redovisas
6. En redovisning av vilket syfte det tilltänkta naturreservatet Västgöta Fjällar
ska ha. På vilket sätt kommer vindkraftspark Hedared att påverka syftet med
naturreservatet?
7. Kompletterande fågelstudier avseende lommar och rovfåglar. Kontroll av
tjärnar och flygvägsstudier har enbart utförts några dagar i juni månad. Fler
kontroller utspridda under säsongen behövs för att kunna utesluta häckning
av smålom och eventuell återetablering av rovfågel som tidigare häckat i
området. Ytterligare studier av flygstråk för smålom och rovfåglar som häckar
i det omgivande landskapet behövs för att kunna bedöma påverkan. I vilken
mån området nyttjas för födosök eller passage till och från fiskesjöar behöver
klarläggas.
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8. Konsekvensbeskrivning av kumulativa effekter för fågellivet saknas. Även om
ingen exakt placering av verk inom verksamhetsområde Älmåsa finns
tillgänglig kan man förhålla sig till området och antal placerade verk.
9. Hur säkerställs att de skyddsåtgärder man anger gällande värdefulla miljöer i
MKB sid 50 åtföljs i byggfas? Kommer ytor att avgränsas/snitslas av för
markarbeten påbörjas? Skyddsavstånd anges för tre områden (ID 2, 3 och 4)
medan minsta skyddszon för område 1 samt trädridå kring våtmarker, bäckar
och sumpskogar saknas. De angivna skyddsåtgärderna är allmänt hållna och
behöver preciseras.
10. Kabelförläggning över Nolån planeras ovan mark i befintlig ledningsgata. Om
dessa åtgärder påverkar vattendraget behöver teknik och tidpunkt för
planerade arbeten klargöras.
Följande frågor önskar Miljöförvaltningen även få svar på:

A. I miljökonsekvensbeskrivningen, sidan 50, beskrivs att väg över våtmark
kommer att anläggas utan diken. Miljöförvaltningen undrar om det är klarlagt
vart, gärna inritat på karta, som väg över våtmarker kommer att anläggas.
B. Har försvarsmakten informerats om de reviderade placeringarna av
vindkraftverken sedan de fick möjlighet att yttra sig över projektet 2013.
Försvarsmakten vill, enligt remissvaret, ha en ny remiss om verken flyttas mer
än 30 meter. (Se bilaga 11).
C. Kommer förnyad kontakt tas med de personer och organisationer som
bidragit med kunskap till skrivbordsstudien av fågelfaunan för att samla in
aktuella uppgifter om senaste årets noteringar?
Övrig information/kommentarer:




Gamesa behöver uppdatera informationen om vindkraftverkens placeringar i
Vindbrukskollen, då fler vindkraftverk än de åtta som bolaget söker för är
inlagda där.
I Miljökonsekvensbeskrivningen, punkt 4, står det att tillståndsprövande
myndighet är Miljöprövningsdelegationen i Kalmar län och Länsstyrelsen i
Kronobergslän är tillsynsmyndighet. Miljö- och konsumentnämnden är
medveten om att det hela bör röra sig om en felskrivning.

Framöver kan Miljö- och konsumentnämnden i Borås ha synpunkter på föreslagna
villkorsformuleringar.

Linda Björnberg
Miljöinspektör
Yttrandet har lämnats med stöd av delegationsordning fastställd av Miljö- och konsumentnämnden.
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Linda Björnberg, 033-35 30 26
linda.bjornberg@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om tillstånd för etablering av Vindkraftpark
Hedared
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2013/KS0295)
Verksamhetsutövare: Gamesa Energy Sweden AB, Solna Strandväg 78, 171 54
Solna
Fastigheter: Hedared 2:7, 1:3, 1:4, 1:18, Töllsjö-Slätthult 4:1, 1:32 samt Risa 1:11. i
Borås Stad och Bollebygds kommun
Sammanfattning
Gamesa Energy Sweden AB ansöker om tillstånd att få uppföra och driva en
vindkraftsanläggning med tillhörande infrastruktur som tillfartsvägar, fundament och
elnätsanslutningar i ett område som omfattas av fastigheterna Hedared 2:7, 1:3, 1:4,
1:18, Töllsjö-Slätthult 4:1, 1:32 samt Risa 1:11. Anläggningen omfattar fastigheter i
både Borås Stad och Bollebygds kommun. Vindkraftsparken benämns i ansökan som
Vindkraftspark Hedared.
Huvudalternativet för etableringen innefattar en anläggning om åtta vindkraftverk
med en installerad kapacitet på upp till 5 MW vardera och med upp till 192 meters
totalhöjd. De planerade vindkraftverken planeras att ha en maximal navhöjd på upp
till 120 meter och en rotordiameter på upp till 144 meter.
Den årliga elproduktionen som produceras blir som mest 96 GWh, vilket motsvarar
hushållsel för cirka 19 200 villor/radhus.
Tillståndsansökan, inklusive en miljökonsekvensbeskrivning, har av Länsstyrelsen
remitterats till Kommunstyrelsen i Borås Stad. Kommunen ska i sitt yttrande tidigt
informera Länsstyrelsen om man avser tillstyrka eller avstyrka ansökan. Miljö- och
konsumentnämnden har i sin tur fått ärendet på remiss från Kommunstyrelsen.
MKB-processen har lett till att vindkraftverk fått andra placeringar än vad som
planerades i ett tidigt skede dels på grund av andra intressen i området och dels på
grund av hänsyn till ett biotopskyddat område.
Miljöförvaltningen anser att ansökan behöver kompletteras med bland annat
ytterligare fågelinventeringar innan beslut om tillstyrkan eller avstyrkan kan fattas.
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Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att avvakta
med beslut till dess att begärda kompletteringar av ansökan inkommit.
Ärendet
Ansökan

Gamesa Energy Sweden AB ansöker om tillstånd att nordväst om Hedared få
uppföra och driva en gruppstation med åtta vindkraftverk med en installerad kapacitet
på upp till 5 MW vardera och med upp till 192 meters totalhöjd. Vindkraftsparken
benämns i ansökan som Vindkraftspark Hedared.
Anläggningen kommer att vara placerad i både Bollebygds kommun och Borås Stad.
De planerade vindkraftverken planeras att ha en navhöjd på upp till 120 meter och en
rotordiameter på upp till 144 meter. Som alternativ utformning föreslås åtta mindre
vindkraftverk på samma platser, men med en installerad kapacitet på upp till 2,5 MW
vardera och med en totalhöjd på upp till 150 meter.
Anläggningens totala installerade effekt blir därmed som högst 40 MW och den årliga
elproduktionen blir som mest 96 GWh, vilket motsvarar hushållsel för cirka 19 200
villor/radhus.
Bolaget har lämnat ett antal förslag till villkor för verksamheten.
Tillståndsansökan, inklusive en miljökonsekvensbeskrivning, har av Länsstyrelsen
remitterats till Kommunstyrelsen i Borås Stad. Kommunen ska i sitt yttrande tidigt
informera Länsstyrelsen om man avser tillstyrka eller avstyrka ansökan. Miljö- och
konsumentnämnden har i sin tur fått ärendet på remiss från Kommunstyrelsen.
Miljö- och konsumentnämnden är i rollen som tillsynsmyndighet även remissinstans
direkt till Länsstyrelsen. I det ärendet har förvaltningen begärt vissa kompletteringar
och tydliggöranden av ansökan, se vidare nedan.
Området

De fastigheter som berörs av ansökan är Hedared 2:7, 1:3, 1:4, 1:18, Töllsjö-Slätthult
4:1, 1:32 samt Risa 1:11. Fyra av de åtta verken placeras inom Borås Stad.
Ingen bebyggelse är belägen inom projektområdet. Närmsta bostadshus ligger ca 730
meter från närmsta vindkraftverk. Närmsta tätorter är Hedared och Töllsjö.
I Borås Stads eget framtagna dokument ”Förutsättningar för att bygga vindkraft i
Borås” ligger den aktuella parken inom område 3, där Bollebygds kommun önskar
stor restriktion. Bollebygds kommun har därefter gjort ett tematiskt tillägg till ÖP 02
som bedömer delar av området som lämpligt för vindkraftsetablering.
Området omfattas inte av någon detaljplan.
I Borås Stads översiktsplan (ÖP06) utpekas delar av området för den planerade
vindkraftsparken som ett stort opåverkat område. Delar av projektområdet, som
ligger i Bollebygds kommun, berör även riksintresse för naturvård. Inom det området
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är dock inga vindkraftverk placerade. I övrigt berörs inga riksintressen för kulturmiljövård, Natura 2000 eller friluftsliv.
Vägledande för placeringen har varit topografin och vindförhållandena på platsen.
Andra styrande faktorer har varit den dominerande vindriktningen och avstånd till
bostäder, naturvärden och fornminnen. Det har även eftersträvats att i första hand
placera verken på höjder då vinden där kan utnyttjas maximalt. Styrande för placering
har även varit att undvika fornlämningar och höga naturvärden.
Projektområdet är ca 6 km2 stort och består i huvudsak av brukad barrskog. En stor
del av området utgörs av kalhyggen. Över hela projektområdet förekommer några
våtmarker och sjöar, där Västra Valsjön är en av de större.
Enligt beräkningar så ligger vindens årsmedelvärde inom området 6,6-7 m/s på 103
meters höjd.
Sökandens beskrivning av miljökonsekvenser
Ljud och skuggor

Gamesa har gjort beräkningar på hur ljud och skuggor kommer att påverka de boende
i omgivningen. Beräkningarna visar att Naturvårdsverkets riktvärden för buller på
40 dB(A) inte överskrids. Vindkraftverken kommer att skugga några fastigheter mer
än Boverkets riktlinjer på 8 timmar per år eller 30 minuter per dag. I dessa fall
kommer sökanden att vidta skuggreducerande åtgärder för verken vid den störningskänsliga bebyggelsen.
I Bollebygds kommun planerar Gothia Vind en vindkraftsetablering, Älmåsa, vilken
ligger 1-2 km väster om vindpark Hedared. Den etableringen är i ett så tidigt skede att
Gamesa gör bedömningen att det är svårt att beräkna eventuella kumulativa effekter
av ljudet.
Landskapsbild

Anläggningen kommer att påverka landskapsbilden. En siktbarhetsanalys är utförd
som visar att anläggningen kommer att vara synlig från 4,6 % av ytan i området.
Närmsta bostad ligger 734 meter från ett av vindkraftverken. Den bostaden kommer
även, enligt siktbarhetsanalysen, att kunna se 7-8 vindkraftverk. För att åskådliggöra
hur intrycket av vindkraftverken påverkar landskapet har ett antal fotomontage tagits
fram.
Naturvärden

En naturvärdesinventering har genomförts inför framtagandet av ansökan. Fyra
områden med värdefulla miljöer identifierades, vilka är en blandbarrskog och tre
bestånd av gammal granskog. En av skogarna bedömdes vara nyckelbiotop och en
bedömdes vara ett naturvärdesobjekt. Sammanfattningsvis förekommer få värdefulla
miljöer inom projektområdet på grund av det storskaliga skogsbruk som bedrivs där.
Gamesa kommer att lämna orörda skyddszoner runt de värdefulla miljöerna för att de
inte ska påverkas av exploateringen.

Sida

4(5)
Datum

Dnr

2014-05-05

2013-1112

Naturvård

Den nordöstra delen av projektområdet berör ett riksintresse för naturvård,
Skogsbygden, vilket innefattar ett odlingslandskap med naturbetesmark och äng samt
våtmarkslandskap. En förutsättning för områdets bevarande är att myrmarkerna
bevaras orörda och att området inte avvattnas. Inget intrång kommer att göras i detta
område.
Natura 2000

Det Natura 2000-område som ligger närmast den tilltänkta vindkraftsparken är
Gantarås, vilket ligger ca 1 km norr om projektområdet. Området är litet och utgörs
av en slåtteräng, vilken inte kommer att påverkas at planerad etablering.
Naturreservat

Närmsta naturreservat är Tränningen, vilket ligger ca 5 km norr om projektområdet.
Reservatet utgörs av två mossar med omgivande skogar. Syftet med reservatet är
bland annat att bevara och utveckla naturvärden knutna till kulturlandskapet samt att
friluftsliv ska kunna bedrivas i hela naturreservatet. Inget intrång kommer att göras i
reservatet.
Det pågår även en utredning gällande bildandet av ett naturreservat norr om väg 180,
kallat Västgöta Fjällar. Området är inkluderat i myrskyddsplanen för Sverige och
klassat som naturvärdesklass 1. Inga vindkraftsverk placeras norr om väg 180, och
bolaget bedömer att anläggningen inte utgör någon påverkan.
Stora opåverkade områden

Delar av den tänkta anläggningen ligger inom ett område som i ÖP 06 bedöms som
ett stort opåverkat område. I ÖP anges att stora opåverkade områden ska värnas mot
åtgärder som påverkar ett opåverkat områdes karaktär.
Strandskydd

Inom området finns tre sjöar som omfattas av strandskydd på 100 meter. Parken har
utformats så att inget intrång på strandskyddet sker.
Kulturmiljö och fornminnen

En arkeologisk utredning har genomförts i det tänkta vindkraftsområdet. Utredningen
har resulterat i att åtgärder kommer att vidtas i samband med exploateringen så att
påverkan minimeras.
Hedareds stavkyrka är Sveriges enda kvarvarande stavkyrka som står kvar på
ursprunglig plats. Kyrkan bedöms som ett omistligt nationellt kulturarv och skyddas
även som ett kyrkligt kulturminne. Den planerade anläggningen bedöms främst bidra
med en visuell påverkan på stavkyrkan och andra kulturmiljöer i området. Sandhults
kyrkliga samfällighet har inte lämnat några synpunkter på etableringen.
Fåglar och fladdermöss

Gamesa har låtit utföra en förstudie och efterföljande inventeringar avseende bland
annat skogshöns, rovfågel och lommar inom projektområdet. För att ta reda på hur
fladdermusfaunan ser ut i området har man även låtit göra en förstudie och
inventering av fladdermöss genomförts.
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Den sammanvägda bedömningen är att etableringen av anläggningen innebär en liten
negativ konsekvens för fågellivet och fladdermöss.
Övrigt

Gamesa har även utrett andra aspekter som kan påverkas såsom hydrologi, geologi
och friluftsliv.
Hur MKB-processen har påverkat utformningen av vindkraftparken

MKB-processen har specifikt bidragit till att tre vindkraftverk har flyttats jämfört med
ursprunglig planerad placering. Verk 5, 6 och 8 har fått nya placeringar på grund av
motstående intressen och höga naturvärden.
Miljöförvaltningens bedömning
Miljöförvaltningen har granskat den inlämnade ansökan med tillhörande MKB. I stort
anser förvaltningen att ansökan är omfattande, men den behöver kompletteras och
förtydligas inom ett antal områden för att kunna utgöra ett komplett beslutsunderlag.
Bland annat behöver fågelinventeringarna utökas och konsekvensbeskrivningar för
eventuella kumulativa effekter med en planerad intilliggande vindkraftspark göras.
Miljöförvaltningen har i ett yttrande till Länsstyrelsen begärt att ansökan och
miljökonsekvensbeskrivningen ska kompletteras och tydliggöras. Förvaltningens
yttrande till Länsstyrelsen bifogas.
Sammantaget anser Miljöförvaltningen att beslut om tillstyrkan inte kan fattas på
befintlig ansökan och föreslår att Miljö- och konsumentnämnden och
Kommunstyrelsen avvaktar med beslut om tillstyrkan till dess att begärda
kompletteringar inkommit.

Leif Schöndell
Miljöchef

Linda Björnberg
Miljöinspektör

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Bilaga
Miljöförvaltningens yttrande till Länsstyrelsen 2014-04-25
Miljökonsekvensbeskrivning

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Ansökan om tillstånd för etablering av Vindkraftpark Hedared
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2013/KS0295)
Verksamhetsutövare: Gamesa Energy Sweden AB, Solna Strandväg 78, 171 54 Solna
Fastigheter: Hedared 2:7, 1:3, 1:4, 1:18, Töllsjö-Slätthult 4:1, 1:32 samt Risa 1:11. i
Borås Stad och Bollebygds kommun
Sammanfattning
Gamesa Energy Sweden AB ansöker om tillstånd att få uppföra och driva en
vindkraftsanläggning med tillhörande infrastruktur som tillfartsvägar, fundament och
elnätsanslutningar i ett område som omfattas av fastigheterna Hedared 2:7, 1:3, 1:4, 1:18,
Töllsjö-Slätthult 4:1, 1:32 samt Risa 1:11. Anläggningen omfattar fastigheter i både
Borås Stad och Bollebygds kommun. Vindkraftsparken benämns i ansökan som
Vindkraftspark Hedared.
Huvudalternativet för etableringen innefattar en anläggning om åtta vindkraftverk med
en installerad kapacitet på upp till 5 MW vardera och med upp till 192 meters totalhöjd.
De planerade vindkraftverken planeras att ha en maximal navhöjd på upp till 120 meter
och en rotordiameter på upp till 144 meter.
Den årliga elproduktionen som produceras blir som mest 96 GWh, vilket motsvarar
hushållsel för cirka 19 200 villor/radhus.
Tillståndsansökan, inklusive en miljökonsekvensbeskrivning, har av Länsstyrelsen
remitterats till Kommunstyrelsen i Borås Stad. Kommunen ska i sitt yttrande tidigt
informera Länsstyrelsen om man avser tillstyrka eller avstyrka ansökan. Miljö- och
konsumentnämnden har i sin tur fått ärendet på remiss från Kommunstyrelsen.
MKB-processen har lett till att vindkraftverk fått andra placeringar än vad som
planerades i ett tidigt skede dels på grund av andra intressen i området och dels på
grund av hänsyn till ett biotopskyddat område.
Miljöförvaltningen anser att ansökan behöver kompletteras med bland annat ytterligare
fågelinventeringar innan beslut om tillstyrkan eller avstyrkan kan fattas.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2014.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att avvakta med
beslut till dess att begärda kompletteringar av ansökan inkommit.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SP8

BESLUTSFÖRSLAG

Trafikstrategi 2035 skickas på remiss
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Förslag till Trafikstrategi 2035 sänds på remiss.

2014-05-27
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-05-28
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0184 302
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2014-05-26 / bh

Programområde: 2
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Dnr 2014/KS0184 302

Avd: Samhällsplanering
Handläggare: Karin Johansson

Enligt sändlista

Trafikstrategi 2035
Borås växer med mer bostäder, arbetsplatser och handel. Fler och fler behöver
förflytta sig på våra gator och vägar. Borås allt större roll som nav för Sjuhärad och i
en växande arbetsmarknadsregion ökar också konkurrensen om utrymmet.
Götalandsbanan, vårt viktigaste samhällsbyggnadsprojekt, kommer att påverka både
stadens utveckling och vårt resande.
Detta ställer krav på ett transportsystem som kan hantera ökad trafik och rörlighet,
samtidigt som samhället ska gå i en hållbar riktning. Inför en ny översiktsplan
behöver vi se över trafiksystemet och särskilja trafikfrågorna. Vi behöver se trafiken i
ett helhetsperspektiv för att kunna utveckla en både hållbar och attraktiv stad.
Trafikstrategin ger en inriktning och en målbild för vår trafikplanering. Strategin
handlar främst om hur trafiken ska förändras i centralorten, men också i kransorter
och utmed stråken för kollektivtrafik. Den omfattar gångtrafik, cykeltrafik, biltrafik,
kollektivtrafik med buss och tåg, godshantering, tung trafik, och utryckningstrafik.
Trafikstrategin behöver stödja ett förändrat beteende som är hållbart på lång sikt. Det
innebär att förädla respektive utveckla nya områden så att alla kan välja ett hållbart
transportsätt. Trafiksystemet ska tillgodose transportbehov och var tryggt, säkert och
trivsamt, samtidigt som det bidrar till en bättre miljö. Då skapas också en attraktiv
stadsmiljö.
Trafikstrategin har samma tidshorisont som vår kommande översiktsplan, år 2035.
Vid den tidpunkten förväntas Götalandsbanan vara utbyggd mellan Göteborg och
Stockholm via Borås, Västlänken i drift och målbilden för tågtrafiken i Västra
Götaland genomförd. Dessa är avgörande för att trafikstrategin ska få full effekt på
vårt resande.
För att få in synpunkter och idéer skickas trafikstrategin på remiss till berörda
nämnder/styrelser/myndigheter under tiden 26 juni – 26 september 2014
För att kunna följa upp det framtida arbetet behöver den slutgiltiga trafikstrategin
kompletteras med mätbara indikatorer som inte redan finns i andra fastställda
styrdokument. Som en del i remissen vill Kommunstyrelsen få förslag på möjliga
indikatorer som vardera nämnd/styrelse/myndigheter kan ansvara för.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Sändlista:
Länsstyrelsen Västra Götalands Län
Västra Götalandsregionen
Trafikverket Region Väst
Västtrafik
Polismyndigheten i Västra Götaland
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Sjuhärads Kommunalförbund
Bollebygds kommun
Herrljunga kommun
Marks kommun
Svenljunga kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun
Miljö- och konsumentnämnden
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Stadsdelsnämnd Väster
Stadsdelsnämnd Norr
Stadsdelsnämnd Öster

Borås Energi och Miljö AB
Borås Elnät AB
Borås kommuns Parkerings AB
Ungdomsrådet
Pensionärsrådet
Näringslivsrådet
Trygghetsfrämjande rådet
Brottsförebyggande rådet
Kommunala funktionshinderrådet
BoråsBorås
Borås City
Centrumledning Knalleland
Företagarna i Borås, FB
Viareds företagarförening
Borås Naturskyddsförening
Cykelfrämjandet

.

Förädla det vi har!
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Sammanfattning
Borås växer med mer bostäder, arbetsplatser och handel. Fler och fler behöver förflytta sig på våra
gator och vägar. Borås allt större roll som nav för Sjuhärad och i en växande arbetsmarknadsregion
ökar också konkurrensen om utrymmet. Götalandsbanan, vårt viktigaste samhällsbyggnadsprojekt,
kommer att påverka både stadens utveckling och vårt resande.
Detta ställer krav på ett transportsystem som kan hantera ökad trafik och rörlighet, samtidigt som
samhället ska gå i en hållbar riktning. Inför en ny översiktsplan behöver vi se över trafiksystemet och
särskilja trafikfrågorna. Vi behöver se trafiken i ett helhetsperspektiv för att kunna utveckla en både
hållbar och attraktiv stad.
Trafikstrategin ger en inriktning och en målbild för vår trafikplanering. Strategin handlar främst om
hur trafiken ska förändras i centralorten, men också i kransorter och utmed stråken för kollektivtrafik.
Den omfattar gångtrafik, cykeltrafik, biltrafik, kollektivtrafik med buss och tåg, godshantering, tung
trafik, och utryckningstrafik.
Trafikstrategin behöver stödja ett förändrat beteende som är hållbart på lång sikt. Det innebär att
förädla respektive utveckla nya områden så att alla kan välja ett hållbart transportsätt. Trafiksystemet
ska tillgodose transportbehov och var tryggt, säkert och trivsamt, samtidigt som det bidrar till en bättre
miljö. Då skapas också en attraktiv stadsmiljö.
Trafikstrategin har samma tidshorisont som översiktsplanen, år 2035. Då är Götalandsbanan mellan
Göteborg och Stockholm via Borås utbyggd, Västlänken i drift och målbilden för tågtrafiken i Västra
Götaland genomförd. Dessa är avgörande för att trafikstrategin ska få full effekt på vårt resande.
Trafikstrategin kompletteras senare med en eller flera trafikplaner med åtgärder, som även preciserar
tidpunkter och kostnader.
Förädla det vi har
(paraplyet)

Bilfritt centrum

Huvudnätet är blodomloppet

Knutpunkter



Minskad trängsel genom att optimera flödet



Lätt att välja rätt färdmedel



Kollektivtrafiken är strukturbildande



Prioritera mellan trafikslag och skapa förutsättningar för viktiga stråk



Smarta parkeringslösningar



Kapacitetsstarkt resecentrum med god anslutning till huvudnät



Tydliga och säkra stråk för gående och cyklister



Gaturummet ska vara utformat så att det är lätt att förstå vilket trafikslag som är prioriterat

Regional nivå - Mellan orter - Inom tätort
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Från vision till strategi
Borås Stad har i visionen Borås 2025 en ram för all planering. För att gå visionens riktning behöver
kommunen strategier som styr planeringen åt rätt håll, och uppföljning av att vi når målet i tid.
De punkter i visionen som trafikstrategin bygger på är
- Vi utvecklar samverkan med Göteborg och övriga Västsverige så att fler får snabba pålitliga och
hållbara transporter
- Vi gör det lätt för människor att förflytta sig inom stadskärnan och till andra delar av staden.
- Vi stimulerar miljövänliga resvanor och transportsystem med nya tekniska lösningar
- Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de kollektiva transportsystemen dominera med nya
tekniska lösningar
- Vi utvecklar mötesplatser i det offentliga rummet med nya parker, grönytor och torg för mänsklig
samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. Viskan får en framträdande plats och ger
möjligheter till både aktiviteter och sinnesro
- Vi skapar en ren, snygg och trygg stad
- Vi förtätar boende och strävar efter att tredubbla antalet invånare i stadskärnan
Det har lett till fyra principer i trafikstrategin:





Förädla det vi har
Bilfritt centrum
Huvudnätet är blodomloppet
Knutpunkter

Till detta finns åtta målområden som är grunden i vår planering och visar vad som ska eftersträvas i
Borås framtida trafiksystem.

Trafikstrategin i planeringen
Kommunal planering kan generellt ses som tre steg. Steg 1 är inriktningsplanering som ska styra i en
viss riktning utan att gå in i detaljer. Här finns både översiktsplan och trafikstrategi, som med ett
helhetsperspektiv benar ut vilka mål och strategier vi ska arbeta med.
Trafikstrategin kommer således inte att redovisa lösningar på problem eller kartmaterial som visar på
hur trafiken kommer att förändras.
Nästa steg är åtgärdsplanering. Det kan vara en trafikplan för hela staden, eller ett delområde. Där ser
vi vilka lösningar som behövs för att nå målen, och hur arbetet ska prioriteras i budgeten. Det är först
då som det går att utläsa vilka åtgärder som behövs för att uppnå våra uppsatta mål i trafikstrategin.
Det sista steget är genomförandeplanering. Här kommer arbetet till detalj och byggande. Tryggheten
att vi gör rätt sak finns i en tydlig förankring av varför det görs.
Inriktningsplanering

Åtgärdsplanering

Genomförandeplanering

Översiktsplan / Trafikstrategi /
Visioner

Trafikplan / Åtgärdsprogram

Projekt

Ansvarsfördelning
Kommunen har ett stort ansvar för att förverkliga trafikstrategin. Som ansvarig för drift och skötsel av
större delen av gatunätet i Borås samt ansvarig för planering, prioriteringar och budgetanslag. Den
kunskapsbas som kommunen har ska också förmedlas till invånare och företag för att påverka och
förändra resebeteende. Trafikstrategin ska hjälpa oss att leda oss rätt i vårt arbete.
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Tillsammans med kommunen finns det ett antal viktiga aktörer som har stor betydelse för att vi ska
lyckas. Riksvägar och länsvägar på landsbygden och i centralorten sköts, med undantag av de centrala
delarna av riksväg 42 och länsväg 180 av Trafikverket. Vägföreningar hanterar gatunätet i våra
kransorter. Kommunen ansvarar dock via avtal med vägföreningar för drift och underhåll av vägarna
inom kommunens tätorter.
Trafikverket ansvarar för järnvägsnätet och är också de som utreder och planerar för nya
järnvägsdragningar på uppdrag av staten. De har även ansvaret för utredningar och planering av nya
större vägar som tillhör det statliga vägnätet.
Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i hela regionen och kommer att ha en betydande roll i det
arbetet med att utveckla och förbättra möjligheten att åka kollektivt. I Borås och sjuhäradsbygden är
busstrafiken dominerande men där finns stor potential att utveckla även på järnväg.
Borås Stad behöver ett utökat samarbete med Trafikverket och Västtrafik för att kunna hantera hela
trafiksituationen. För att centrumutvecklingen kommer även fastighetsägarna och övriga aktörer i
centrum att ha en stor betydelse. Alla parter har ett stort ansvar i att hantera och kunna uppnå de
nationella och regionala mål som beslutats.

Fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen är en metod för att optimera vägnätet. Genom att använda metoden underlättar vi
samarbetet med Trafikverket, samtidigt som våra argument blir tydligare.
Varje steg i fyrstegsprincipen täcker in olika aspekter och skeden i utvecklingen av vår infrastruktur.
Hållbart resande lägger tyngdpunkten på de två första stegen, som handlar om att bearbeta attityder
och marknadsföra hållbara resval.
1.Tänk om - påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.
2.Optimera - åtgärder för att mer effektivt utnyttja den infrastruktur som finns.
3.Bygg om - begränsade ombyggnationer.
4. Bygg nytt - nyinvesteringar eller större ombyggnader.
Varje problem angrips först enligt steg ett och två. Tredje och fjärde steget genomförs om inte de
tidigare stegen räcker till.
Metoderna i trafikstrategin är granskade utifrån fyrstegsprincipen.

Yttre krav och förväntningar på trafikstrategin
Färdplan 2050
Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram ett underlag till en färdplan för ett Sverige
utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Den ställer bland annat stora krav på att samhällsplaneringen
behöver få en ändrad inriktning för att nå målet 2050. Det handlar om en klimatinriktning på
infrastruktursatsningar och förändringar av nationell, regional och lokal planering för att samhället ska
bli mer transportsnålt. Ett transportsnålt samhälle har också många andra fördelar, det bidrar till
minskade luftföroreningar, buller etc.
För trafikstrategin ger färdplanen tydliga signaler att ta tag i både hur vi reser och hur vi bygger upp
vårt samhälle.
Målbild tåg
Västra Götalandsregionen har tagit fram en målbild för tågtrafiken. År 2035 ska tågtrafiken klara tre
gånger så många resenärer, ett ambitiöst mål men inte omöjligt att uppnå. Målbilden förmedlar en vilja
att utveckla Västra Götaland till ett konkurrenskraftigt tillväxtområde i norra Europa. I detta
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sammanhang är goda kommunikationen en självklar komponent för invånare och näringsliv.
Tågtrafiken är det färdmedel som kan förena ett framtida hållbart transportsystem och växande
arbetsmarknadsregioner. Målbilden är ett naturligt utvecklingssteg kopplat till redan beslutande
investeringar.
Det finns stora möjligheter att tolka in målbilden för tåg i vår trafikstrategi. Ett tillhörande PM utreder
dessutom Duospårvagn i Sjuhärad, vilket ger oss tydliga indikationer hur regionen vill utveckla våra
befintliga järnvägar. När Götalandsbanan står klar mellan Borås och Göteborg kan nuvarande järnväg
på sträckan Borås – Sandared - Bollebygd – (Göteborg) utvecklas för duospårvagnstrafik. De övriga
tre järnvägsstråken utvecklas tills vidare med utbyggd regiontågstrafik, fjärrtrafik samt busstrafik,
vilket förväntas innebära allt tätare turer för persontrafiken.
Regional och nationell infrastrukturplan
Regeringen har fastställt nationell infrastrukturplan för perioden 2014-2025. Regionen fastställer den
regionala planen. Från planerna får vi indikationer på hur Trafikverket prioriterar och vilka stora
projekt som kommer att genomföras fram till 2025.
Utgångspunkten i planen är att vårda den infrastruktur vi har och använda den mer effektivt. Vi ska
också bygga om och bygga nytt för att utveckla samhället, samt utveckla nya lösningar. Planen ska
bidra till ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart
transportsystem, samt verka för att de transportpolitiska målen uppnås.
Förslaget innebär en upprustning av järnvägen. Punktligheten på järnvägen förbättras genom att
underhållsinsatser riktas mot högtrafikerade stråk där störningar ofta får stora konsekvenser.
Genom att åtgärda brister i befintlig infrastruktur kan transportsystemets negativa påverkan på miljö
och hälsa motverkas. En ökning av riktade åtgärder görs för att transportsystemet ska bidra till de
nationella miljömålen. Det som föreslås är åtgärder inom buller, förorenade områden samt vatten och
landskap. Även andra satsningar som görs i form av anpassning av hastigheter på vägarna till vägarnas
säkerhetsstandard och fler trafiksäkerhetskameror gynnar miljö samtidigt som det ger stora effekter för
säkerhet.
Satsningar på cykel- och kollektivtrafik föreslås samtidigt som stationer och trafikmiljöer ska göras
mer attraktiva och funktionella. Nya krav ställs när samhällen och människors behov av resor och
transporter förändras. Trafikverket är en part i det arbetet, och arbetar nära näringsliv, kommuner,
regioner och andra myndigheter för gemensamma lösningar på dagens och framtidens
transportutmaningar.
Trafikverket ska aktivt delta i samhällsplaneringen och bidra till att lokalisera verksamheter klokt så
att tillkommande transportbehov går att hantera. Det handlar om att vårda, förbättra och utveckla
transportsystemet. Trafikverket vill prioritera väg- och järnvägsstråk för godstransporter,
möjligheterna till arbetspendling, kollektivtrafik, gång och cykel samt ökade möjligheter till
trafikslagsövergripande användning av transportsystemet, exempelvis förbättrade järnvägsförbindelser
till och från de större flygplatserna.
Regeringen och Regionen har pekat ut ett antal investeringsåtgärder som ska genomföras under åren
2014-2025 till dessa kommer även potter för mindre åtgärder. För trafikstrategin är det intressant vilka
namngivna objekt som berör närområdet. För sjuhärad utredningsuppdrag för dubbelspår till Göteborg
samt investeringspengar för byggnation på delsträckan Bollebygd - Mölnlycke. Rv27 byggs ut mellan
Kråkered och Viared samt forsättningen på ny sträckning av Rv 40 mot Ulricehamn. Dessutom finns
projektpengar till Rv40 genom borås, främst förskönande element bulleråtgärder ”Skönheten och
oljudet” samt busskörfält. Fortsatta studier av ny sträckning av Lv180 Viared - Sandhult ska
genomföras för att på sikt flytta trafik från nuvarande Rv42 förbi Fristad. Små potter finns också för
upprustning av befintliga järnvägar.
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Nulägesbeskrivning
I tätorten Borås bor ca 65 % av kommunens befolkning, ca 65 000 invånare. Befolkningen har ökat
allt snabbare och år 2013 ökade invånarantalet med 1100 personer i kommunen. Befolkningen ökar
mest i Borås tätort. Från och med 2011 är kommunen indelad i tre stadsdelar: Norr, Väster, Öster med
vardera ca 35 000 invånare. Befolkningen ökar i ett stråk västerut, i Sandared-Sjömarken och ett stråk
norrut, i Tosseryd-Frufällan-Fristad.
Bostäderna finns till 64,4% i tätorten Borås. Borås tätort förtätas i centrum, där det planeras för flera
nya höga flerbostadshus. Ambitionen i visionen Borås 2025 är att tredubbla antalet invånare i centrum.
De flesta av de nya bostäderna ligger i stadsdelarna Stadskärnan och Druvefors. På Norrby planeras ett
stort bostadsprojekt med över 1000 bostäder. På Regementet och i Knallelandsområdet planeras och
över 1500 bostäder vardera.
Genom Borås går de nationella stråken mellan Göteborg och Stockholm i form av riksväg 40
respektive Göteborg-Karlskrona, riksväg 27. Större vägförbindelser är också riksväg 41 BoråsVarberg, riksväg 42 Borås-Vänersborg och länsväg 180 Borås-Alingsås. En ny sträcka på Rv 27
kommer förbinda Rv27/41 med Rv40 i höjd med Viaredsrondellen. Borås har dag järnvägsförbindelse
i fyra riktningar, Göteborg, Herrljunga, Kalmar och Varberg. som trafikeras av både gods- och
persontrafik. Utöver det pågår planering för Götalands-banan som planeras för höghastighetståg.
Sträckan mot Göteborg ligger närmast i tid men en framtida fortsättning mot Jönköping/Stockholm.
Antalet arbetstillfällen i kommunen var nära 55 000 år 2012. De största arbetsgivarna i Borås är:
Borås Stad (ca 9 300), Västra Götalandsregionen, SÄS (ca 4 300), Ericsson AB (ca 1 000 anställda),
Ellos (ca 920), Högskolan i Borås (ca 680), Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (ca 580) och
Volvo Bussar AB (ca 400). Viared är ett av de större industriområdena i utkanten av tätorten Borås
väster ut längs riksväg 40, och området har ca 260 arbetsställen med ca 4500 anställda. Högskolan i
Borås har sex institutioner och forskarutbildning. Utbildningar bedrivs inom biblioteks- och
informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city och högskolan har ca 15 000
studenter.
Den största målpunkten är centrum där vi har många arbetsplatser och handel samt våra
kollektivtrafiknoder Resecentrum och Södra Torget. Inte lågt efter kommer Knallelandsområdet. För
arbetsresor är Södra Älvsborgs Sjukhus, Högskolan, Ramnaslätt/Lundaskog och Viared viktiga mål,
förutom kommunens olika verksamheter. För upplevelser är Borås djurpark, Kulturhuset och Borås
Arena området intressanta målpunkter.
Biltrafik
Vart vi reser är en viktig faktor när vi ska hitta lösningar för våra resor. För biltrafiken har SWECO
studerat våra resesamband och skapat en schematisk beskrivning på genomfartstrafiken och mellan
zoner i staden med hjälp av olika tjocka band utifrån antal bilar. (se nedan). Framtida förtätning av
bebyggelse, nya områden samt nya användningar kommer att påverka flödena.
I den första bilden redovisas enbart den genomgående trafiken och som inte har sin start eller mål i
staden. Ytan för de gula cirklarna representerar mängden av alla bilresor som passerar gränsen till
staden i de olika riktningarna. Varje riktning kan vara en summering av flera vägar såsom exempelvis
sydost som omfattar både väg 27 och Gånghestervägen. De grå banden visar de största enskilda
flödena mellan olika riktningar, alltså genomfartstrafik. Den allra största relationen återfinns på väg 40
med ca 6000 bilar/dygn och därefter mellan väg 27 och väg 40 väst med ca 2000 bilar/dygn.
I bild två är de resorna som har sin start eller mål i staden som visas. För att se den totala
trafikmängden behövs summorna slås samman.
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Mängden av alla in-/utfartsresor som passerar gränsen till staden i de olika riktningarna redovisas
ovan. Exempelvis är det ca 12 000 fordon/vardagsdygn omedelbart väster om Nabbamotet som har
start eller mål i Borås. Totalt är det ca 70 000 fordon/vardagsdygn som utgör in-/utfartstrafik.
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Bilflöden mellan zoner i Borås (2010)

Ytan för de gula cirklarna representerar det totala antalet bilresor till och från respektive zon. De grå
banden representerar storleken på flödet mellan zonerna. I bilden ovan redovisas de 50 största enskilda
flödena. Den största zonen utgör centrum med över 50 000 bilresor/dygn men även zonen norr där om
som innehåller Armbåga, Knalleland, Viskastrand och ICA-city har ca 37 500 resor. Viared har ca
12 000 bilresor/dygn.
Parkering
I centrum finns ca 3500 allmänna parkeringsplatser varav flertalet är markparkering på kvartersmark.
Av dessa finns 1267 platser inom Cityringen (stadskärnan) varav ca 1/3 är gatuparkering. Utöver dessa
allmänna p-platser finns ett antal garageplatser hos privata fastighetsägare.
I Knalleland finns det ca 2500 parkeringsplatser som drivs i privat regi.
Inom stadsdelarna Villastaden, Lugnet, Östermalm och Salängen tillämpas boendeparkering. Syftet är
att göra det möjligt för dem som bor i delar av centrala staden och inte är beroende av bilen varje dag
att kunna lämna bilen hemma.
Tåg
Borås har dag järnvägsförbindelse i fyra riktningar, Göteborg, Herrljunga, Kalmar och Varberg.
Banorna har relativt låg standard vilket medför längre restider. Det finns kapacitetsbrist för att
möjliggöra ökad spårbunden kollektivtrafik. Utöver det pågår planering för Götalandsbanan som
planeras för höghastighetståg. Sträckan mot Göteborg ligger närmast i tid men en framtida fortsättning
mot Jönköping/Stockholm.
Kollektivtrafik
Borås är en viktig nod och arbetsmarknadsregion med en stor in- och utpendling från övriga
kommuner i Sjuhärad samt Göteborgsområdet. Pendling sker både med buss och tåg med fyra banor:
Kust till kustbanan Göteborg-Borås, Borås-Alvesta-Karlskrona, Viskadalsbanan Borås-Varberg samt
Älvsborgsbanan (Borås-Herrljunga-Uddevalla). Regionala bussar ansluter till Borås från alla
huvudorter i grannkommunerna samt från kommunens alla tätorter. En stor del av den regionala bussoch tågtrafiken består av arbetsresor utmed de starka pendlingsstråken samt skolresor från de övriga
orterna. Resandeutvecklingen på de regionala busslinjerna och tågtrafiken ligger stabilt på ungefär
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samma nivå. Det är fler som pendlar in till Borås, än ut. Stråket Göteborg – Borås är Sveriges tredje
starkaste pendlingstråk och har en expressbusslinje med mycket stor resandeökning.
Den största målpunkten för kollektivtrafiken är centrum och de hållplatser som ligger där. Störst av
dessa är Södra torget. Andra stora målpunkter är Resecentrum, Högskolan och Hötorget. För
upplevelser är Borås djurpark, Kulturhuset och Borås Arenaområdet intressanta målpunkter. För
arbetsresor är Södra Älvsborgs Sjukhus och Viared viktiga mål, förutom kommunens olika
verksamheter. För shopping är centrum, följt av Knalleland, den absolut största målpunkten. Alla
gymnasier och större skolor är också stora målpunkter för kollektivtrafiken. Hässleholmen och Sjöbo
är två stadsdelar med många kollektivtrafikresenärer.
I dec 2010 genomförde Västtrafik en omfattande linjeomläggning av stadstrafiken i Borås med målet
att rusta trafiksystemet för ett fördubblat resande. Resandeutvecklingen har sedan dess varit mycket
positiv. Den stora merparten av 8 miljoner resor med stadstrafiken koncentreras till linje 1, 2 och 8. (se
nedan: röd blå och grön). Det starkaste stråket i stadstrafiken är linje 1 mellan Sjöbo – centrum. Det
stråket har dubbelt så många resande som stråket på linje 1, Centrum – Sjukhuset – Hässleholmen och
stråket mellan Tullen - Södra torget på linje 2. Övriga stråk är mer likvärdiga medan linje 4 och linje 3
har ett lågt resande.
Det finns framkomlighetsproblem för kollektivtrafiken vilket studeras av Västtrafik, Västra
Götalandsregionen och kommunen. Problemen är i första hand koncentrerade till stadskärnan, där
framkomligheten begränsas av bilar, andra bussar och små svängradier i gaturummen. På de stora
vägar som leder till centrum, fastnar kollektivtrafiken i den trängsel som finns på genomfartsvägarna i
rusningstrafik.

Påstigande med stadsbusslinjer 1-8 i mars 2012 uppdelat på skaft.
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Ingående påstigandesiffror (där Södra Torget av utelämnats)

Gångtrafik
Faktaunderlaget för gångtrafik är undermåligt. Det finns två undersökningar i stadskärnan från
sommaren 2000 och 2013, vilket inte visar en helhetsbild. Semestertid och få studenter vid högskolan
medför en osäkerhetsfaktor i redovisningen. Dock går det att utläsa tendenser.
Jämförs de två studierna från 2000 och 2013 syns att stadskärnan är väldigt koncentrerad. De gator
som har rustats upp och blivit gågator/gångfartsgator har fått den största ökningen av gångtrafikanter.
Dessutom har det skett en förändring av butikslokaler vilket har varit en minst lika stor faktor till
antalet gående.
Vid mätningen 2013 studerades gatorna in till stadskärnan. De gatorna som flest gående in mot
centrum är Nybrogatan, Skaraborgsvägen och Stora Brogatan(från öster). Mätningar som skett på
parallellgator visar tendenser på att gångtrafikanter undviker de mest trafikerade gatorna.
Cykel
En inventering av gång- och cykelvägnätet i centrala Borås genomfördes våren 2011 i
trafiknätsanalysen ”Rätt fart i staden” av Vectura. Större delen av cykelvägnätet är separerat från
biltrafiken och bedöms därmed ha god kvalitet. På några av de sträckor som bedömts ha god
trafiksäkerhet är däremot cyklisternas framkomlighet låg. De huvudsakliga bristerna ansågs vara att
Borås centrum saknar något egentligt cykelvägnät och de cykelbanor som finns klassificeras som
isolerade sträckor med låg standard. Utöver dessa brister uppmärksammades även att det:







Saknas förbindelse mellan tätortens huvudstråk och centrum
Otydlighet om vad som är cykelbana och vad som är gångbana
Trafiksystemet vittnar om prioritering av bilismen
Brister i kommunikation om var cykling är tillåten
Brist på cykelställ i samband med de nya gågator
Få cykelvägar i Borås Stads ytterområden
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Vårt cykelnät kompletterat med stora målpunkter och huvudstråk (2011)

Utryckningstrafik
Utryckningstrafiken är en viktig funktion för staden och har höga krav på framkomlighet. En
kvalitetsbedömning, gjord i trafiknätsanalysen ”Rätt fart i staden” av Vectura, på utryckningsnätet för
ambulans och brandkår visar på några sträckor som har mindre god framkomlighet. Brandkårens
inställelsetider till olika målpunkter är beroende av vilken hastighet övriga bilar kan färdas vilket i sin
tur av framkomligheten i större utsträckning än skyltad hastighet.

Kvalitetsbedömning av utryckningsnätet
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Miljö
Trafiken har mycket stor påverkan på vår miljö och energiförbrukning. Den behöver förändras för att
vi främst ska få en bättre miljö och bättre hälsa. Parallellt med detta arbete tas det fram en Energi- och
klimatplan som till stora delar beskriver trafikens inverkan på energiförbrukningen. För att nå de
uppsatta målen i minskad energiförbrukning behöver vi förändra vårt sätt att resa.
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Principer
Trafikstrategin har fyra principer för arbetet med att nå den hållbara staden.

Förädla det vi har
(paraplyet)

Bilfritt centrum

Huvudnätet är blodomloppet

Knutpunkter

Förädla det vi har handlar om att ta vara och utveckla de positiva egenskaperna vi har i staden och
våra orter. Genom att utveckla Borås på ett hållbart sätt får vi en karaktärsstark och självständig stad
samtidigt som att vi tar till vara de investeringar som är gjorda.
Borås ligger geografiskt bra med goda kommunikationer till Landvetter, Göteborg och Jönköping.
Fyra riksvägar (27, 40, 41, 42) och en länsväg (180) möts här. Vi har ett centralt placerat resecentrum
med järnväg i fyra olika riktningar och väl fungerade samhällen utmed linjerna. Järnvägsnätet ska
kompletteras med Götalandsbanan.
Bilfritt centrum finns i visionen Borås 2025 för att skapa en livskraftig stadskärna. Det offentliga
rummet ska utvecklas för mötesplatser, rekreation, upplevelser, handel, boende och kreativa utbyten.
Bilfritt centrum ställer krav på bättre strukturer utanför centrum och anslutningar till stadskärnan.
Huvudnätet är blodomloppet. De olika trafikslagen har sina egna artärer. Huvudnätet för de gående
ska knyta samman dörr till dörr i attraktiva och trygga miljöer. Cykelvägnätet ska väl sammanbundet
och trafiksäkert utgå från knutpunkterna. Kollektivtrafiken ska skapa struktur och vara det självklara
valet för resan. Borås är en regional knutpunkt med stora trafikströmmar. De ska ske effektivt och
säkert med så få störningar som möjligt för den lokala trafiken.
Knutpunkter ska vara omstigningspunkter mellan olika trafikslag och ha service för pendlare och
närboende. Knutpunkterna kan utvecklas ytterligare med bebyggelse eller andra funktioner utifrån
platsens unika värde, och förbättra underlaget för kollektivtrafik och service.
Efter de fyra principerna har vi åtta målområden att arbeta vidare med. Målområdena ger en
framtidsbild för medborgare, beslutsfattare och tjänstemän som ska arbeta med trafik- och
samhällsplanering.
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Sammanfattade strukturbild för trafikstrategi 2035. Strukturbilden visar bl. a. ett bilfritt centrum omringat med knutpunkter och våra större
kransorter som viktiga serviceorter.
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Målområden
1 Optimera flödet för minskad trängsel
Olika färdmedel har olika anspråk på ytor. Vi behöver tänka igenom hur vi använder gatuutrymmet så
att så många som möjligt kan få del av det.

Vi vill att stadskärnan ska ha liv och rörelse och vara en attraktiv mötesplats. I planeringen
strävar vi efter att förtäta stadskärnan. Det ger en närhet som minskar behovet av transporter
när mycket finns på gångavstånd. På landsbygden finns helt annat fokus. Här kan transporter
vara en av förutsättningarna för en livfull miljö.
För att så många som möjligt samtidigt ska kunna utnyttja infrastrukturen gäller det att hitta
den optimala blandningen av trafik. Kan man sprida trafiken över tid, exempelvis genom
flexibla arbetstider, skapar det också möjligheter att optimera flödet.

Om alla trafikslag skulle få ett eget utrymme i båda riktningarna i gaturummet, dvs en fil vardera för
buss, bil, gods, parkering, cykel och gångtrafik, behöver vi gator dubbelt så breda som Allégatan. Det
är varken möjligt eller attraktivt.
Biltrafik tenderar att fylla allt ledigt utrymme. Sedan 1960-talet har bilen dominerat utvecklingen i
stadsmiljön. Den trenden kan inte fortsätta om vi vill ha snabba kommunikationer och en ren och
attraktiv stad. Med bra förutsättningar för kollektivtrafiken på bilens bekostnad blir bussen det mest
attraktiva valet.
Större ombyggnader eller nybyggnader av infrastruktur är väldigt kostsamma och ska övervägas först
när ingen annan påverkan kan lösa problemet.
Metoder
 Optimera flödet för varje område.
 Prioritera kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafiken på bilens bekostnad.

16

2 Lätt att välja rätt färdmedel
Det ska vara lätt att välja rätt färdmedel, och valet måste stämma i livspusslet. Det ska kännas naturligt
att ta sig fram på ett hållbart sätt. Detta kräver lösningar som är anpassade efter livssituation, var man
bor, var och när man arbetar och vilka behov familjen har.
Borås Stad har ansvar för att planera funktioner på rätt ställe, och påverka människor att förändra sitt
resande. Kommunen kan visa på smarta lösningar och förmedla goda exempel, påverka attityder och
beteende så att vi utnyttjar gatunätet bättre. Det ska vara tydligt vilket färdmedel som är rätt för just
dig, beroende på var i kommunen du bor och hur din livssituation är.
Det ska finnas en tydlig koppling mellan busshållplatser med många resande och andra färdmedel.
Bilpooler i bostadsområden eller för företag är en möjlighet för att ha bil när man behöver. I bostaden
ska cykeln alltid kunna vara nära till hands.
För att nå hållbara transporter måste vi påverka såväl enskilda som kommun, företag och
organisationer. Borås Stad, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Trafikverket och företagen i Borås
är alla viktiga för att främja hållbara resval.
Metoder
 Planera så att det hållbara resandet är det enklaste valet för individen
 Visa fördelarna med ett hållbart resande och påverka människors resebeteende.
 Öka attraktiviteten i centrum genom anpassade och samordnade godstransporter.
 Samverka för att hitta ekonomiska incitament att välja hållbart resande.
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3 Kollektivtrafiken bildar struktur
Kollektivtrafiken ska vara stommen i det framtida resandet. Det är en struktur som sällan flyttar på sig,
vilket gör den attraktiv att ha nära sitt hem och sin arbetsplats.
Många resande ger tätare turer och gör stråken ännu mer attraktiva. En medveten planering av
bebyggelse ökar förutsättningarna för hållbara trafikslag. Därför ska vi förtäta bebyggelsen där det är
nära till hållplatser eller stationer. Nya effektiva kollektivtrafiklinjer ska utgöra grunden i nya
bebyggelseområden för att det hållbara resandet ska bli en naturlig del av vardagen.
Stadskärnan har störst potential för förtätning. Här passerar samtliga buss- och tåglinjer, och det är
nära till aktiviteter och samhällsservice. Förtätning i stadskärnan, med arbetsplatser, bostäder, handel
och service, bidrar till ett mer hållbart samhälle.
Bättre turtäthet med kollektivtrafik från våra kransorter kan utveckla orterna. Flera av dem har
dessutom järnväg. Förtätning av bebyggelse nära stationen samt bättre gång- och cykelvägar ökar
möjligheterna att resa hållbart hela vägen. Området runt stationer och hållplatser samt stråken till och
från ska utvecklas som trygga, säkra och attraktiva platser.
Bättre möjlighet att pendla med tåg skapar bäst förutsättningar för att binda samman hela Sjuhärad och
regionen med hållbara resor. Västra Götalandsregionen har ett mål att trafikera Sjuhärad med
duospårvagn eller regiontåg år 2035. I de orter som järnvägen passerar men som inte har någon station
bör vi överväga möjliga stationslägen.
När Götalandsbanan västerut är klar finns en snabb förbindelse till Göteborg och till Landvetter
flygplats. Vi ska intensifiera planeringen för Götalandsbanan österut mot Jönköping och Stockholm.
Metoder
 Förstärka stations- och hållplatspunkter för att attrahera flera resande
 Förbättra restiden för kollektivtrafiken genom prioriteringar i gaturummet
 Fortsätta vara drivande i arbetet för en snar utbyggnad av Götalandsbanan
 Stärka dialogen med Västtrafik och Västra Götalandsregionen om bättre kollektivtrafik.

18

4 Prioritera mellan trafikslag och skapa stråk
Bilens dominans i trafikplaneringen har lett till att staden brett ut sig. För att öka attraktiviteten i Borås
behöver vi fortsätta att förtäta staden, och förädla och prioritera i gaturummet. Gående, cyklister och
kollektivtrafik - i den ordningen - prioriteras före bilen, utom på biltrafikens huvudvägnät.
Biltrafiken kommer även i fortsättningen att kräva utrymme i staden. Ett huvudvägnät för biltrafik blir
stommen för genomfartstrafiken och för att ta sig till knutpunkter eller parkeringshus. Att fler väljer
snabba kollektiva lösningar skapar utrymme för nödvändig genomfartstrafik. En inriktning blir att
minska risken för proppar i systemet.
Räddningstjänst, ambulans och polis ska alltid ha hög prioritet för korta insatstider.
Ökad framkomlighet och kortare restider för gång, cykel och kollektivtrafik gör dem attraktivare än
bilen. Det ger en naturlig övergång till hållbara trafikslag. Områden ska utvecklas utifrån att
kollektivtrafiken är prioriterad i gaturummet, och gång- och cykelförbindelser förbättras så att man
snabbt kan ta sig till hållplatsen, knutpunkten eller hela sträckan.
Borås struktur ger förutsättningar för vilka trafikslag som ska prioriteras i stadsdelen. I stadskärnan är
bebyggelsen tät och gaturummet skapat för att färdas långsamt i. Här finns det största utbudet av
handel och restauranger, som är beroende av en attraktiv och levande stadskärna. Det är främst här vi
ska prioritera gång- och cykeltrafik. Kollektivtrafiken ska vara det attraktiva valet till och från
stadskärnan. De som kommer med bil ska hänvisas till parkeringshus eller parkeringsgarage under
mark i utkanten av stadskärnan.
Områden äldre än 1950 är byggda för ett lågt bilinnehav. De ska få förutsättningar att förädlas till
stadsdelar, där de hållbara transportslagen är det naturliga färdsättet.

Jämförelse Borås tätort 2050 och 2013.

Borås ska få knutpunkter där man kan byta till kollektivtrafik eller samåkning. Dessa ska utvecklas
med funktioner för ökad attraktiviteten och ökad service till närboende. De ska placeras i de randzoner
där huvudnäten för biltrafik och kollektivtrafik möts och det är naturligt att växla mellan biltrafik och
andra transportslag.
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I en stad med växande näringsliv är godstransporter ett viktigt inslag. I Borås finns spetskometens
inom textil, logistik och handel vilket kräver bra logistik. Godstrafiken förutspås dessutom öka i takt
med att Göteborgs hamn byggs ut. Det kommer delvis att påverka Borås när gods ska passera staden.
För godstrafik på järnväg och väg är den långsiktiga inriktningen att godset ska passera utanför staden
för att minska de negativa effekterna av bullerstörningar och säkerhet och främja en attraktiv
stadskärna.
När Rv27 färdigställts mellan Viared och Kråkered kommer en koppling mellan rv27 och Rv40 österut
att vara strategisk för Borås vidare utveckling. En fortsättning av väg 27 norrut från Viared mot
Alingsås är av stor strategisk betydelse. I den regionala planen för infrastruktur ska fortsatta studier av
ny sträckning av Lv180 Viared - Sandhult genomföras för att på sikt flytta trafik från Centrum och
nuvarande Rv42 förbi Fristad

Metoder
 Korta restiderna för bussen genom ökad framkomlighet
 Skapa sammanhängande cykel- och gångstråk
 Utreda möjligheter att leda gods på järnväg och väg utanför staden
 Utreda behov samt lämpliga stråk för att leda genomfartstrafiken utanför staden.
 Arbeta intensivt för Götalandsbanan med stopp i nuvarande stationsläge.
 Öka framkomligheten för blåljustrafiken.
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5 Smarta parkeringslösningar
En attraktiv stad förutsätter att vi hushåller med vår mark på bästa sätt. Markparkeringar är inte
ekonomiskt försvarbara i attraktiva lägen, utan kommer att bli bebyggda eller bli ytor för
uteserveringar och mötesplatser.
Vi behöver tänka nytt för hur vi använder de parkeringar vi har, och reservera ytor för parkeringshus
eller parkeringsgarage i centrala lägen. Dessutom ska cykelparkeringar vara en naturlig del i staden.
För parkeringar finns olika behov. Dels är det för kortare ärenden i stadskärnan, dels arbetspendling
när vi lämnar bilen hela dagen, dels för att parkera under en längre tid. Medel för att styra parkeringar
är maxtid och pris.

Principskiss för parkering
Centrum
Parkering intill stadskärnan ska vara för de besök som gynnar centrumutvecklingen, vilket normalt är
för en kortare tid under dagen eller kvällen. För att utrymmesmässigt klara ökningen i stadskärnan ska
parkering i huvudsak ske i parkeringshus eller under mark. Centrumparkeringar kan ha högre avgifter
och kortare maxtider.
Knutpunkter
I kransorterna och utmed de stora infarterna till Borås finns störst potential att hitta platser för
knutpunkter. Vid dessa punkter ska man kunna byta färdmedel och snabbt komma vidare in till staden.
Dessa punkter ska vara attraktiva främst för arbetspendlingen in till staden. Här ska vara billigt att
parkera, och det ska kännas tryggt att låta bilen eller cykeln stå under bevakning. Knutpunkterna ska
utveckla kringfunktioner som underlättar för pendlare och samtidigt blir servicecentra för dem som bor
i området.
Pendelparkering
För dem som parkerar en längre tid eller enbart är intresserade av att byta färdmedel ska det finnas
enklare punkter med gratis parkering för färdmedelsbyte eller samåkning.
Cykelparkering
Cykelparkering ska vara en naturlig del av våra lösningar. Cyklister ska prioriteras och det ska bli
enklare att cykla till och i stadskärnan. Vi ska ha fler parkeringsplatser för cyklar, väl utspridda i
centrala staden. Cykelparkeringarna ska ha tekniska funktioner som ökar komforten för cyklisterna.
Metoder
 Utveckla attraktiva cykelparkeringar.
 Identifiera knutpunkter och utveckla dessa bl. a genom att skapa mervärden.
 Göra det lätt att ställa bilen och byta trafikslag.
 Utveckla mobility management (kunskaps-, attityd- och beteendepåverkan) tillsammans med
Västtrafik och företag.
 Förändra parkeringsnormen i trafikstrategins anda.
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6 Kapacitetsstarkt resecentrum
Borås som regionalt centrum kommer att förstärkas med Götalandsbanan. Borås Stad arbetar för en
utvecklad station i nuvarande läge. Den behöver hög kapacitet för att klara ett ökat resande och en
växande befolkning över lång tid.
Här kommer alla trafikslag att kräva utrymme. Redan idag är Borås-Göteborg det tredje största
pendlingsstråket i landet, där kollektivtrafiken med buss står för 1,6 miljoner resor per år. Detta
pendlingsstråk blir än viktigare i den tydliga trenden till regionförstoring.
Resenären ska stå i centrum. Det är viktigt att övergångarna mellan olika trafikslag fungerar smidigt,
och att det är lätt att hitta rätt.

Metoder
 Ta fram en funktionsanalys
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7 Tydliga och säkra stråk för gående och cyklister
Upplevelsen utmed våra gång- och cykelstråk är viktig för hur ofta vi väljer att använda dem. Det
gäller både hur trygga och säkra de är, och hur trivsamma omgivningarna är.
Gångbanor och cykelbanor ska separeras från varandra så att båda trafikslagen kan utvecklas efter sina
förutsättningar. Stråken ska vara sammanhängande från våra bostadsområden till centrum, knutpunkter
och skolor. Stråken vara gena så att avståndet blir så kort som möjligt.
Gångtrafiken får ett allt större utrymme i stadskärnan för att göra denna ännu mer attraktiv. Detta sker
i samverkan mellan kommunen, fastighetsägare och näringsidkare.
Cykel ska vara ett snabbt och naturligt färdmedel i centrum. Det ska vara enkelt att orientera sig, och
man ska kunna ställa ifrån sig cykeln på ett enkelt och säkert sätt. Statusen för cyklister ska höjas
genom att vi förbättrar alla de funktioner som behövs. Hyrcykelsystem ska bli en del av vardagen.
Gång- och cykeltrafik ska fungera året runt, vilket ställer krav på drift och skötsel på våra gång- och
cykelytor.
Metoder
 Bygga sammanhängande nät för gående och cyklister
 Göra det lätt att hitta och välja vilken väg som är snabbast
 Utveckla digitala informationssystem för cyklister och information om cykelparkeringar och
var cykelpumpar finns.
 Kvalitetssäkra skötseln av gång- och cykelbanor.
 Utveckla hyrcykelsystem.
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8 Gaturummet ska vara lätt att förstå
Alla ska kunna förstå trafiksituationen på platsen och vem som har företräde. Det ökar säkerheten och
gör det lättare att orientera sig till målpunkten. Genomtänkta materialval, mönsterläggning, belysning
och grönska förtydligar platser och stråk. Dessutom kan det öka attraktiviteten på platsen och främja
möten mellan människor.
En tydlig och medveten utformning underlättar vardagslivet. Alla i familjen ska i så hög grad som
möjligt kunna röra sig fritt genom att gaturummet är lätt att förstå. Kan barnen själva tryggt ta sig till
och från skolan sparas många bilresor.
Gaturummet ska inte inbjuda till högre hastighet än det som är tillåtet.

Bilder: Rv40 (motorväg) och Sandwalls plats (gågata)
Metoder
 Göra större skillnad på gatutyper och förädla dem för att öka förståelsen av gaturummet.
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Fortsatt arbete
Efter det att synpunkter har kommit in på Trafikstrategin kommer materialet att omarbetas och
kompletteras för att bli en slutgiltig produkt som antas av Kommunfullmäktige. Trafikstrategin, med
mål och strategier, kommer utgöra underlag för den fortsatta trafikplaneringen i staden.
Grunden i trafikstrategin kommer också vara ett viktigt underlag till den översiktsplan som kommer att
tas fram under 2014-15. Trafiken är blodomloppet i staden och är en viktig del i arbetet med att bygga
den attraktiva staden där vill bo, leva och verka.
Arbetet med nästa planeringssteg startas, där vi ska hitta vilka lösningar som behövs för att nå målen,
och hur arbetet ska prioriteras i budgeten. De åtgärder som kan genomföras i ett tidigt stadium och
ligger i trafikstrategins anda bör påbörjas omgående.
Inriktningsplanering

Åtgärdsplanering

Genomförandeplanering

Översiktsplan / Trafikstrategi /
Visioner

Trafikplan / Åtgärdsprogram

Projekt

Det är ett omfattande arbete att förverkliga trafikstrategin, där många kompetenser behöver samverka.
Trafikstrategin ger en tydlig förankring och trygghet i de saker som genomförs.
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SP9

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över förslag till nytt beslut för naturreservatet
Tranhult
Miljö- och Konsumentnämnden samt Samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig positivt över
remissen. Marken som ingår i reservatet är privatägd och ligger inte i anslutning till planlagt område
eller område som planerar att detaljplaneläggas.
Kommunen har av Länsstyrelsen i Västra Götaland fått förlängd remisstid.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2014-06-02
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar: 2

Diarienummer: 2014/KS0363 265
Handläggare: Bengt Himmelmann, tfn 8491
Datum/avdelningschef: 2014-05-19 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2014-06-16

Dnr 2014/KS0363 265
Ert Dnr 511-6561-2014

Samhällsplanering
Bengt Himmelmann

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Yttrande över förslag till nytt beslut för naturreservatet Tranhult
För att alla ska ges möjlighet att uppleva naturreservatets värden är tillgängligheten en
viktig fråga. Kommunstyrelsen ser positivt på de förändringar som föreslås i
föreskrifter och skötsel.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över naturvårdsverkets regeringsuppdrag med
förslag på nya etappmål
Ärendet är skickat på remiss till Miljö- och konsumentnämnden, Borås Energi och Miljö AB,
Stadsdelsnämnderna Norr, Öster samt Väster. Samtliga remissinstanser ställer sig positiva till de nya
etappmålen utom Stadsdelsnämnden Öster som avstår från yttrande.
Remissen kan läsas i sin helhet på webbsidan: http://www.government.se/sb/d/10650/a/237264
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge skrivelse enligt upprättat förslag.
2014-06-02

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Kommunalråd

Ja
x Nej
Kommentar:
Samverkan
Diarienummer: 2014/KS0323 400
Handläggare: Carl Morberg, tfn 033-35 84 29
Datum/avdelningschef: 2014-05-27 / bh

Programområde: 2

Sida
1(4)
2014-06-16

Dnr 2014/KS0323 400
Ert Dnr M2013/3232/Ke

Samhällsplaneringsavdelningen
Carl Morberg

Miljödepartementet

Yttrande över naturvårdsverkets regeringsuppdrag
med förslag på nya etappmål
Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tagit fram förslag till nya etappmål i det
nationella miljömålssystemet. Naturvårdsverket redovisade uppdraget med rapporten
"Nya etappmål" den 16 december 2013. Rapporten består av 11 delredovisningar. För
varje förslag till etappmål finns en redovisning av åtgärder, styrmedel och uppföljning
samt en samhällsekonomisk analys.
Rapporten innehåller förslag till etappmål för:
•

ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall

•

minskat matavfall

•

textil och textilavfall

•

efterbehandling av förorenade områden

•

minskad exponering för kadmium via livsmedel

Etappmål för ökad återanvändning och materialåtervinning av avfall
Etappmålsförslag
År 2020 tas materialet i avfallet från hushåll och verksamheter till vara så långt som möjligt
samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.
•

Minst 60 procent av avfallet från hushåll och motsvarande avfall från verksamheter
förbereds för återanvändning eller materialåtervinns.

•

Det är enkelt för hushåll och verksamheter att lämna produkter till återanvändning och
avfall till förberedelse för återanvändning.

•

Landsting och branscher med en betydande potential att bättre ta vara på materialet i
avfallet har tagit fram branschspecifika avfallsmål.

Intentionen med de nya etappmålsförslagen är att få till stånd en samhällsförändring
som innebär att vi blir bättre på att ta hand om resurserna i avfallet, samtidigt som
påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. Borås Energi och Miljö AB
arbetar redan i dag aktivt i linje med etappmålsförslagens syfte. Etappmålsförslagen
svarar väl mot innehållet i Borås Stads avfallsplan, även om mål om materialåtervinning och återanvändning av avfall från hushåll och verksamheter behöver skärpas i
Borås Avfallsplan för att nå upp till ambitionsnivån i de nya etappmålsförslagen.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Enligt Borås Stads avfallsplan ska 40 procent av hushållsavfallet materialåtervinnas år
2015.
Etappmål för minskad mängd matavfall
Etappmålsförslag
Matavfallet ska till år 2020 minska med minst 20 %, jämfört med år 2010, sammantaget för hela
livsmedelskedjan utom primärproduktionen. Inom primärproduktionen ska det finnas en
handlingsplan för minskat produktionssvinn senast 2016.
Borås Stad arbetar aktivt för minskat matsvinn, ett arbete som bedrivs inom ramen
för Borås lokala miljömål. Etappmålsförslaget styrker att Borås Stads arbete är på rätt
väg och ger dessutom vidare vägledning hur metoder och verktyg kan utvecklas för
ett minskat matsvinn. Under några år har Borås Stad arbetat för minskat matsvinn
inom den kommunala organisationen, och nu är det önskvärt att vara en del i det
fortsatta arbetet att involvera fler aktörer. Här är ett gott samarbete mellan det
offentliga och privata väldigt viktigt. Förslaget att inrätta matsvinnsrådgivare är
intressant. Kommunernas tjänster som energi- och klimatrådgivare skulle kunna
kompletteras med liknande tjänster inom matavfallsområdet för att uppnå goda
resultat för ett minskat matsvinn.
Etappmål för textil och textilavfall
Etappmålsförslag
År 2020 är kretsloppen för textilier så långt som möjligt resurseffektiva och fria från farliga ämnen.
•

Senast år 2018 finns lättillgängliga insamlingssystem som säkrar att textilier i första hand
återanvänds.

•

År 2020 återanvänds 40 % av de textilier som satts på marknaden.

•

År 2020 materialåtervinns 25 % av de textilier som satts på marknaden, i första hand
till nya textilier.

•

Senast 2020 underlättas kretsloppet för textilier av att särskilt farliga ämnen och andra
ämnen med oönskade egenskaper inte förekommer i nyproducerade textilier.

I likhet med matmålet styrker förslaget på etappmål det arbete som görs och som
planeras att genomföras inom Borås Stad. Målen styrker att textilområdet är en viktig
fråga för att nå en hållbar samhällsutveckling.
Ambitionsnivån för år 2020, att 40 % av de textilier som satts på marknaden
återanvänds, borde kunna höjas. Naturvårdsverket jämför med Frankrike och
Tyskland som redan idag har en högre procentsats på återanvändning. Även om
andra länder har ett bättre utgångsläge bör Sverige vara en nation med en av de
högsta ambitionsnivåerna.
Det är viktigt att ett stort ansvar läggs på producenterna, eftersom många av dem
bidrar till en ökad ohållbar produktion med såväl ohållbar kemikalieanvändning som
utarmning av naturresurser som följd. Konsumenterna står för en stor del av
efterfrågan, men att lägga ansvaret på enskilda konsumenter gör att arbetet kommer
att bygga på frivilliga insatser och därmed gå långsammare än vad som krävs.
Nordiska ministerrådets rapport ”10 myter om hållbar konsumtion” styrker detta.
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Borås Stad håller med om att en viktig åtgärd är att utbilda designers och inköpare.
Textilhögskolan finns i Borås och att förbättra och stärka fokus på hållbar
textilproduktion är en viktig del i arbetet för att designa för minskad materialförbrukning, förbättrat återbruk och textilåtervinning samt ett förändrat synsätt på
ohållbara och korta modetrender. Designers och inköpare är viktiga aktörer för att
förändra synen på produktion och konsumtion. Mer forskning behövs också och en
stor del av landets forskning inom textilområdet sker i Borås.
Vi håller också med om vikten av att informera mera och påverka konsumtionsbeteenden genom att kommunicera textiliernas påverkan på hälsa och miljö genom
hela sin livscykel.
En ytterligare åtgärd som krävs är att underlätta för redesign av återbrukade kläder.
Idag finns det svårigheter att sälja redesignade kläder eftersom det inte går att
redovisa vad materialet innehåller. Underlätta för detta för ett ökat företagande inom
återbruk. Vidare är miljömärkningar som Bra miljöval viktiga som vägledare för
konsumenter att göra rätt val. Märkningen bör utvecklas för att finnas på såväl nya,
återvunna som återbrukade textiler.
För förslag till åtgärder till etappmål för textil och textilavfall menar vi att det är som
naturvårdsverket skriver, viktigt med lättillgängliga insamlingssystem. Vår tanke är
dock att man kanske i framtiden kommer behöva skilja de olika textila
fibrerna/materialen åt redan vid källan och därför bör vara försiktig när man samlar
in och talar om textilier som en enda fraktion. För förslag till styrmedel för att uppnå
etappmål för textil och textilavfall anser vi att ett kommunalt insamlingsansvar för
textilier skulle vara det bästa sättet för att tillgodose fungerande och lättillgängliga
inlärningssystem med störst effekt för återanvändning och återvinning.
Offentlig sektor är en stor konsument av textil. Genom grön upphandling kan stor
skillnad göras. Bättre stöd för detta borde tas fram.
Etappmål för efterbehandling av förorenade områden
Etappmålsförslag
År 2050 ska alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa eller miljön
vara åtgärdade.
Etappmålet för efterbehandling av förorenade områden innebär att:
•

Minst 25 % av områdena med mycket stor risk för människors hälsa eller miljön är
åtgärdade år 2025.

•

Minst 15 % av områdena med stor risk för människors hälsa eller miljön är åtgärdade år
2025.

•

Användningen av annan teknik än schaktning följt av deponering, utan föregående
behandling av massorna, har ökat år 2020.

Etappmålens intention är att höja takten i saneringen av de förorenade områden som
finns i Sverige och även att stimulera till användning av nya tekniker som leder till
effektivare saneringsmetoder som görs på plats utan behov av schaktning och
transport av massor.
Borås Stad håller med om vikten av att tidigarelägga saneringen av befintliga
förorenade områden och att använda sig av effektivare metoder.
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Etappmål för exponering för kadmium via livsmedel
Etappmålsförslag
Senast år 2018 är styrmedel beslutade som minskar befolkningens exponering för kadmium via
livsmedel.
För högt kadmiumintag påverkar njurfunktionen och skelettet. Icke-rökares
exponering för kadmium sker främst genom maten. Forskning visar att benskörhet
och frakturer hos äldre ökar till följd av exponering för kadmium. Borås Stad håller
med om vikten av att minska intaget av kadmium och att säkra möjligheten till att
kunna erbjuda konsumenter livsmedel utan för högt kadmiuminnehåll.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Remiss

2014-03-31

M2013/3232/Ke

Miljödepartementet
Kemikalieenheten
Annika Löfgren
Telefon 08 405 3912

Naturvårdsverkets regeringsuppdrag med förslag på nya etappmål
Remissinstanser:

1. Hovrätten för Västra Sverige
2. Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
3. Kommerskollegium
4. Swedac – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
5. Svenska Röda Korset
6. Läkemedelsverket
7. Socialstyrelsen
8. Konjunkturinstitutet
9. Länsstyrelsen i Norrbottens län
10. Länsstyrelsen i Skåne län
11. Länsstyrelsen i Stockholms län
12. Länsstyrelsen i Västerbottens län
13. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
14. Ekonomistyrningsverket
15. Statistiska centralbyrån
16. Chalmers tekniska högskola
17. Chalmers tekniska högskola, Energi och miljö
18. Göteborgs universitet
19. Karolinska Institutet
20. Kungliga Tekniska högskolan
21. Lunds universitet
22. Stockholms universitet
23. Stockholms universitet, Analytisk kemi
24. Stockholms universitet, Department of Applied Environmental
Science
25. Umeå universitet
26. Örebro universitet
27. Havs- och vattenmyndigheten
28. Livsmedelsverket
Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

E-post: m.registrator@regeringskansliet.se

Besöksadress
Tegelbacken 2

Telefax
08-24 16 29

Telex
154 99 MINEN S

2
29. Statens jordbruksverk
30. Sveriges lantbruksuniversitet
31. Boverket
32. Kemikalieinspektionen
33. Statens geotekniska institut
34. Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning
35. Stockholm Environment Institute
36. Konkurrensverket
37. Konsumentverket
38. Miljömärkning Sverige AB
39. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
40. Statens energimyndighet
41. Sveriges geologiska undersökning
42. Tillväxtverket
43. Trafikverket
44. Verket för innovationssystem
45. Arvidsjaurs kommun
46. Borgholms kommun
47. Borås kommun
48. Boxholms kommun
49. Eskilstuna kommun
50. Falu kommun
51. Gotlands kommun
52. Göteborgs kommun
53. Helsingborgs kommun
54. Härjedalens kommun
55. Kiruna kommun
56. Linköpings kommun
57. Ljusdals kommun
58. Luleå kommun
59. Lunds kommun
60. Malmö kommun
61. Melleruds kommun
62. Sandvikens kommun
63. Skövde kommun
64. Sollentuna kommun
65. Stockholms kommun
66. Storumans kommun
67. Söderköpings kommun
68. Tjörns kommun
69. Umeå kommun
70. Vänersborgs kommun
71. Västerås kommun
72. Växjö kommun
73. Östersunds kommun
74. Dalarnas läns landsting
75. Skåne läns landsting
76. Stockholms läns landsting
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77. Västerbottens läns landsting
78. Västernorrlands läns landsting
79. Västra Götalands läns landsting
80. Örebro läns landsting
81. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin
82. Företagarna
83. Hushållningssällskapens förbund
84. Jernkontoret
85. Kooperativa Förbundet/COOP
86. Landsorganisationen i Sverige
87. Lantbrukarnas Riksförbund
88. Naturskyddsföreningen
89. Skogsindustrierna
90. Svensk Fjärrvärme AB
91. Svensk Handel
92. Svenska Petroleum Institutet
93. Svenskt Näringsliv
94. Svenskt Vatten
95. Sveriges Akademikers Centralorganisation
96. Sveriges Kommuner och Landsting
97. Tjänstemännens Centralorganisation
98. ABB AB
99. Astma- och Allergiförbundet
100.
Avfall Sverige
101.
Axfood
102.
Batteriåtervinningen
103.
BioAgro AB
104.
BlyBatteriRetur i Sverige AB
105.
Boliden AB
106.
Borlänge Energi
107.
Byggsektorns Kretsloppsråd
108.
ChemSec internationella kemiska sekretariatet
109.
Dagligvaruleverantörers Förbund
110.
Ekmaco ReAgro AB
111.
Ekologiska Lantbrukarna
112.
El-Kretsen
113.
Ellos AB
114.
Energigas Sverige
115.
ENVAC Group
116.
Erikshjälpen
117.
Fastighetsägarna Sverige AB
118.
Filippa K AB
119.
Fiskeby Board AB
120.
Folkhälsomyndigheten
121.
Fortum
122.
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
123.
Gekås Ullared AB
124.
Generalläkaren
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125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

Gina Tricot
Golder Associates AB
Greenpeace
Gudrun Sjödén Design AB
Gulins Business Design/A la Carte Identity Clothing
Gästrike återvinnare
Haglöfs Scandinavia AB
Hans Andersson Recycling AB
Hemtex AB
Holmen AB
H & M Hennes & Mauritz AB
Houdini Sportswear AB
HSB
Hyresgästföreningen
ICA Sverige AB
IKEA Retail Services AB
IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
IL Recycling
Indiska
International Institute for Industrial Environmental
Economics
Intersport AB
IVL Svenska Miljöinstitutet
JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Kapp-Ahl Sverige AB
Kemira Kemi AB
Klättermusen
Konsumentföreningen Stockholm
Korsnäs AB
KRAV
Lantmännen
Lindberg & Son AB
Lindex AB
Liselotte Lööf AB
Livsmedelsföretagen
Livsmedelshandlareförbundet, SSLF AB
Livsmedelsindustrierna
Max Hamburgerrestauranger AB
McDonald´s
Metallvärden
Miljöförbundet Jordens Vänner
Miljörevisorer i Sverige
Mio AB
Myrorna
NORAB
Nordisk Återvinning Service AB
NSR AB
OrganoClick AB
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172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.

Peab Bostad AB
Peak Performance Production AB
Pressretur AB
Profu AB
Ragn-Sells AB
Regelrådet
Renova AB
Returpack AB
Riksbyggen
RNB Retail and Brands AB
RUS - Regional Utveckling och Samverkan i
miljömålssystemet
SABO
SAKAB AB
SCA Forest Products AB
SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB
SIS Swedish Standards Institute
Sita Sverige AB
SRV återvinning AB
Stadium Sweden AB
Stena Metall AB
Stiftelsen Håll Sverige Rent
Stockholm Gas AB
Stockholm International Water Institute
Stockholm Vatten AB
Stockholms Stadsmission
Stora Enso AB
Stora Enso Hylte Mill
Sustainable Fashion Academy
Svensk Bensinhandel
Svensk Dagligvaruhandel
Svensk Glasåtervinning AB
Svenska Biogasföreningen
Svenska Geotekniska Föreningen
Svenska Moderådet AB
Svenska Wellpappföreningen
Sveriges Bryggerier
Sveriges Byggindustrier
Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare
Sveriges Konsumenter
Sveriges Åkeriföretag
SWECO AB
Swerea IVF AB
Swerec i Sverige AB
SW Seed
SYSAV
Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB
Teknikföretagen
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219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
Tetra Pak Sverige AB
Textilhögskolan Borås
Textilimportörerna
Textil- och Läderlaboratoriet
TMR AB
Tyréns
Villaägarnas Riksförbund
Visita – svensk besöksnäring
Världsnaturfonden WWF
Västblekinge Miljö AB
WSP Sverige AB
Yara Sverige
Åhléns
Återvinningsindustrierna
Återvinningsnätverket

Regeringen önskar synpunkter på naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdraget med förslag på nya etappmål.
Rapporten kan laddas ner på www.regeringen.se/nyaetappmal.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på rapporten och dess
olika förslag. Det underlättar om remissvarens disposition ansluter till
uppställningen efter förslagen till de olika etappmålen.
Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den
30 juni 2014. Svaren ska lämnas både på papper och per e-post till
m.registrator@regeringskansliet.se.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. På
webbplatsen finns även det remitterade materialet tillgängligt. När
svarstiden för remissen har gått ut, så publiceras dessutom alla
remissyttranden som kommit in på www.regeringen.se/miljo.
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Frågor under remisstiden besvaras av
Matsvinn:
Annika Löfgren
Förorenade områden: Anna Sanell
Textilier:
Sofia Tapper
Kadmium:
Monica Törnlund
Materialåtervinning: Henrik Sandström
E-post: förnamn.efternamn@regeringskansliet.se.

Björn Dufva
Departementsråd

SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

SKRIVELSE
2013-12-16 Ärendenr:
NV-00336-13

Förslag till nya etappmål
Redovisning av regeringsuppdrag

B E S Ö K : S T O C K H O L M - V A L H A L L A V Ä G E N 195
Ö S T E R S U N D – F O R S K A R E N S V Ä G 5, H U S U B
K I R U N A – K A S E R N G A T A N 14
P O S T : 106 48 S T O C K H O L M
T E L : 010 -698 10 00
F A X : 010 -698 10 99
E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET .SE
INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE
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Inledning
Riksdagen beslutade våren 2010 om en ny målstruktur för miljöarbetet
med generationsmål, miljökvalitetsmål och etappmål. Generationsmålet anger
inriktningen av den samhällsomställning som behöver ske för att
miljökvalitetsmålen ska nås, och syftar till att vara vägledande för miljöarbetet på
alla nivåer i samhället. Miljökvalitetsmålen med preciseringar anger det tillstånd i
den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.
Naturvårdsverket redovisar regeringsuppdraget Nya etappmål med denna
sammanfattande skrivelse och bifogade delredovisningar. För varje föreslag till
etappmål finns en redovisning av åtgärder, styrmedel och uppföljning samt en
samhällsekonomisk analys. För vissa etappmål finns även underlagsrapporter
(utredningar gjorda av andra organisationer) bifogade.
De delar som ingår i redovisningen är:
o

Sammanfattande skrivelse

o

Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och
materialåtervinning av avfall
Samhällsekonomisk analys av etappmålet för ökad förberedelse för
återanvändning och materialåtervinning av avfall

o

o
o

Förslag till etappmål för minskad mängd matavfall
Samhällsekonomisk analys av etappmålet för minskad mängd matavfall

o
o

Förslag till etappmål för textil och textilavfall
Samhällsekonomisk analys av etappmål för textil och textilavfall

o
o

Förslag till etappmål för efterbehandling av förorenade områden
Samhällsekonomisk analys av etappmål för efterbehandling av förorenade
områden.

o
o

Förslag till etappmål för exponering för kadmium via livsmedel
Samhällsekonomisk analys av etappmål för exponering för kadmium via
livsmedel
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Uppdraget
Naturvårdsverket fick i regleringsbrevet för år 2013 i uppdrag att ta fram förslag
till nya etappmål i miljömålssystemet. De föreslagna etappmålen ska åtföljas av
förslag till åtgärder och styrmedel samt förslag på hur de kan följas upp. I
uppdraget ingår att redovisa konsekvensanalyser och analyser av förslagens
kostnadseffektivitet. I uppdraget beskrivs vilka myndigheter och andra
organisationer som Naturvårdsverket förväntas samråda med. Uppdraget ska
rapporteras till regeringen senast den 6 januari 2014.
Etappmålen
Uppdraget avser att ta fram etappmål inom fyra olika områden samt att undersöka
förutsättningarna för att ta fram ett etappmål inom ytterligare ett område.
Naturvårdsverket har gjort bedömningen att det är lämpligt att föreslå ytterligare ett
etappmål, om textilier och textilavfall, inom ramen för uppdraget.
I denna redovisning ingår förslag till etappmål för:
o ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall,
Å&M
o minskat matavfall
o textil och textilavfall,
o efterbehandling av förorenade områden, EBH
o exponering för kadmium via livsmedel
Den del av uppdraget som består i att utreda om det finns förutsättningar att ta fram
ett etappmål inom området kortlivade klimatpåverkande gaser har redovisats till
regeringen den 10 december 2013.
Om åtgärder och styrmedel
De åtgärder och styrmedel som föreslås i redovisningarna åtföljs så långt möjligt av
en bedömning av kostnadseffektiviteten. I många fall har det varit omöjligt att få
fram underlag som möjliggör sådana bedömningar. Vi har ändå valt att lägga fram
förslag till sådana åtgärder och styrmedel. Att föreslå hur finansieringen av
föreslagna åtgärder och styrmedel ska ske ingick inte i uppdraget.
Övriga delar av uppdraget
I uppdraget ingår att redovisa relevanta delar av de strecksatser som framgår i
direktivet (Dir 2010:74, s. 6) till Miljömålsberedningen. Naturvårdsverket har
bland annat bedömt att inget behov av regional anpassning föreligger i något av
etappmålen. Redovisningen skulle även ange om det finns skäl för riksdagen att
besluta om etappmålen. Vi har inte funnit några skäl för att riksdagen skulle besluta
om något av de föreslagna etappmålen. Vidare ingick i uppdraget att ange om
etappmålet är relevant för internationella överenskommelser eller ingår i
gemenskapsinitiativ inom EU samt att ange vilken myndighet som bör ansvara för
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att etappmålet följs upp. Dessa delar redovisas i de etappmålvisa
delredovisningarna.
Etappmålen i miljömålssystemet
Nedan redovisas en översiktlig bild av vilka miljökvalitetsmål, delar av
generationsmålet och strategier som de föreslagna etappmålen bidrar till att uppnå.
Miljö- och generationsmål samt
beslutade strategier

Förslag till etappmål
Matavfall

Textil

Å&M

EBH

X

X

X

X

Kadmium

Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan

X

Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö

X

X

X

X

X

Skyddande ozonskikt
Ingen övergödning

X

X

Levande sjöar och vattendrag

X

Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och
skärgård

X
X

Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö

X

X

X

X

Ett rikt växt- och djurliv
Generationsmålet
Människors hälsa utsätts för minimal
negativ miljöpåverkan samtidigt som
miljöns positiva inverkan på människors
hälsa främjas.
Kretsloppen är resurseffektiva och så
långt som möjligt fria från farliga
ämnen.
En god hushållning sker med
naturresurserna.
Konsumtionsmönstren av varor och
tjänster orsakar så små miljö- och
hälsoproblem som möjligt.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Strategi
Kemikaliestrategi för giftfri miljö

X
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X

Genomförande
Arbetet har genomförts i sex separata projekt. De myndigheter som i uppdraget
utpekats som samrådsmyndigheter har mycket förtjänstfullt medverkat i
arbetsgrupperna och bidragit med både värdefull sakkunskap och engagemang. De
myndigheter som är utpekade som myndigheter ”i samråd” har fått möjlighet att på
myndighetsnivå lämna synpunkter på respektive förslag till etappmål och på
delredovisningarna. Samrådsyttranden finns bilagda till respektive
etappmålsredovisning. Ett liknande förfarande har använts för myndigheter som är
utpekade som myndigheter ”efter samråd”, men något formellt samrådsyttrande har
i dessa fall inte ingått i processen.
Alla deluppdrag har haft kontakter med andra myndigheter, aktörer och intressenter
under uppdragets genomförande. Dels för att säkerställa att olika aspekter på det
aktuella området tas med i uppdraget, dels för att få synpunkter på de förslag på
etappmål, åtgärder och styrmedel som tagits fram.
Arbetet i uppdragets olika projekt har följt en gemensam modell för arbetsgång
som har utarbetats för att integrera konsekvensanalyserna i processen, se figur 1
nedan.
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Sammanfattning av förslagen
På de efterföljande sidorna ges korta sammanfattningar av förslagen till etappmål,
åtgärder, styrmedel och uppföljning. Syftet är att ge en kort orientering om
förslagen.
I de fem separata delredovisningarna ”Förslag till etappmål” finns en mer
omfattande text om etappmålen samt en sammanfattande text av de
samhällsekonomiska analyserna. Till varje etappmål finns även en mer komplett
samhällekonomisk analys som separat bilaga. Till några av förslagen till etappmål
finns ytterligare underlagsrapporter bifogade. En lista på de dokument som ingår i
redovisningen finns på sidan 4.

Etappmål för ökad återanvändning och
materialåtervinning av avfall
Den största nyttan med att öka återanvändningen och materialåtervinningen utgörs
av att användningen av nyråvara minskar och vid återanvändning minskar även
produktionen av nya produkter. Minskad användning av nyråvara innebär förutom
ett minskat uttag av naturresurser även att primärenergianvändning minskar samt
att utsläppen av koldioxid, försurande ämnen och flyktiga kolväten minskar.
Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och
materialåtervinning av avfall:
År 2020 tas materialet i avfallet från hushåll och verksamheter till vara så långt
som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.
- Minst 60 procent av avfallet från hushåll och motsvarande avfall från
verksamheter förbereds för återanvändning eller materialåtervinns.
- Det är enkelt för hushåll och verksamheter att lämna produkter till återanvändning
och avfall till förberedelse för återanvändning.
- Landsting och branscher med en betydande potential att bättre ta vara på
materialet i avfallet har tagit fram branschspecifika avfallsmål.
Syftet är att få till stånd en samhällsförändring som innebär att vi blir bättre på att
ta hand om resurserna i avfallet, samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och
miljö minimeras. En stor del av avfallet som omfattas av målet går idag till
förbränning. Flera studier har visat att materialåtervinning i ett livscykelperspektiv
är bättre för miljön jämfört med förbränning. Målet styr mot att vi når högre upp i
EU:s avfallshierarki.
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Förslaget till etappmål omfattar allt avfall från både hushåll och verksamheter.
Första strecksatsen i målet gäller däremot bara avfall från hushåll och liknande
avfall från andra källor. Det utgår från återvinningsmålet i avfallsdirektivet som
anger att minst 50 procent av detta avfall ska förberedas för återanvändning eller
materialåtervinnas.
Andra strecksatsen anger att även återanvändning av produkter ingår i etappmålet.
Skälet att inkludera både återanvändning av produkter och förberedelse för
återanvändning av avfall är att det är svårt att skilja dessa begrepp åt. Genom att ta
med båda begreppen blir det tydligt att återanvändningen ska öka oavsett om det
rör sig om avfall eller produkter.
Sista strecksatsen riktar sig till landsting och andra aktörer där det finns en
betydande potential att bättre ta vara på materialet i avfallet. Flera aktörer har
uttryckt att de önskar mål som riktar sig till specifika branscher/ aktörer. Inom detta
uppdrag har det dock inte varit möjligt att bedöma potentialen för ökad
återanvändning och materialervinning för olika branscher. Istället anger förslaget
till etappmål att aktörerna själva ska ta fram förslag till branschspecifika mål.
Förslag till åtgärder
Naturvårdsverket bedömer att det med följande åtgärder är möjligt att nå målet att
minst 60 procent av avfallet från hushåll och motsvarande avfall från verksamheter
förbereds för återanvändning eller materialåtervinns:
•
Möjlighet att lämna produkter och avfall till återanvändning
•
Lättillgängliga insamlingssystem för förpackningar
•
Möjlighet att lämna grovavfall av plast till materialåtervinning
•
Insamling i materialströmmar (metall och plast)
•
Ökad insamling av förpackningar och tidningar från verksamheter
Vi ser också behov av att följande åtgärder genomförs:
•
Design för ökad återvinning och återanvändning
•
Utökad insamling och materialåtervinning av elavfall
Inom ramen för detta projekt har det inte varit möjligt att beräkna potential, effekt
och kostnader för dessa åtgärder.
Förslag till styrmedel
Naturvårdsverket föreslår följande mix av förändringar av befintliga styrmedel och
nya styrmedel för att få åtgärderna genomförda:
•
Förtydligande om att kommunen kan arbeta med förberedelse för
återanvändning
•
Utveckling av kommunal avfallsplanering och fysisk planering
•
Höja återvinningsmålen i förordningarna om producentansvar för
förpackningar och returpapper
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•
•
•
•
•

Vägledning om att kommunen ska tillhandahålla insamlingssystem för
materialåtervinning av grovavfall i plast
Krav på godkänt insamlingssystem för insamling av tidningar och
förpackningar
Överenskommelse för insamling i materialströmmar
Krav på att verksamheter ska upprätta avfallshanteringsplaner
Initiera utvecklingen av mål för landsting och branscher

För flera av styrmedlen ovan gäller att de behöver kombineras med informationsoch kommunikationsinsatser för att uppnå beteendeförändringar hos
avfallslämnarna.
Förslag till uppföljning
Naturvårdsverket föreslår att etappmålet i huvudsak följs upp baserat på data som
samlas in och rapporteras till Eurostat vartannat år enligt avfallsstatistikförordningen. För uppföljning av återanvändning av produkter och förberedelse för
återanvändning av avfall behöver nya indikatorer och data tas fram.

Etappmål för minskad mängd matavfall
Förslag till etappmål
Matavfallet ska till år 2020 minska med minst 20 %, jämfört med år 2010,
sammantaget för hela livsmedelskedjan utom primärproduktionen. Inom
primärproduktionen ska det finnas en handlingsplan för minskat produktionssvinn
senast 2016.
Naturvårdsverket föreslår ett etappmål om att minska matavfallet. Matavfall
omfattar både matsvinnet – det som hade kunnat ätas om det hanterats annorlunda
– och oätliga delar, som kärnor, ben och skal. Ett vägande skäl att formulera målet
som matavfall, och inte matsvinn, är att kostnaden och de praktiska
konsekvenserna av uppföljningen då bedöms vara rimliga.
Förslaget innebär att matavfallet ska minska med 20 %, vilket motsvarar en
minskning av matsvinnet med ungefär 50 %. Denna minskning föreslås gälla
sammantaget för livsmedelskedjan utom primärproduktionen. Totalt genereras
cirka en miljon ton matavfall årligen i Sverige, från hushåll, storkök och
restauranger, butiker och grossister, samt livsmedelsindustrin. Inom
primärproduktionen talar vi om produktionssvinn, och data är mer osäkra.
Jordbruksverket bedömer att det genereras ca 360 000 – 430 000 ton
produktionssvinn årligen.
Det finns några olika initiativ inom EU att förhålla sig till, som rör
resurseffektivitet och minskat matavfall. Europeiska kommissionens färdplan för
ett resurseffektivt Europa (KOM 2011/571) formulerar en milstolpe om matavfall:
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” Senast 2020 kommer incitament för hälsosammare och mer hållbar produktion
och konsumtion av livsmedel att användas allmänt och de har lett till en 20procentig minskning av livsmedelskedjans användning av insatsvaror. Mängden
ätbara livsmedel som slängs bör ha halverats i EU.” Dessutom har
Europaparlamentet i en resolution (2011/2175) föreslagit ett mål på 50 %
minskning av matavfallet (food waste) från " jord till bord " till 2025.
Förslag till åtgärder
Naturvårdsverket har analyserat ett antal åtgärder för de olika leden i
livsmedelskedjan, och bedömer att målet kan nås. Alla i samhället behöver då bidra
– samverkan är viktig. Det krävs beteendeförändringar hos hushållen och nya
kreativa affärsmodeller och andra åtgärder från företagen, butiker och grossister.
Kommuner och landsting ansvarar för många dagliga matportioner, i skolor och i
vård- och omsorg. Här finns stora möjligheter att gå före och visa vägen.
Åtgärderna som föreslås ger en nettovinst för respektive led i livsmedelskedjan.
Även om åtgärden kan kosta att genomföra så är den uteblivna kostnaden för inköp
ännu mycket större. Utöver de åtgärder som har kostnadsberäknats, ser
Naturvårdsverket ytterligare potential att minska matavfallet genom åtgärder som
rör distribution, lagerhållning, brödhantering med mera. Analys av detta har dock
inte rymts inom denna utredning.
För primärproduktionen är inte åtgärder och styrmedel analyserade. En
handlingsplan bör tas fram för att föreslå etappmål, åtgärder och styrmedel för
minskat produktionssvinn inom primärproduktionen.
Förslag till styrmedel
Naturvårdsverket föreslår ett samlat paket med övergripande styrmedel som riktas
mot hela livsmedelskedjan. Detta paket, där många aktörer deltar och bidrar,
innehåller riktade kommunikationsinsatser till olika målgrupper, frivilliga
överenskommelser mellan handeln eller livsmedelsindustrin och regeringen,
skolundervisning om matavfall samt matsvinnsrådgivare i kommuner och regioner.
Utöver detta föreslås ett antal styrmedel som riktas mot specifika delar av kedjan.
Naturvårdsverkets föreskrift om kommunal avfallsplanering ger redan idag
kommunerna i uppgift att rapportera avfall i olika fraktioner till länsstyrelsen. En
tydlig uppföljning av denna rapportering kan styra mot större medvetenhet och
aktivitet i kommunerna. Upphandling av drift av storkök bör inkludera
matsvinnsmål. Kontrollhandboken om offentliga måltider, som Livsmedelsverket
ansvarar för, behöver bli ett välanvänt verktyg. För att driva på de åtgärder som
butiker och grossister kan genomföra, föreslås en komplettering i miljömärkningar
av butiker med kriterier om minskat matsvinn. För att underlätta för butiker och
grossister att genomföra åtgärder föreslås också en utvecklad vägledning om vad
som gäller för att skänka, sälja vidare, frysa in och sälja fryst mat billigare. Även
information om hur butikerna bättre kan utnyttja ordersystemen bedöms ge effekt.
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Förslag till uppföljning
Naturvårdsverket föreslås få ansvar för uppföljningen av etappmålet om minskat
matavfall. Jordbruksverket bör följa upp produktionssvinnet, och rapportera detta
till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket föreslår att etappmålet följs upp år 2020, då
etappmålet ska vara uppnått. Därutöver föreslås en uppföljning 3-4 år innan dess,
för att säkerställa att matavfallet har börjat minska i en takt så att målet kan nås.
Behov av datainsamling för det föreslagna målet sammanfaller med behoven för
befintligt etappmål om insamling och biologisk behandling av matavfall och
befintliga rapporteringskrav till EU av avfallsstatistik. Hur produktionssvinnet
inom primärproduktionen bör följas upp har inte utretts inom detta uppdrag, och
därför finns inte heller någon kostnadsuppskattning för detta. En uppföljning i form
av en bedömning av hur arbetet mot etappmålet går ska årligen göras inom
miljömålssystemet.

Etappmål för textil och textilavfall
Naturvårdsverket föreslår följande etappmål för textil och textilavfall:
År 2020 är kretsloppen för textilier så långt som möjligt resurseffektiva och fria från farliga
ämnen.
•

Senast år 2018 finns lättillgängliga insamlingssystem som säkrar att textilier i första
hand återanvänds.

•

År 2020 återanvänds 40 % av de textilier som satts på marknaden.

•

År 2020 materialåtervinns 25 % av de textilier som satts på marknaden, i första hand
till nya textilier.

•

Senast 2020 underlättas kretsloppet för textilier av att särskilt farliga ämnen och
andra ämnen med oönskade egenskaper inte förekommer i nyproducerade textilier.

Skälen till att det finns anledning att införa det föreslagna etappmålet är i korthet
att konsumtionen av textilier har ökat med 40 procent under det senaste decenniet i
Sverige, vilket medför miljöproblem både i Sverige och i de länder där textilierna
tillverkas. Produktion av textilier är resurskrävande, både vad gäller vatten och
energi. Dessutom används stora mängder farliga ämnen i textiltillverkningen som
kan skada både människor och miljö i tillverkningslandet. Textilproduktion ger
också upphov till utsläpp. Flera farliga ämnen kan finnas kvar i produkterna när de
satts på den svenska marknaden. Idag förbränns största delen av det textilavfall
som genereras i Sverige. Endast 20 % återanvänds och en försvinnande liten andel
går till materialåtervinning. Detta trots att textilier är en värdefull resurs och
miljövinsten vid återanvändning och återvinning är stor jämfört med förbränning.
Förslag till åtgärder
För att uppnå specificeringarna av målet om ökad återanvändning och återvinning
föreslås en kombination av åtgärderna lättillgängliga insamlingssystem och
utbildning och information för att ändra konsumentbeteende. För att uppnå målet
för särskilt farliga ämnen föreslår vi åtgärderna ökad kunskap och kontroll över
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farliga ämnen vid materialåtervinning och utfasning av särskilt farliga ämnen i
nyproducerade textilier.
Åtgärderna som föreslås ska ses som möjliga åtgärder, inte tvingande. Vilka
åtgärder som slutligen genomförs beror på vilka styrmedel som väljs. Vi har likväl
valt att betona vikten av lättillgängliga insamlingssystem genom att specificera att
sådana skall finnas senast 2018.
Förslag till styrmedel
Naturvårdsverket föreslår ett styrmedelspaket bestående av ett producentansvar och
information för ändrat konsumentbeteende. Ett producentansvar tillsammans med
information är de styrmedel som bedömts ha säkrast måluppfyllelse. De är även de
mest kostnadseffektiva alternativen som analyserats inom ramen för uppdraget.
Ett producentansvar innebär att producenter får ta ett större ansvar för att ta fram
resurseffektiva textilier, utan farliga ämnen, som går att återanvända och återvinna
på ett enkelt sätt. På så sätt kommer ett producentansvar att påverka textiliernas
hela livscykel. Eftersom producenterna är de som har bäst möjlighet att ändra
produktens design och hela 80 % av produkternas totala miljöpåverkan avgörs i
designfasen, kan de på sikt reducera miljöpåverkan till lägre kostnad.
Producentansvaret tillhör även de styrmedel som har bäst förutsättningar för en
kostnadseffektiv allokering. Givet att beslut fattas om att införa de förslagna
styrmedlen behöver utformningen av dem utredas närmare. För att ett
producentansvar ska få önskad effekt kommer hushållen och andra berörda aktörer
att behöva kunskap och information om möjliga åtgärder och de effekter som
eftersträvas.
Förslag till uppföljning
Naturvårdsverket föreslår att uppföljning av etappmålet för textil och textilavfall
följs upp årligen, givet att ett producentansvar införs. Utan ett producentansvar
rekommenderas minst två uppföljningar, inklusive målåret 2020. Ansvaret för
uppföljning föreslås hamna hos Naturvårdsverket. Uppföljningen av etappmålets
specificering om särskilt farliga ämnen föreslås ske i samråd med Kemikalieinspektionen.
För att följa den del av etappmålet som handlar om lättillgänglighet föreslår Naturvårdsverket en indikator uttryckt som andelen kommuner som uppfyller uppsatta
minimikrav för lättillgänglighet av det totala antalet kommuner i Sverige. För att
följa upp etappmålets specificeringar om återvinning och återanvändning föreslår
Naturvårdsverket indikatorer uttryckta som total vikt för återanvända respektive
återvunna textilier i procent av totala vikten för den mängd textilier som satts på
marknaden under ett år. För uppföljning av specificeringen om särskilt farliga och
andra oönskade ämnen i textilier föreslås att indikatorer utvecklas i samråd med
Kemikalieinspektionen.
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Etappmål för efterbehandling av förorenade
områden
Förslaget till etappmål för efterbehandling av förorenade områden ska identifiera
steg på vägen för att nå målet för förorenade områden, så som det preciseras under
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Preciseringen lyder: ”Förorenade områden är
åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa
och miljön.”
Etappmålet anger en ambitionsnivå för att bidra till att takten ökar i arbetet med
efterbehandling av förorenade områden. Efterbehandlingsåtgärder som läggs
tidigare i tiden minskar riskerna för människor och miljö och begränsar
skadekostnaderna på kortare sikt och för framtida generationer. Avsikten är också
att uppmuntra användandet av alternativ teknik, för att bidra till att utsläpp från
schaktningar och transporter minskar, samt till att effektivisera
efterbehandlingsarbetet.

Etappmålet för efterbehandling av förorenade områden innebär att:
– Minst 25 % av områdena med mycket stor risk för människors hälsa eller
miljön är åtgärdade år 2025.
– Minst 15 % av områdena med stor risk för människors hälsa eller miljön är
åtgärdade år 2025.
– Användningen av annan teknik än schaktning följt av deponering,
utan föregående behandling av massorna, har ökat år 2020.
Övergripande mål
År 2050 ska alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors
hälsa eller miljön vara åtgärdade.
Förutsättningar för att uppnå etappmålet
Samlad, tydlig och kvalitetssäkrad digital information om förorenade områden
finns allmänt tillgänglig. Förorenade områden undersöks och utreds i sådan
omfattning att takten i åtgärdsarbetet kan hållas.
Uppföljning
År 2014 är basår i uppföljningen av hur etappmålet nås. Basåret är antalet
områden med mycket stor risk ca 1 220 och med stor risk ca 13 800 områden,
grundat på inventering och länsstyrelsernas uppskattningar av antal områden i
respektive riskklass. För att bedömas som ”åtgärdade” ska åtgärder som
väsentligt minskar riskerna med det förorenade området ha genomförts.
Förslag till etappmål
Det finns omkring 80 000 potentiellt förorenade områden i Sverige. Idag bedöms
ca 1 220 av dessa områden vara allvarligt förorenade och medföra potentiellt
mycket stora risker, så kallade riskklass 1-områden. Ytterligare ca 13 800 områden
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uppskattas finnas i risklass 2, med stor risk. Gällande antalet områden finns större
osäkerheter i riskklass 2 än i riskklass 1. Kvalitetssäkring av antalet områden pågår.
Takten i efterbehandlingsarbetet
Med utgångspunkt i dagens efterbehandlingstakt och förhållanden beräknas att
17 % av områdena i riskklass 1 och 10 % av områdena i riskklass 2 kommer att
vara åtgärdade fram till år 2025. Med denna takt i efterbehandlingsarbetet skulle
områdena i riskklass 1 vara åtgärdade år 2079 och riskklass 2-områdena år 2129.
Takten för efterbehandlingsarbetet i etappmålet innebär viss höjning av
åtgärdstakten under en mjukare startperiod fram till år 2025, för att ge tid för
föreslagna åtgärder och styrmedel att verka. Efter den tidpunkten krävs en höjning
av takten för att uppnå det övergripande målet att områdena ska vara åtgärdade till
år 2050. Speciellt för riskklass 2-områdena behöver denna höjning vara kraftig.
Förslag till åtgärder
Naturvårdsverket föreslår åtgärder inom fyra insatsområden för att nå etappmålet.
Åtgärderna ska bl.a. bidra till att öka den privatfinansierade efterbehandlingen,
baserat på miljöbalkens princip om att förorenaren betalar. Åtgärder och styrmedel
som föreslås är ett urval och bearbetningar av förslag som finns i
underlagsrapporten med samhällsekonomisk konsekvensanalys, men är inte alltid
identiska med förslagen där.
Insatsområde: Tillsynsdriven och frivillig efterbehandling
Inom insatsområdet föreslås en konsekvensutredning av rättspraxis för
miljöbalkens kap. 10 och att vid behov ta fram förslag till ändring i lagstiftningen
eller dess tillämpning, tillräckliga resurser för tillsyn som bidrar till att takten i den
privatfinansierade efterbehandlingen hålls, en tydliggjord fördelning av
tillsynsansvar samt utredning av nya finansieringsformer. Inom ramen för
Naturvårdsverkets ordinarie arbete avser verket att tillsammans med
tillsynsmyndigheterna uppmärksamma behovet av kunskapsuppbyggnad kring
åtgärdsprojekt med delad finansiering.
Insatsområde: Statligt anslag för efterbehandling
Tillräckliga anslagsnivåer för att hålla takten i efterbehandlingsarbetet och
långsiktig stabilitet i sakanslaget föreslås. Inom ramen för sitt ordinarie arbete ser
Naturvårdsverket över hur användningen av sakanslaget kan effektiviseras.
Insatsområde: Teknikutveckling och tillämpning av befintlig alternativ teknik
Statliga bidrag för teknikutvecklingsprojekt föreslås. Inom ramen för det ordinarie
arbetet avser Naturvårdsverket att öka vägledningen kring alternativa
åtgärdstekniker tillsammans med Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges
geologiska undersökning (SGU) samt öka kunskap och vägledning om
administrativa åtgärder tillsammans med länsstyrelserna.

Insatsområde: Information som underlag för prioritering och planering
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Kommunerna bör få tillgång till den nationella databasen för förorenade områden
och information (baserad på den nationella databasen) bör göras allmänt tillgänglig
i större utsträckning.
Förslag till styrmedel
Miljöbalken och det statliga sakanslaget för sanering, inklusive bemyndiganderam,
är viktiga styrmedel för etappmålet. En modifiering av ett befintligt styrmedel vore
en förstärkning av det statliga bidraget till arbete med tillsyn över förorenade
områden, t.ex. genom förstärkning av länsstyrelsernas förvaltningsanslag, ev.
kompletterat med återföring av tillsynsavgifter till länsstyrelserna. En översyn av
miljöbalkens kap. 10 om verksamheter som orsakar miljöskador skulle kunna bli
följden av en föreslagen utredning om rättspraxis gällande ekonomiskt ansvar för
efterbehandling. En förändrad deponiskatt med införande av skatt på förorenad jord
och muddermassor har diskuterats. En sådan skatt skulle kunna bidra till ökad
utveckling och användning av alternativ teknik, men också kunna dämpa takten i
efterbehandlingsarbetet. Naturvårdsverket tar dock inte ställning i
deponiskattsfrågan inom ramen för detta regeringsuppdrag.
Naturvårdsverket föreslår att nya styrmedel i form av finansieringsmekanismer
utreds vidare. Finansieringsmekanismerna är bl.a. avsedda att stötta
miljölagstiftningens målsättning om att ”förorenaren betalar” och underlätta sådana
lösningar ur både statens och verksamhetsutövarnas perspektiv. Några exempel på
möjliga finansieringsmekanismer är gemensam finansieringsform inom bransch,
samfinansiering privat och offentlig aktör (komplettering av branschinitiativ),
avtalsmöjlighet angående vad som blir maxbeloppet för en efterbehandlingsåtgärd
och möjlighet för företagen att betala successivt, samt fondlösningar.
Ett annat nytt styrmedel är ett statligt bidrag för teknikutvecklingsprojekt, avsett att
verka för minskad deponering av förorenade massor samt att effektivisera
efterbehandlingsprocessen.
Uppföljning
Naturvårdsverket bör ansvara för att genomföra uppföljningen av etappmålet med
underlag från Generalläkaren, länsstyrelser och kommuner. Samordning bör ske
med den uppföljning som görs redan idag av miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”,
där Naturvårdsverket samarbetar med och levererar underlag till Kemikalieinspektionen för uppföljningen av preciseringen under miljömålet.

Etappmål för exponering för kadmium via
livsmedel
Icke-rökares exponering för kadmium sker främst via livsmedel. Kadmium
ansamlas i njurarna, och påverkar skelettet. Kadmiummängden i njurarna ökar
under en stor del av livet. Vid högre kadmiumbelastning försämras njurens
förmåga att rena blodet från nedbrytningsprodukter. Några procent av icke-rökarna
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i den svenska befolkningen överskrider den Europeiska livsmedelsmyndigheten
EFSA:s maximalt tolerabla veckointag av kadmium.
Nya rön visar också att risken för benskörhet och frakturer hos äldre ökar till följd
av exponering för kadmium. Svenska forskare vid Institutet för miljömedicin anser
numera att risken för benskörhet till följd av för hög exponering för kadmium är ett
mer känsligt mått, alltså en reell risk för benbrott redan vid lägre värden än de då
njureffekter kan uppstå. Intaget av kadmium via livsmedel har inte minskat över tid
trots att flera av de viktigaste källorna till kadmiumtillförsel till den svenska
åkermarken – luftdepositionen och gödselmedlen – reducerats rejält sedan 1987. Vi
anser att etappmålet bör inriktas mot att långsiktigt söka minska den genomsnittliga
exponeringen för kadmium via livsmedel. Vårt förslag:
Etappmål för exponering för kadmium via livsmedel
Senast år 2018 är styrmedel beslutade som minskar befolkningens exponering för kadmium
via livsmedel

Styrmedlen bör vara inriktade mot en generell och långsiktig minskning men kan
även där så är motiverat inriktas på särskilda grupper. Avsikten med etappmålet är
att avståndet ska öka mellan den genomsnittliga exponeringen för kadmium för
befolkningen och de exponeringsnivåer som kan förorsaka hälsoproblem.
De negativa effekterna av kadmium som riskerar att drabba delar av befolkningen
följer av lång, ofta livslång, exponering. För icke-rökare kommer denna exponering
i huvudsak via livsmedel. Exponeringen orsakas i sin tur av en komplex mix av
källor och flöden som för med sig kadmium som förorening. Det är oftast mycket
tröga förlopp och komplicerade orsakssamband. I vår utredning har vi inte funnit
några åtgärder eller styrmedel som är ideala genom att de samtidigt är snabba,
effektiva och har långsiktigt bestående effekt.
Vi föreslår följande åtgärder:
o Begränsa kadmiumanvändningen i konstnärsfärger
o Minska tillförsel av kadmium genom att minska mängden inköpta
fodermedel
o Förhindra användningen av mineralgödsel med höga kadmiumhalter
o Minska halten växttillgängligt kadmium i åkermarken
o Riktad odling av salix för att bortföra kadmium från åkermark
o Minska odlingen av grödor med naturligt höga upptag av kadmium på
jordar med höga kadmiumhalter
o Minskat intag av livsmedel som innehåller mycket höga halter kadmium
o Rätt råvara till rätt livsmedel
o Verka för att kadmium och dess föreningar förs upp på
kandidatförteckningen i REACH
o Verka för harmoniserad klassificering av kadmiumföreningar
o Minska luftdepositionen av kadmium från internationella källor
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För att åtgärderna ska genomföras behövs styrmedel som initierar och stödjer
aktörernas arbete med åtgärder. Vi föreslår följande:
Styrmedel för att minska kadmium i växtnäring och återmark
Förbud mot kadmiumanvändning i konstnärsfärger
Information för att minska kadmiumhalten i foder
Skatt/avgift på kadmium i mineralgödsel
Rådgivning för att minska växttillgängligt kadmium i åkermarken
Stöd till riktad odling av salix för att bortföra kadmium i åkermark
Styrmedel för att minska kadmium i livsmedel
Information såsom kostråd till konsumenter, information till
livsmedelsproducenter, samt frivilliga åtagaganden av livsmedelsproducenter.
Styrmedel för kompletterande insatser EU
Genom REACH verka för att kadmium och dess föreningar förs upp på
kandidatförteckningen,
verka för harmoniserad klassificering av kadmiumföreningar
verka för ytterligare begränsning av kadmiumanvändning
verka för lägre gränsvärden i metallprotokollet i FN:s luftvårdskonvention
Inga ytterligare styrmedel föreslås för att minska de inhemska kadmiumutsläppen
Det befintliga etappmålet om utsläpp av luftföroreningar från småskalig vedeldning
innebär att åtgärder och styrmedel redan är på väg och att de även kommer att
följas upp. Åtgärderna och styrmedlen bedöms ha en sådan effekt att även de
svenska kadmiumutsläppen minskar. Därför föreslås här inga ytterligare sådana
styrmedel.
Uppföljning av etappmålet
Vi föreslår att Kemikalieinspektionen får ett samlande ansvar för att följa upp vilka
styrmedel som årligen beslutats och som förväntas leda till att befolkningens
exponering för kadmium via livsmedel minskar.
För att följa upp om åtgärder och styrmedel haft någon effekt på befolkningens
kadmiumexponering via livsmedel, föreslår vi även ett antal kompletterande
uppföljningsmått. Merparten av dessa är redan existerande mätserier.
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Kommunens medverkan i projektet: Det urbana
stationssamhället
Borås Stad har blivit inbjudna att delta i projektet Det Urbana Stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt
resande, som Göteborgsregionens kommunalförbund genomför under 2014-2016 tillsammans med
Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Mistra Urban Futures, Boverket samt i dagsläget
nio kommuner i Västsverige. Inom projektet kommer olika delprojekt att initieras och aktiviteter såsom
seminarier, workshops och projektmöten att genomföras.
Borås Stad kommer att medverka i projektet som en del i ett kunskapsutbyte med möjlighet att längre
fram utöka medverkan och då utforma ett delprojekt. Borås Stad bidrar med en medfinansiering 20142016 för de kostnader som GR:s processledning medför. Borås Stads medfinansiering 2014 uppgår till
5000 kr. Borås Stad bidrar även med arbetstid samt lokal projektledare/ansvarig kontaktperson som
samordnar kommunens medverkan.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att delta i projektet Det urbana stationssamhället – vägen mot ett resurssnålt resande.

2014-06-02
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0470 106
Handläggare: Jonas Hallberg, 8442
Datum/avdelningschef: 2014-05-27 / bh

Programområde: 1

SAMVERKANSAVTAL
1
Dnr: 13-239.30

Samverkansavtal mellan Borås Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund
rörande projektet Urbana stationssamhället- vägen mot resurssnålt resande

1. Bakgrund och motiv
Detta avtal syftar att reglera Borås Stads medfinansiering och medverkan i projektet Det
Urbana stationssamhället - vägen mot resurssnålt resande som Göteborgsregionens
kommunalförbund planerar att genomföra under 2014-2016 tillsammans med Trafikverket,
Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Mistra Urban Futures, Boverket och i dagläget nio
andra kommuner i Västsverige.
Projektet genomförs under 2014-2016. Inom projektet kommer olika delprojekt initieras och
andra aktiviteter såsom exempelvis seminarier, workshops och projektmöten att genomföras.
Staden medverkar i projektet som ett praktikfall och deltar i utformning av delprojekt samt
genomförande av möten.
Stationssamhällenas framtida roll är avgörande för städernas och regionernas utveckling. Det
är även en gemensam utmaning för många aktörer och intressenter. Vi planerar nu ett
kunskapsbyggande projekt inom ramen för Mistra Urban Futures som startar 2014 och löper
fram mot 2016. Exempel på områden som hittills har visat sig vara intressanta att ta fram mer
kunskap om är:







Livsstilsvärden, identitet och platsmarknadsföring av stationssamhällen i
transformering
Buller vibrationer och risker – erfarenheter och tekniska lösningar
Hållbara transporter som passar människors livsmönster
Markvärden och markanvändning i stationsnära lägen
Struktur och samhällsplanering som gynnar en hållbar utveckling
Samverkan och dialog mellan såväl olika myndigheter som med medborgare och
näringsliv

Vi vill skapa kunskap för att öka förutsättningarna för utveckling av stationssamhällen i syfte
att nå målen om en hållbar tillväxt med attraktiva livsmiljöer, ett resurssnålt och
energieffektivt resande och ekonomisk utveckling.

2. Avtalsparter
Avtalets parter utgörs av Borås Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

3. Avtalets innehåll
GR ansvarar för processledning på 50 % av en heltid vilket innebär planering och utformning
av Det Urbana Stationssamhället- vägen mot ett resurssnålt” resande samt genomförande och
utvärdering, anordnande av mötesplatser såsom exempelvis seminarier, workshops och

2
projektmöten. GR bidrar även med lokaler och skall aktivt söka ytterligare finansiering för
fördjupningar inom projektet.
Staden bidrar med en medfinansiering 2014-2016 för de kostnader som GR:s processledning
medför. Medfinansieringen fastställs årligen. Stadens medfinansiering 2014 uppgår till 5 000
kr.
Borås stad bidrar även med arbetstid och en lokal projektledare/ansvarig kontaktperson som
samordnar kommunens medverkan.
4. Villkor
Stadens medfinansiering förutsätter att GR driver projektet Urbana stationssamhället-vägen
mot ett resurssnålt resande inom ramen för Mistra Urban Futures. Skulle projektet av någon
anledning inte få planerad omfattning debiteras projektet i den omfattning som upparbetats.
Avtalsperiod
Avtalet gäller från datum för undertecknande t.o.m. 2016-12-31. Uppsägning av avtal innan
denna periods utgång skall ske senast den 31 oktober året innan.
Force majeure
Stadens medfinansiering förutsätter att GR tillsammans med stöd av övriga parter driver
projektet Urbana stationssamhället. Skulle GR av någon anledning inte kunna fullfölja
processledningsinsatsen, eller övrig för projektet nödvändig finansiering inte komma till
stånd, avslutas avtalet och kommunens medfinansiering återbetalas för den andel av
projektledningsinsatsen som inte utförts.

5. Övrigt
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.

För Göteborgsregionens kommunalförbund

För Borås Stad

Göteborg 2014-

Borås 2014-

………………………..

……………………………..

Helena Söderbäck, förbundsdirektör
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Godkännande av medfinansieringsavtal angående utredning
av Göteborg–Borås, sträckorna Almedal–Mölnlycke och
Bollebygd-Borås
Kommunstyrelsen godkände i december 2012 ett genomförande- och finansieringsavtal för en
utredning av sträckningsalternativ för Götalandsbanan från Bollebygd och förbi Viaredsområdet i
Borås. Totalt avsattes 10 mnkr i bokslut för att finansiera utredningen.
Regeringen har därefter i den Nationella planen för 2014-2025 avsatt medel för en fördjupad utredning
under åren 2014-2016. Den totala kostnaden för utredningen bedöms till 80 mnkr. Kommunen har i
upprättat förslag till avtal åtagit sig att medfinansiera med tidigare avsatta 10 mnkr. Bollebygds kommun
har därefter åtagit sig att medfinansiera med 1 mnkr. Borås Stads kostnader beräknas därmed uppgå till
9 mnkr.
Bedömningen är att kommunen härigenom erhåller ett bättre utredningsresultat. Detta avtalsförslag
ersätter det av Kommunstyrelsen i december 2012 godkända avtalet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna föreslaget medfinansieringsavtal med Trafikverket.

2014-06-04
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
2014-06-04
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2010/KS0705 532
Handläggare: Bengt Himmelmann, tfn 35 84 91
Datum/avdelningschef: 2014-06-02 / bh

Programområde: 1

Medfinansieringsavtal
angående utredning av Göteborg-Borås sträckorna Almedal-Mölnlycke och Bollebygd-Borås

§1

Parter

Trafikverket org.nr 202100-6297
Göteborgsregionens kommunalförbund org.nr 222000-0265
Borås stad org.nr 212000-1561

§2

Syfte och bakgrund

Regeringen anger i infrastrukturpropositionen 2012 att en ny stambana för snabbtåg bör byggas
och att en av de första etapperna bör vara utbyggnad av delsträckan Göteborg–Borås. I
regeringens direktiv för arbetet med Nationell plan för åren 2014-2025 anges att delsträckan
Mölnlycke–Bollebygd är den första etappen av tre för en ny dubbelspårig järnväg mellan
Göteborg och Borås. Banan ansluter dessutom till Landvetter flygplats vilket skapar en
järnvägsförbindelse mellan flygplatsen och Göteborg. Stråket Göteborg-Borås är ett av de
utpekade stråken i Göteborgsregionens strukturbild antagen 2008 och en utbyggnad av järnväg
möjliggör stadsmiljöutveckling och nya bebyggelseområden i stråket. Genom den nya järnvägen
kortas vidare restiden, antalet avgångar i varje riktning kan utökas och Västsverige knyts tätare
samman då förutsättningarna för pendling förbättras betydligt.
I Regeringens beslut till Nationell plan för åren 2014-2025 finns sträckan Mölnlycke-Bollebygd
med för byggnation i den senare delen av planen. För de två återstående sträckorna mellan Göteborg och Borås, Almedal-Mölnlycke och Bollebygd-Borås, finns avsatt medel för fördjupad utredning i perioden 2014-2016.

§3

Avtalets omfattning

Detta avtal avser medfinansiering av fortsatt planläggningsarbete för Almedal-Mölnlycke och
Bollebygd-Borås, fram t o m val av lämplig korridor för respektive sträcka.
Detta avtal ersätter det avtal som Trafikverket och Borås kommun tidigare har träffat angående
genomförande- och finansieringsavtal för en utredning av sträckningsalternativ för Götalandsbanan förbi Viaredsområdet, dnr TRV 2012/91094.

§4

Beskrivna åtgärder

Trafikverket utreder vilka korridorer som ska ligga till grund för framtida järnvägsplaner avseende
sträckorna Almedal-Mölnlycke och Bollebygd-Borås. Utredningarna ska beskriva effekter, inklusive
de trafikala, och konsekvenser av en utbyggnad i en omfattning som är tillräcklig för beslut om
korridoralternativ. Om projektet inte skall tillåtlighetsprövas fattar Trafikverket beslut om
korridor. Om projektet skall tillåtlighetsprövas tas underlag för denna fram och Trafikverket
rangordnar alternativen för beslut av regeringen. Utredningen avseende etappen Bollebygd-Borås
skall göras så att det senare går att fortsätta österut mot Jönköping.
Järnvägsutredningen avseende Mölnlycke-Bollebygd och förstudier avseende Almedal–Mölnlycke,
Bollebygd–Borås och Borås-Linköping ska tillsammans med arbetet med planskede för MölnlyckeBollebygd utgöra underlag för utredningsarbetet.
Olika utbyggnadsalternativ redovisas och konsekvensbeskrivs lika så att de kan jämföras sinsemellan. Alternativen ska studeras avseende järnvägens tekniska standard och funktion, miljö, anläggningskostnad, samhällsekonomi och samhällsplaneringseffekter. Utredningsarbetet kräver tät dialog med kommuner längs sträckan med avseende på det kommunala planarbetet.

§5

Kostnader och finansiering

Kostnaden för utredning av delsträckorna till erforderlig nivå (enligt §4) ovan bedöms till ca 80
miljoner kr (prisnivå 2013-06) vilka skall fördelas mellan parterna enligt följande.




Trafikverket skall betala 40 miljoner kr.
Göteborgsregionens kommunalförbund skall betala 30 miljoner kr.
Borås Stad skall betala 10 miljoner kr.

Uppräkning skall ske enligt index E84.

§6

Kostnadsförändringar

Eventuella kostnadsökningar upp till 10% av bedömd utredningskostnad (enligt §5) betalas av
Trafikverket. Vid kostnadsökningar över 10% jämfört med bedömd budget på 80 miljoner kr kan
avtalet omförhandlas om någon av parterna begär det. Kostnadsminskningar fördelas på parterna
i proportion till deras andel av bedömd budget (enligt §5).

§7

Betalning

I samband med avtalstecknande upprättas preliminär betalningsplan där det fastställs hur betalning av medfinansieringen ska ske.
Efter tecknade konsultkontrakt upprättas en fastställd betalningsplan.

Betalningsplanen ska vara prestationsbunden, d v s kopplad till faktisk framdrift.
Förutsättningarna för betalningsplanen är att Göteborgsregionens kommunalförbund och Borås
Stad betalar en större del av kostnaderna 2014 och att Trafikverket betalar en större del av kostnaderna 2015.

§8

Projektorganisation och genomförande

Utredningsarbetet utgör en del av projekt Göteborg-Borås. Trafikverket är ”utförare” vilket innebär att Trafikverket genomför projektet i enlighet med gällande riktlinjer för Trafikverket och driver projektet samt ansvarar för fortsatt planläggning. För genomförandet tillsätter Trafikverket en
organisation som upphandlar, leder och följer upp respektive etapp, i enlighet med gällande riktlinjer för Trafikverket. Projektets startorganisation framgår av bilaga.
Redovisning av framdrift till medfinansiärer sker tertialvis och baseras på Trafikverkets ordinarie
rapporteringar.

§9

Tidplan

Arbetet skall påbörjas under 2014.
Beträffande delsträckan Almedal-Mölnlycke kommer alternativa korridorer redovisas under 2015
Beslutad korridor kommer att finnas framme under 2016.
Beträffande delsträckan Bollebygd-Borås kommer detaljerad linjedragning förbi Viared att tas
fram under 2015. Om projektet inte skall tillåtlighetsprövas fattar Trafikverket beslut om korridor
under 2016. Om projektet skall tillåtlighetsprövas tas underlag för denna fram och Trafikverket
rangordnar alternativen för beslut av regeringen.

§10

Avtalets giltighet

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av alla parter och under
förutsättning att det godkänns av Borås Stads kommunstyrelse och Göteborgsregionens styrelses
presidie.

§11

Övrigt

Ändringar eller tillägg till detta avtal skall undertecknas av samtliga parter för att vara giltiga.
Om parterna vid omförhandling av avtalet enligt § 6 kommer överens om att projektet ska avslutas i förtid och avtalet upphöra att gälla ska vardera parten stå för sina nedlagda kostnader. I
de fall avtal med konsult måste avbrytas ska kostnader för avbeställning av delar av uppdraget
och interna kostnader kopplade till detta betalas i proportion till respektive andel.

Tvist på grund av detta avtal ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, om inte parterna
enas om skiljeförfarande.

Av detta avtal är tre exemplar upprättade och utväxlade.

____________________________
Ort och datum

____________________________
Ort och datum

____________________________
Håkan Wennerström
Trafikverket Region Väst

____________________________

____________________________
Ort och datum

____________________________
Ort och datum

____________________________
Göteborgsregionens kommunalförbund

Borås Stad

Bilaga

Preliminär betalningsplan för lokaliseringsutredningarna
Bollebygd-Borås och Almedal-Mölnlycke.
Kontraktstecknande med konsult är möjligt i slutet av oktober
för Bollebygd-Borås respektive slutet av december för AlmedalMölnlycke, vilket medför ca 1,5 månads produktion. Uppdragen
inleds med ett planeringsskede. Projektets kostnader under 2014
bedöms till1,6 miljoner kr.

Per Rosquist
Samhälle region väst

Politikergrupp
Göteborgsregionens kommunalförbund
Boråsregionens kommunalförbund
Västra Götalandsregionen
Göteborg Landvetter Airport
Göteborg stad
Mölndals stad
Härryda kommun
Bollebygd kommun
Borås stad
Trafikverket Region Väst

PROJEKT GÖTEBORG‐BORÅS
inklusive åtgärdsvalsstudie och
trafikutredning

Bilaga till §8
Rev förslag 2014‐02‐27/PRgb

Sammankallande: Trafikverkets regionchef

Tjänstemannagrupp
Samhällsbyggnadschef eller motsvarande för
Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd och
Borås
Göteborgsregionens kommunalförbund
Boråsregionens kommunalförbund
Västra Götalandsregionen
Göteborg Landvetter Airport
Länsstyrelsen
Trafikverkets projektchef
Representant för Trafikverket Region Väst
Sammankallande: Trafikverkets projektchef

Almedal‐Mölnlycke

Mölnlycke‐Bollebygd

Projektgrupp
Tjänstemän från Göteborg, Mölndal och
Härryda
Länsstyrelsen
Trafikverkets projektledare
Trafikverkets projekteringsansvarig
Representant(er) för Trafikverket Region Väst
Samhällsbehov + Planering?

Projektgrupp
Tjänstemän från Härryda, Bollebygd och Mark
Länsstyrelsen
Göteborg Landvetter Airport
Trafikverkets projektledare
Trafikverkets projekteringsansvarig
Representant(er) för Trafikverket Region Väst
Samhällsbehov + Planering?

Sammankallande: Trafikverkets projektledare

Sammankallande: Trafikverkets projektledare

Bollebygd‐Borås
Projektgrupp
Tjänstemän från Bollebygd och Borås
Länsstyrelsen
Trafikverkets projektledare
Trafikverkets projekteringsansvarig
Representant(er) för Trafikverket Region Väst
Samhällsbehov + Planering?
Sammankallande: Trafikverkets projektledare
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Beslutsförslag yttrande remiss om tillköp för färdbevis
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge upprättad skrivelse.

2014-06-10
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0283 531
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 35 72 76
Datum/avdelningschef: 2014-06-03 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2014-06-16

Dnr 2014/KS0283 531

Samhällsplanering
Charlotta Tornvall

Boråsregionen
info@borasregion.se

Yttrande remiss om tillköp för färdbevis
Det är bra att Västtrafik förtydligar utbudet och möjligheterna för kommunerna att
göra tillköp för vissa typer av färdbevis. Borås Stad har inga invändningar mot
remissförslaget i stort utan endast mindre synpunkter. Det är däremot svårt att
överblicka om förslaget kan innebära några begränsningar för kommunens önskemål
om tillköp när den nya pris- och sortimentstrategin ännu inte är klar.
Skolkort
Av det förslag som presenteras så föredrar Borås Stad alternativ ett som är mest likt
nuvarandeupplägg och har samma pris som idag.
Borås skolkort gäller fram till kl 19:00. Skolkortet gäller för obegränsat antal resor per
skoldag inom Borås.
Det är bra att man eftersträvar en förenkling av hanteringen av skolkorten som idag
är komplicerad. Ett samordnat IT-system hade underlättat den omfattande
administrationen. Kommunen behöver också upprätta ett internt IT-stöd för detta.
Seniorkort
Borås erbjuder idag seniorkort i lågtrafik till de som fyllt 65. Borås Stad anser att
Närtrafik självklart ska ingå i dessa resor. Ingen utgift tas ut för administrationen av
Boråsarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

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

Göteborg den 5 maj 2014

Remiss – förslag till principer för tillköp av färdbevis
Västtrafik har det senaste året fått förfrågningar från flera olika kommuner om tillköp kopplade till
skolkort, fritidskort, seniorkort samt olika varianter av gratis trafik. De flesta önskemålen är unika
genom att varje kommun önskar sin egen lösning.
Kollektivtrafiknämnden beslutade den 31 januari att ge kollektivtrafiksekretariatet i uppdrag att
tillsammans med Västtrafik utreda hur erbjudandet om tillköp kopplat till priser och färdbevis
skulle kunna göras enklare, tydligare och mera enhetligt.
Vid kollektivtrafiknämndens möte den 24 april redovisades förslag till enklare hantering av tillköp
kopplat till skolkort, fritidskort, seniorkort samt fria resor. De priser som anges i förslaget är
preliminära och kan komma att justeras. Observera att förslaget enbart omfattar tillköp av
färdbevis, dvs. tillköp av trafik, linjer och turer omfattas inte av utredningen.
När förslaget slutligen fastställs kommer det att vara vägledande för hur Västtrafik hanterar
kommunernas förfrågningar om tillköp kopplat till priser och färdbevis. Kollektivtrafiknämnden har
därför beslutat att skicka ut bifogat förslag på remiss till de delregionala kollektivtrafikråden.
Vi önskar ett samlat remissvar från respektive delregionalt kollektivtrafikråd senast måndag den 6
oktober 2014. Eventuella kompletterande synpunkter från enskilda kommuner kan biläggas till
remissvaret. Svar kan skickas via e-post eller brev till undertecknad.
Förslaget kommer även att presenteras på de delregionala kollektivtrafikråden i maj/juni och då
finns tillfälle att ställa frågor. Det går också bra att ställa frågor under remisstiden via e-post till
undertecknad.
Efter sammanställning av inkomna remissvar och justering av förslaget kan det fastställas av
kollektivtrafiknämnden, preliminärt den 6 november 2014. Därefter kan Västtrafik börja tillämpa
principerna.

Hälsningar

Jörn Engström
Kollektivtrafiksekretariatet
Västra Götalandsregionen
Box 1031
405 22 Göteborg
e-post: jorn.engstrom@vgregion.se
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Förslag till principer för tillköp av färdbevis
Bakgrund
Kollektivtrafiknämnden har gett kollektivtrafiksekretariatet i uppdrag att tillsammans med Västtrafik
ta fram förslag till en förenklad och mera enhetlig hantering av tillköp. Olika kommuners
förfrågningar om tillköp kopplat till skolkort, fritidskort, seniorkort, samt varianter av fria resor ska
beaktas i arbetet.

Mål för uppdraget





Att ta fram ett tillköpssortiment som svarar mot kommunernas behov.
Tillköpssortimentet skall vara enkelt, tydligt och enhetligt.
Tillköpssortimentet skall stödja pris‐och sortimentstrategin, steg 1 för ökad enkelhet.
Förenklad hantering kring tillköp, både för Västtrafik och kommunerna.

Västtrafiks tillköpssortiment
I korthet är Västtrafiks förslag på erbjudande till kommunerna:
Västtrafiks tillköpssortiment:
Skol‐ och fritidskort
Seniorkort
Färdtjänstkort*
Ledsagarkort*
För övriga former av fria resor hänvisas till ordinarie sortiment
* Ledsagarkort och färdtjänstkort (för resor med kollektivtrafiken) är under framtagande.

Nedan följer förslag utifrån detta uppdrag, uppdelat på (1) skol‐ och fritidskort (2) seniorkort, och (3)
övriga fria resor. Med fria resor menas att resenären reser utan kostnad, men att kommunen betalar
för resandet.

1. Skol‐ och fritidskort
I uppdraget ingår att ta fram förslag som gör Västtrafiks erbjudande enklare och mer enhetligt för
regionens kommuner, samt erbjuda en lösning för de förfrågningar om fritidskort som ställts till
Västtrafik.
Med skolkort avses kort med giltighet vardagar under terminstid, antingen 04.00–19.00 eller 04.00–
22.00. Övriga giltigheter benämns nedan som fritidskort. Skolkort och fritidskort gäller för de som är
under 20 år.
Observera att nedan angivna cirkapriser är preliminära bedömningar och kan komma att justeras.
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Skolkort förslag 1
 Samtliga skolkort (tätorts‐, kommun‐ och periodkort som gäller i flera kommuner) som idag
har en giltighet vardagar mellan 04.00‐19.00/19.30 kvarstår och erbjuds till dagens priser,
men giltigheten för samtliga dessa skolkort blir 04.00–19.00.
 Skolkort erbjuds också med giltighet 04.00–22.00 (där tiden 19.00–22.00 föreslås ha
Regionen Runt‐giltighet).
 Således erbjuds två varianter av skolkort tillgängliga för samtliga kommuner till
nedanstående priser:
04.00–19.00
04.00–22.00

Samma priser som dagens skolkort.
Samma priser som dagens skolkort + ca 500 kr/läsår.

Skolkort förslag 2
 Skolkortssortimentet reduceras till kommunkort samt ett Regionen Runt‐kort. Motiven till
sortimentsreduktionen är ett enklare sortiment och att förenkla kommunernas
administration.
 Ovanstående skolkort erbjuds med giltighet 04.00–19.00 eller 04.00–22.00
(där tiden 19.00–22.00 föreslås ha Regionen Runt‐giltighet).
 Således erbjuds två varianter av skolkort tillgängliga för samtliga kommuner till
nedanstående priser:
04.00–19.00
04.00–22.00

Kommunkort: ca 3 800 kr/läsår.
Regionen Runt: ca 6 100 kr/läsår.
Priser som ovan + ca 500 kr/läsår.

Fritidskort förslag
Som komplement till skolkorten skapas ett sortiment för fritidskort, tillgängligt via skolkortswebben.
Samtliga fritidskort har Regionen Runt‐giltighet och erbjuds i följande varianter (arbetsnamn):


”Fritid 1”



”Fritid 2”



”Fritid 3”



”Fritid Lov”

Giltighet: Regionen Runt, terminstider, vardagar 16.00–24.00.
Pris: ca 1 000 kr/läsår
Giltighet: Regionen Runt, terminstider, vardagar 16.00–24.00, samt lör‐,
sön‐ och helgdagar dygnet runt.
Pris: ca 1 700 kr/läsår
Giltighet: Regionen Runt, vardagar 16.00–24.00, lör‐,
sön‐ och helgdagar dygnet runt, samt sommarlov och jullov dygnet runt.
Pris: ca 2 250 kr/läsår
Giltighet: Regionen Runt, sommarlov och jullov dygnet runt.
Pris: ca 550 kr/läsår

Notera: Det pågår en utredning om det publika periodkortet Fritid 100 dagar skall gälla från 14.00 på
vardagar (gäller idag från 16.00). Om utredningen resulterar i att giltigheten ändras till 14.00 kommer
det även att gälla för ovan nämnda fritidskort, vilket kan komma att påverka priserna på fritidskorten
ovan.
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Skol‐ och fritidskort – förslag kring hantering
Följande problem kring hantering av skolkort har identifierats:




Problem för kommunens skolkortshandläggare att föra över data från skolornas system till
Västtrafiks skolkortswebb.
Lösning: Detta problem bedöms att kunna lösas med nya skolkortswebben med planerad
lansering kring årsskiftet 2014/2015.
Idag har Västtrafik administrativa problem kring uppgradering av befintligt skolkort till kort
med utökad giltighet (gäller Göteborgsregionen). Idag måste eleven själv besöka Västtrafiks
butik i Brunnsparken, Göteborg, för uppgradering av kort. Denna fråga kommer att utredas
separat.

2. Seniorkort
I uppdraget ingår att ta fram förslag på ett reducerat antal valmöjligheter för seniorkort, samt förslag
som minskar administrationen kring seniorkorten.
Förslag:









Seniorkort erbjuds i tre varianter:
‐ 65+ lågtrafik
‐ 65+ dygnet runt
‐ 75+ dygnet runt
Västtrafik ansvarar för innehållet i de generella följebrev som skickas ut i samband med att
kunden får erbjudande om seniorkort, när kunden får seniorkortet, och övrig kommunikation
med kunden.
Seniorkortens giltigheter föreslås motsvara respektive kommuns kommunladdning +
Närtrafik (om Närtrafik finns i kommunen). Avsteg från kommunladdning kan i undantagsfall
göras för viss tillköpt trafik, exempelvis flexlinjer.
Pris per kort kommer fortsättningsvis beräknas på samma sätt som idag (med undantag av
nedanstående punkt).
Västtrafik rekommenderar att kommunen inte tar ut någon administrationsavgift från
senioren. Om kommunen ändå avser att ta ut en sådan avgift skall, så skall den motsvara den
avgift som Västtrafik tar ut av kommunen för hantering av korten, för närvarande 130 kr
(inkl. moms) för senioren.

Om kommunen tar ut en avgift från senioren så minskar andelen som tackar ja till erbjudandet
avsevärt. Västtrafiks kalkyler för pris per kort och baseras på att en administrationsavgift inte tas
ut från senioren. Om kommunen ändå väljer att ta ut en avgift från senioren måste därför pris
per kort justeras. En kalkyl görs från fall till fall, men en generell uppskattning är att pris per kort
och år blir ca 50 % högre i de fall kommunen väljer att ta ut administrationsavgift från senioren.
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3. Övriga fria resor
Västtrafik har fått frågor från flera olika kommuner om tillköp av fria resor i kollektivtrafiken.
Frågorna är av varierande karaktär: allt från att enskilda linjer skall vara gratis under vissa
veckodagar, till fria resor för alla invånare i en kommun, eller för vissa individgrupper i en kommun.
Utöver förslag till tillköpssortiment enligt ovan så hänvisar Västtrafik till sitt ordinarie publika
sortiment när det gäller fria resor. Följande principer föreslås gälla för tillköp av fria resor av
permanent karaktär (tillköp i samband med evenemang hanteras separat):







Grundprincipen för tillköp av övriga fria resor är att Västtrafiks ordinarie färdbevis såsom
Västtrafikkortet, SMS‐biljett etc. används.
Kommunen erbjuds Västtrafiks hela befintliga publika sortiment, förutom kontoladdning.
Vid tillköp av periodkort ska dessa vara personliga, vilket innebär att resenärens namn är
tryckt på kortet. Västtrafik måste därför få adresslistor för de personer som skall erbjudas
kort.
För enkelbiljetter erbjuder Västtrafik befintligt sortiment, inklusive SMS‐biljetter.
Kommunen betalar ordinarie biljettpris och en administrationskostnad för hantering av
tillköpet. Notera att biljettpriserna redan är subventionerade till ca 50 % genom
skattefinansieringen av Västtrafiks verksamhet.

4. Sammanfattning
I och med detta förslag erhålls en enhetlig lösning för såväl skolkort, fritidskort, seniorkort som övriga
fria resor. Kommunerna erbjuds i samtliga fall möjlighet att köpa färdbevis till valda målgrupper, för
resor med Västtrafik.




Två varianter av skolkort kompletterat med fritidskort i fyra varianter
Tre olika varianter av seniorkort
Ordinarie publikt sortiment för övriga fria resor
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Göteborg den 13 mars 2014

Information om pris- och sortimentstrategi och tillköp
Vi vill informera kommunerna i Västra Götaland samt Kungsbacka om hur arbetet med pris- och
sortimentstrategin fortskrider, samt om pågående utredning av olika former av tillköp kopplade till
priser och färdbevis.
Pris- och sortimentstrategin
Regionfullmäktige beslutade den 11 februari att ge Västtrafik i uppdrag att genomföra pris- och
sortimentstrategin - steg 1 med förenklingar. Arbetet med att förbereda steg 1 började redan i
höstas, men har efter beslutet i regionfullmäktige tagit fart på allvar. Vi återkommer med mer
information och dialog kring detaljerna i kollektivtrafikråden under våren.
Alla förändringar kommer inte att ske samtidigt. En app-lösning för betalning och resa med mobil
samt vissa förenklingar i sortimentet kommer förhoppningsvis redan till årsskiftet. Under 2015
kommer ytterligare förenklingar i sortimentet samt slopad check-ut för de som väljer att resa med
app, medan enklare biljettmaskiner ombord kan dröja till 2016.
Kollektivtrafiksekretariatet fortsätter utreda steg 2 med ny zonstruktur, utifrån de frågor och
medskick vi fick under höstens dialog och samråd i kollektivtrafikråden, även om fokus kommer
att ligga på steg 1 under det här året.
Utredning om tillköp
Västtrafik har det senaste året fått förfrågningar från flera olika kommuner om tillköp kopplade till
skolkort, fritidskort, seniorkort samt olika varianter av gratis trafik. De flesta önskemålen är unika
genom att varje kommun önskar sin egen lösning.
Kollektivtrafiknämnden beslutade den 31 januari att ge kollektivtrafiksekretariatet i uppdrag att
tillsammans med Västtrafik utreda hur erbjudandet om tillköp kopplat till priser och färdbevis
skulle kunna göras enklare, tydligare och mera enhetligt.
I vårt arbete med ny pris- och sortimentstrategi har kommuner och regionen enats om att
enkelhet och ökad enhetlighet är högst prioriterat. Vi får också utgå från det som står i avtalet om
ansvar för den regionala kollektivtrafiken mellan regionen och kommunerna vid skatteväxlingen.
På nästa sida finns ett utdrag ur bilaga 2 till avtalet med de delar som berör tillköp kopplat till
priser och färdbevis.
Utredningen ska vara klar i slutet av april och vi återkommer för dialog kring utredningens förslag
i kollektivtrafikråden under våren.

Hälsningar

Jörn Engström
Utredningsledare, pris- och sortimentstrategin
Kollektivtrafiksekretariatet
Västra Götalandsregionen

Göteborg den 13 mars 2014

Utdrag ur bilaga 2 ”Principer för tillköp” till ”Avtal om ansvar för den regionala
kollektivtrafiken i Västra Götaland”
”2.1 Alla tillköp som är förenliga med mål för kollektivtrafikens utveckling enligt
Trafikförsörjningsprogrammet och/eller inte påverkar kollektivtrafiksystemet negativt
ska tillåtas.
2.2 Regionen avgör vilka tillköp som är förenliga med Trafikförsörjningsprogrammets
mål och/eller påverkar kollektivtrafiksystemet negativt.
3.2 Färdbevis. Kommun kan köpa färdbevis till sina invånare under förutsättning att
Kommun använder det utbud av färdbevis som tillhandahålls av Regionen, baserat på
befintligt zonsystem, giltighetstider mm, om inte annat överenskommes. Dvs. tillköp
kan göras under förutsättning att;
‐

Tillköpet inte innebär att andra färdbevis än det som tillköpet avser behöver
prisförändras.

‐

Tillköpet inte förändrar den beslutade zonstrukturen om motsvarande tillköp
skulle beviljas för en eller flera kommuner.

‐

Tillköpet inte påverkar prisförhållandet mellan färdbevis så att mål inom
Trafikförsörjningsprogrammet motverkas om motsvarande tillköp skulle beviljas
för en eller flera kommuner.

4.4 Kommun har kostnadsansvar för utredning inför eventuellt tillköp av färdbevis.
4.5 Den gällande pris‐ och sortimentstrukturen är överordnad tillköpen. Vid beslut om
förändrad pris‐ och sortimentstruktur ska befintliga tillköp omprövas. Regionen ska i
god tid föra dialog med Kommun som innehar tillköp för att möjliggöra eventuell
anpassning av tillköp till ny struktur.”
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BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till bildande av Naturreservatet Storsjön
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Det område som avgränsats på beslutskarta skyddas som naturreservat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken
(1998:808).
Reservatets namn ska vara Naturreservatet Storsjön.
Fastställa bifogad skötselplan med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Skötselplanens övergripande mål skall gälla utan begränsning i tiden.
För att uppnå syftet med reservatet skall angivna föreskrifter gälla med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken
(1998:808) samt 3 § förordningen om områdesskydd (1998:1252). Vård och förvaltning skall bedrivas i enlighet med
upprättad skötselplan.

2014-06-10
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-06-10
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0765 265
Handläggare: Bengt Himmelmann, tfn 8491
Datum/avdelningschef: 2014-06-05 / bh

Programområde: 2

Sida
1(2)
2014-06-16

Dnr 2013/KS0765 265

Samhällsplanering
Bengt Himmelmann

Kommunfullmäktige

Förslag till bildande av Naturreservatet Storsjön
Storsjön är den enda större sjön i kommunen som inte är omgiven av bebyggelse. Sjön och
dess omgivningar har mycket högt naturvärde. Skogen har en hög genomsnittsålder och det
finns flera hotade arter i området, bland annat fåglar, lavar, kärlväxter och flodpärlmusslor.
Naturtypen är karaktäristisk för Sjuhäradsbygden. I Borås Stads miljömål (2013-2016) finns
etappmålet att det ska bildas fler kommunala naturreservat.
Kommunstyrelsen ansökte den 26 mars 2012 om statsbidrag för reservatsutredningen till
lokala och kommunala naturvårdsprojekt (LONA). Länsstyrelsen i Västra Götaland beviljade
projektet totalt 580 tkr i bidrag för iståndsättning av reservatet. Tekniska nämnden kommer i
budget för 2015 att äska 300 tkr i driftsbidrag. Begäran om 50% i markåtkomstersättning
kommer att sändas till Naturvårdsverket.
Motiv för beslutet
Storsjön och omgivningarna runt omkring är ett mycket välutnyttjat rekreationsområde. Inga
bostäder finns i anslutning till sjön. Reservatsområdet har mycket högt naturvärde. Storsjön
(142 ha) och har många öar, vikar och uddar. Den är extra värdefull på grund av sitt fågelliv.
Lillåns bäckravin är mycket djup och svårframkomlig och skogen har inte brukats i modern
tid. I ravinens fuktiga djup trivs många sällsynta mossor, svampar och lavar. I Bålån finns ett
bestånd av flodpärlmusslor med föryngring samt den sällsynta ormbunken safsa. I omgivningarna finns en hög andel gammal barrskog med naturskogskaraktär.
Syftet med reservatet är att:
• bevara och utveckla skyddsvärda naturvärden och arter i en sjö, en bäckravin och ett
vattendrag och omgivande skog,
• utveckla Storsjön som rekreationsområde,
• bevara kulturlämningar från tidigare bebyggelse.
Fortsatta åtgärder
Arbetet med naturreservatet leds av ett skötselråd. Detta består av Tekniska förvaltningens
skogsavdelning och parkavdelning, Miljöförvaltningens kommunbiolog och Stadskansliets
samhällsplaneringsavdelning. Skötselrådet beviljar ev dispenser och fastställer årligen en plan
för skötseln. Till gruppen kan externa organisationer adjungeras. Som exempel kan nämnas
Borås Naturskyddsförening och Skogsstyrelsen.
Utifrån förutsättningarna i planen förvaltar Tekniska nämnden genom sin skogsavdelning
naturreservatet. Nämnden framlägger varje år en budget för verksamheten.
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Dnr 2013/KS0765 265

Samhällsplanering
Bengt Himmelmann

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Det område som avgränsats på beslutskarta skyddas som naturreservat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken
(1998:808).
Reservatets namn ska vara Naturreservatet Storsjön.
Fastställa bifogad skötselplan med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m. Skötselplanens övergripande mål skall gälla utan begränsning i tiden.
För att uppnå syftet med reservatet skall angivna föreskrifter gälla med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§
miljöbalken (1998:808) samt 3 § förordningen om områdesskydd (1998:1252). Vård och förvaltning skall
bedrivas i enlighet med upprättad skötselplan.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
kommunalråd

Bengt Himmelmann
samhällsplaneringschef

Beslut och skötselplan för

Naturreservatet Storsjön

Borås Stad, Kommunstyrelsen, 16 juni 2014
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Naturreservatet Storsjön
Beslut om naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken

Uppgifter om naturreservatet
Namn:
Län:
Kommun:
Socken:
Lägesbeskrivning:
Fastigheter, fastighetsägare, servitut mm:
Areal:
Förvaltare:

Naturreservatet Storsjön
Västra Götaland
Borås
Kinnarumma/Seglora
10 km sydväst om Borås
Se bilaga 4
459 ha
Borås Stad

Beslut
Kommunfullmäktige i Borås beslutade den x x 2014 att:
det område som avgränsats på beslutskarta skyddas som naturreservat med stöd av
7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808).
reservatets namn skall vara Naturreservatet Storsjön.
fastställa bifogad skötselplan med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m. Skötselplanens övergripande mål skall gälla utan begränsning i tiden.
för att uppnå syftet med reservatet skall angivna föreskrifter gälla med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30
§§ miljöbalken (1998:808) samt 3 § förordningen om områdesskydd (1998:1252). Vård och
förvaltning skall bedrivas i enlighet med upprättad skötselplan.

Motiv för beslutet
Storsjön och omgivningarna runt omkring är ett mycket välutnyttjat rekreationsområde. Inga
bostäder finns i anslutning till sjön. Reservatsområdet har mycket högt naturvärde. Storsjön
(142 ha) och har många öar, vikar och uddar. Den är extra värdefull på grund av sitt fågelliv.
Lillåns bäckravin är mycket djup och svårframkomlig och skogen har inte brukats i modern tid. I
ravinens fuktiga djup trivs många sällsynta mossor, svampar och lavar. I Bålån finns ett bestånd
av flodpärlmusslor med föryngring samt den sällsynta ormbunken safsa. I omgivningarna finns
en hög andel gammal barrskog med naturskogskaraktär. Området är rikt på kulturlämningar från
tidigare bebyggelse och brukad mark.

Syfte med reservatet
 Att bevara och utveckla skyddsvärda naturvärden och arter i en sjö, en bäckravin och ett
vattendrag och omgivande skog
 Att på lång sikt utöka arealen gammal barrblandskog så att sammanhängande skog med
naturskogskaraktär på sikt omger hela sjön
4

 Att utveckla Storsjön som rekreationsområde
 Att bevara kultur- och fornlämningar
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Föreskrifter
Inskränkning i rätten att använda mark- och vattenområden.
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och
vattenområden inom reservatet.
Förutom föreskrifter och förbud enligt andra lagar, författningar och förordningar är det inte
tillåtet att:
1. uppföra byggnad, väg eller annan anläggning
2. anlägga luft- eller markledning
3. anordna upplag, annat än tillfälligt för skötseln av området
4. borra, spränga, gräva, schakta, utfylla eller tippa
5. uppföra vindkraftverk, mast eller torn
6. plantera in för området främmande växter eller djur i land- och vattenmiljö
7. avverka, gallra, plantera skog, ta bort dött träd eller vindfälle eller på annat sätt påverka
vegetationen annat än efter de riktlinjer som framgår av fastställd skötselplan
8. tillföra biologiska eller kemiska bekämpningsmedel
9. tillföra gödsel
Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder att utföra den skötsel som får genomföras enligt
fastställd skötselplan.
Utan hinder av ovanstående förbud enligt A är det tillåtet att utplantera fisk om det görs i syfte
att bevara befintliga populationer av fisk och/eller musslor. All utsättning av fisk kräver tillstånd
från länsstyrelsen.
Storsjöns reglering och åtgärder enligt gällande vattendom påverkas inte av
reservatsföreskrifterna.

Förvaltarens rätt och uppgifter
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken och 3 § förordningen (1998:1252) områdesskydd
gällande förvaltning av reservatet.
Förvaltaren har rätt att:
1. lämna dispenser från föreskrifterna
2. utöva tillsyn
3. utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan
Förvaltare och förvaltningsuppgifter:
1. Förvaltare för reservatet skall vara Borås Stad.
2. Naturreservatet skall utmärkas enligt svensk standard och Naturvårdsverkets anvisningar.
3. Skötselplanens övergripande mål och riktlinjer gäller utan begränsningar i tiden.
Skötselplanen revideras vid behov. En översyn bör ske med 10 års mellanrum.
4. Förvaltaren sköter naturreservatet enligt fastställd skötselplan.
5. Skötselåtgärderna ska dokumenteras av förvaltaren.
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Ordningsföreskrifter för allmänheten
C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i reservatet.
Förutom föreskrifter och förbud enligt andra lagar, författningar och förordningar är det inte
tillåtet att:
1. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt skada vegetationen i
övrigt, till exempel genom att gräva upp växter.
2. sätta upp skylt, affisch, snitsel eller liknande
3. utöva bergsklättring
4. rida eller cykla utanför stigar och leder
5. anordna arrangemang utan tillstånd
6. göra upp eld annat än på iordningställd plats
7. framföra motordrivet fordon (gäller inte båt) annat än enligt förvaltarens anvisningar
8. ha okopplad hund inom entrèområdet vid Boxhult samt inom badplatsen och
träningsområde för orientering (skötselområden E4, R46, BS3)
Utöver ordningsföreskrifter för allmänheten enligt C så gäller även § 17 och 18 i Borås Stads
allmänna lokala ordningsstadgar inom området för den kommunala badplatsen. Det innebär att
det vid badplatsen är badförbud för hundar, samt även koppeltvång för hundar inom
badplatsområdet.
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Övriga upplysningar angående föreskrifterna
Föreskrifterna i A – C skall inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder som erfordras
för reservatets vård och skötsel.
Undantag från föreskrifterna ansöks om hos förvaltaren. Förvaltaren kan om särskilda skäl
föreligger med stöd av 7 kap. 7 § och 16 kap. 9 § miljöbalken medge undantag från meddelade
föreskrifter.
Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar skyddas i Kulturmiljölagen (1988:950).
Bestämmelser om kulturmiljön finns också i bland annat i miljöbalken och skogsvårdslagen.
Strandskyddsbestämmelser regleras i miljöbalkens 7 kap. Storsjön omfattas av förstärkt
strandskydd om 200 meter.

Intresseprövning
Med hänsyn till områdets värden och naturreservatets syfte kommer pågående mark- och
vattenanvändning att påverkas. Kommunen bedömer att områdets värden bäst ges ett långsiktigt
skydd genom bildande av naturreservat. Föreskrifterna är anpassade till naturreservatets syfte och
värden. De är främst avsedda att begränsa skador på mark, vatten och växt- och djurliv. Vid en
avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap 25 § miljöbalken finner
kommunen att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska
tillgodoses.

Hushållningsbestämmelser
Naturreservatsbildningen är förenlig med hushållningsbestämmelserna för mark- och
vattenområden enligt 3 och 4 kap miljöbalken och med den för området gällande
översiktsplanen.

Miljömål
Naturreservatet utgör ett led i arbetet med att uppnå det av riksdagen antagna miljömålen levande
sjöar och vattendrag, levande skogar och ett rikt växt- och djurliv. Reservatet bidrar till att nå
Borås Stads lokala miljömål om fler kommunala naturreservat.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Beslutskarta med områdesavgränsning

Naturreservatet Storsjön
Borås Stad, Kommunstyrelsen,
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Bilaga 1

Skötselplan för

Naturreservatet Storsjön

Borås Stad, Kommunstyrelsen, 16 juni 2014

Beskrivning
Markslagsfördelning
Reservatsarea

459 ha

Markslag
Vatten
Skogsmark
Våtmark
Övrig mark

Area
144 ha
294 ha
13 ha
8 ha

Naturmiljö
Storsjön tillhör Viskans vattensystem och utnyttjas för vattenkraftsproduktion. Sjön är
142 ha stor, 22,5 m djup med ett medeldjup på 5,8 m. Sjön innehåller lite mer än
8 miljoner m3 vatten. Området är försurat och många av vattendragen som rinner till
Storsjön kalkas. Vattenkvaliteten i sjön är god men sjön har i dagsläget klassningen dålig
ekologisk status på grund av påverkan från flödesregleringen.
Storsjön har oregelbunden form med många uddar och vikar. Storlom och fiskmås häckar i
sjön och smålom som häckar i en närliggande tjärn fiskar i sjön. På grund av regleringen
finns inte mycket strandvegetation. I det strandnära området häckar mindre strandpipare,
grönbena och enkelbeckasin. I omgivningarna finns en stor andel gammal barrskog som
har ett rikt fågelliv med arter som skogssnäppa, orre och spillkråka. Vid Ramnabergen
stupar en kraftig brant ner i sjön. I berget häckar korp. Inga bostäder finns i anslutning till
sjön.
Bålån rinner mellan Äktasjön och Storsjön. Regleringen av Äktasjön uppströms påverkar
vattenföringen i Bålån och den har därför klassningen otillfredställande ekologisk status.
Vattenkvaliteten i Bålån är god. Här finns många fina grusbottnar, lämpliga som lekbottnar
för öring och livsmiljö för flodpärlmussla. Musselbeståndet bedöms ha en storlek på färre
än 50 individer, men juvenila musslor har setts och det finns mycket goda förutsättningar
för musslor. Strax före utloppet i Storsjön delar ån upp sig i en kvillbäck och på öarna finns
dungar av översvämningsskog. Utmed strandkanten växer enstaka bestånd av safsa och
hampflockel, och på öarna förekommer storrams och ormbär.
Lillån är det ursprungliga utloppet från Storsjön som leder ner i Viskan genom en delvis
mycket brant ravin. I vattendraget rinner bara en begränsad mängd vatten och
flödesregleringen innebär att även Lillån har klassningen dålig ekologisk status. I ravinen
växer gammal granskog med stort inslag av torrträd och lågor i olika nedbrytningsstadier.
Skogen har urskogskaraktär. Lillåravinen hyser en mycket värdefull lav-, moss- och
svampflora.

Kulturlämningar
Storsjön tillkom 1909 genom fördämning för vattenkraftutvinning och den regleras ganska
hårt. Ursprungligen fanns det sex mindre sjöar och flera gårdar och torp på den yta som nu
är dränkt. På botten av sjön finns lämningar från odlingsrösen, broar, stubbar och de
gårdar som dränktes vid höjningen av vattenytan.
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Området är fornlämningsfattigt och det mesta utgörs av mark som under lång tid
fungerat som utmark, under historisk tid skogbevuxen men delvis betad. Landskapet
är i hög grad direkt olämpligt för odling, vilket bl. a förklarar den totala bristen på
förhistorisk fossil åkermark. Förekomsten av åtminstone en järnframställningsplats
från övergången mellan brons- och järnålder strax norr om Skäggareds gamla tomt
(i nuvarande Storsjön) visar emellertid att området under förhistorien varit utnyttjat,
dock med inriktning på utmarksnäringar som just järnproduktion.
Kolbottnar (rester efter resmilor) återfinns i norra delen av området. Nära Bålåns
nuvarande mynning i Storsjön finns flera välbevarade anläggningar, med bl. a grunder
efter en koja. En välbevarad miljö med fyra stycken kolbottnar och en koja finns på
nordöstra delen av Hällingsåsen, den stora udden som skjuter ut i Storsjön.
Kolningsanläggningarna har sannolikt ett ursprung i 1700- eller 1800-tal. Vid Bålån
fanns en kopparhammare (smedja) som nämns i skrift redan 1682. Kopparhammaren
gick i konkurs 1787. 1790-1828 fanns en vadmalsstamp i den gamla smedjan. Lite
närmare utloppet till Storsjön fanns en kvarn. De flesta torpen på 1890-talets
häradskarta finns kvar med sitt detaljinnehåll av övergiven åkermark, huslämningar
och andra synliga spår. Miljöerna har övergivits vid skilda tidpunkter under sent 1800tal och en bit in på 1900-talet och speglar därför en intressant process när det gäller
både bebyggelsens och odlingsmarkens utveckling.

Geologi
Storsjöområdet ligger inom en berggrund som domineras av migmatiska gnejser med små
mörka kroppar av bergarten eklogit (en basisk bergart). Eklogit är en sällsynt
förekommande bergart i Sverige, men av stort geologiskt intresse eftersom den bara bildas
under högt tryck på mycket stora djup i jordskorpan. Förekomsterna här visar därför att
denna del av berggrunden varit nere på mycket stora djup i jordskorpan innan den på idag,
genom geologiska processer, kommit att blottas i markytan.

Tillgänglighet och anordningar för friluftslivet
Området kring Storsjön är ett mycket välutnyttjat promenad- och rekreationsområde.
Storsjögården som drivs av Rydboholms Sportklubb ligger vid reservatet. I området finns
motionsspår, skidspår, stigar och vägar. Många åker till Storsjön för att bada och fiska.
Sportfiskeklubben Pelikanen har en anläggning vid sjön med klubbstuga och uthyrning av
båtar. Vintertid används sjön för isfiske, skridskoåkning och skidåkning. Vandringsleden
kring sjön har iordningställts och förbättrats.
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Förtydliganden samt riktlinjer för dispenser
Storsjön är ett tätortsnära rekreationsområde som utnyttjas på många olika sätt. De flesta
av aktiviteterna kan pågå i reservatet, såvida inte särskilda naturvärden eller friluftsvärden
hotas. Nedan följer riktlinjer för hur några konflikter och dispensansökningar ska hanteras.
El- och teleledningar, master
Reservatet korsas av ett antal el- och teleledningar. Jordledningar medför att markarbete
kan behöva utföras.
Normalt underhåll av ledningarna och erforderliga avverkningar får utföras men ska
föregås av samråd med förvaltaren. Reparation av akut uppkomna skador får dock utföras
utan sådant samråd, men ska göras med största möjliga hänsyn tagen till naturmiljön.
Vattenreglering
Vattenregleringarna av Storsjön och Äktasjön (Bålån) och normalt underhåll av dessa
anläggningar påverkas inte av reservatsbeslutet. Det är dock önskvärt att i framtiden ha en
minimitappning i Bålån och Lillån för att inte påverka naturvärden negativt vid låga flöden.
Större åtgärder som ger påverkan på mark och skogsbestånd inom reservatet ska föregås av
samråd med förvaltaren.
Jakt, fiske och faunavård
Tillfälliga jakttorn får uppföras liksom bihotell, viltautomater, fågelholkar,
häckningsplattformar och andra liknande viltvårdande anordningar. Småfågelholkar och
uggleholkar bör sättas upp på lämpliga ställen. Fiskerätter upplåts idag enbart med
handredskap.
Orientering
Storsjöområdet utnyttjas som tränings- och tävlingsområde för orientering. I begränsad
omfattning utgör verksamheten inget hot mot befintliga naturvärden. För att få genomföra
orienteringstävlingar krävs dock dispens från reservatsföreskrifterna.
Övriga idrottsaktiviteter eller andra evenemang
Enligt föreskrifterna är inte idrottstävlingar eller andra evenemang tillåtna i reservatet utan
särskilt tillstånd. För att få genomföra idrottstävlingar och evenemang krävs dispens från
reservatsföreskrifterna. Principerna för eventuella dispenser bör vara följande:
•
•

Aktiviteter som hotar särskilda naturvärden, riskerar störa fåglar under
häckningstid, eller som innebär stora inskränkningar för det rörliga friluftslivet ska
inte tillåtas.
Aktiviteter med anknytning till friluftsliv eller naturstudier eller som av hävd förekommer i området bör normalt tillåtas såvida inte särskilda skäl föreligger.

Skogsbränder
Skogsbränder ska normalt släckas. Det är tillåtet att under kontrollerade former genomföra
skogsbränning för att efterlikna skogens naturliga dynamik.
Vindfällen, skadeinsekter och markskador
Upparbetning av vindfällen bör så långt som möjligt undvikas. Om skogen stormfälls i stor
omfattning får dock vindfällena tas bort för att inte gynna skadeinsekters spridning. Vid
omfattande angrepp av skadeinsekter eller sjukdom får dessa träd tas bort för att inte gynna
en fortsatt spridning. I de fall markskador har uppstått skall de i möjligaste mån åtgärdas.
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Mål och riktlinjer för skötseln
Barr- och blandskogar
Generella skötsel- och kvalitetsmål
Barrskogsområdet ska utvecklas till ett stort, naturligt, sammanhängande, variationsrikt
skogsområde med hög ålder. Naturskogskaraktärerna ska bevaras och förstärkas.
Värdefulla kärnområden ska lämnas för fri utveckling. Flera delområden är idag yngre
bestånd utan höga naturvärden. Dessa bestånd kommer att skötas med målet att på sikt få
en ökad variation och biologisk mångfald och då omföras till områden för fri utveckling.
Områden med fornlämningar och kulturmiljöer kommer alltid att kräva en viss fortlöpande
skötsel.
•
•
•

Under kontrollerade former ska det vara möjligt att tillåta och genomföra
skogsbränning för att efterlikna skogens naturliga dynamik, även i områden med fri
utveckling.
Kring leder får träd som hindrar framkomlighet eller utgör en säkerhetsrisk tas bort,
även i områden med fri utveckling.
Fornlämningar och kulturhistoriska spår ska alltid skyddas och bör vårdas och
tydliggöras.
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BF Barr- och blandskog med fri utveckling
Total areal 106 ha
Särskilda skötsel- och kvalitetsmål
• Skogens prägel av orördhet och vildmark ska förstärkas.
• Arter knutna till naturskogar ska kunna nyetablera sig och leva kvar samt utvecklas i
livskraftiga populationer.
• Spår av skogsbruk och eller annan mänsklig påverkan ska synas i så liten omfattning
som möjligt.
• Stigar ska i första hand ledas runt nedfallna träd. I andra hand får träd som blockerar
framkomligheten tas bort, men blottade sågade ytor ska undvikas.
• Enstaka skogliga åtgärder kan vara nödvändiga även om skötselmålet i stort ska vara
fri utveckling.
Åtgärder
Områdena lämnas för fri utveckling. Genom intern dynamik ska de utvecklas till den
skogstyp som har bäst förutsättningar. Naturliga störningar i form av vindfällen,
översvämningar, insekts och svampangrepp samt betespåverkan av vilt får förekomma och
ska normalt inte åtgärdas eller förhindras.
Nummer
1
5
9
15
18
20
23
24
25
27
31
33
35
37
48

Areal (ha) Kommentar
1,9 Spår efter trolig torvtäkt.
15,8 Barrblandskog 140 år. Vid Lomsjö finns lämningar efter torpet
Lomsjöås med husgrunder, småskalig fossil åkermark och
röjningsrösen.
3,3 Tallskog 100 år, torvmark.
4,8 Död ved i olika åldrar.
12,4 Barrblandskog 140 år. Området omsluter välbevarad kulturmiljö
med fossil åkermark och husgrunder, lämningarna från torpen
Grönemaden och Högalid.
5,3 Torvmark, tallskog. Enstaka 200-åriga tallar.
1,9 Skiktad skog.130 årig tall.
0,7 Klen död ved.
29,4 Bäckravin med höga naturvärden och förekomst av hotade arter,
Lillån söder om sjöns fördämning. Stort inslag av död ved. 100300 årig gran och tall.
7,1 Stort inslag av död ved.
5,3 200 åriga träd, lodytor, död ved.
2,4 Grova träd, liggande död ved. I strandkanten finns röjningsrösen
tillhörande Gården Skäggareds gamla tomt.
11 Storön. Största ön i Storsjön. Stort inslag av död ved i sydost.
Lämpligt område för naturvårdsbränning.
4,2 Bergbrant.
8,4 Samtliga öar i Storsjön utom område 35 (Storön). På Yxasjöön
finns en kulturhistorisk lämning i form av röjningsröse.
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BS Barr- och blandskog med skötsel
Total areal 188 ha
Särskilda skötsel- och kvalitetsmål
• Variationen och den biologiska mångfalden ska på sikt öka genom större andel lövträd,
större åldersvariation och större andel död ved i olika grovlek och nedbrytningsstadier.
• På sikt, när BS-skogarna har utvecklat urskogskaraktärer, bör de omföras till BF (Barroch blandskog med fri utveckling).
• Andelen lövträd ska öka i bestånd med skötsel.
• Lövträd av olika arter gynnas.
Åtgärder
Lövträd gallras fram och gynnas. Gläntor och tätningar skapas. Heterogenitet i beståndet
eftersträvas. Tall gynnas framför gran. Träd med betesskador gynnas.
Hyggen återplanteras inte. Naturlig återväxt med de arter som spontant uppkommer
eftersträvas. Gallring får ske om behov finns. Naturliga störningar i form av vindfällen,
översvämningar, insekts- och svampangrepp samt betespåverkan av vilt får förekomma och
ska normalt inte åtgärdas eller förhindras.
Nummer
3
7
8
12
14
16
17
19
21
26
28
29
30
32
34
38
39
40
42
43
44
45

Areal (ha) Kommentar
4,9 Granskog 100 år, orienteringsträningsområde och
rekreationsområde.
6,3 Ungskog med mycket tall.
6,5 Barrblandskog 40-50 år. Stor andel tall.
0,7 Lomsjöås. Torplämning med tre husgrunder, småskalig fossil
åkermark och röjningsrösen.
17 Gallringsskog 30 år.
9,2 Röjningsskog 20 år. Gamla betesskador.
17,7 Barrblandskog 30-40 år.
5,1 Lämningar från torpen Grönemaden och Högalid. Fossil
åkermark och husgrunder. Granskog med gammal asp och rönn.
18 Gallringsskog 35 år. Stor andel tall.
6,3 Gallringsskog 35 år. Stor andel tall.
4,5 Gallringsskog 25 år.
3,3 Gallringsskog 35-50 år.
2,7 Röjningsskog 15 år.
13,8 Blandskog med lämningar efter torpet Timmeråsen. Stenmurar
och röjningsrösen. Lövträd. Järnframställningsplats.
5,7 Stormhygge år 2005, ej planterat.
9,2 Gallringsskog 35-70 år.
7,5 Gallringsskog 50 år.
5,8 Granskog. Fyra kolbottnar och lämningar efter kolarkoja.
4,1 Stampen. Granskog, delvis hygge. Fast fornlämning med
lämningar av smedja, vadmalsstamp och torp.
8,5 Gallringsskog.
27,1 Gallringsskog av gran och tall. Fyra kolbottnar och lämningar efter
kolarkoja.
4,4 100 årig granskog med inblandning av löv och tall. Lämningar
tillhörande torpet Hultaberg finns i östra delen.
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Vatten och våtmarker
Generella skötsel- och kvalitetsmål
• Sjöarnas kvaliteter för friluftsliv ska tas tillvara.
• Det biologiska livet ska utvecklas med så liten störning i form av utsläpp, föroreningar,
vattenregleringar eller annan mänsklig påverkan som möjligt. Kring leder får träd som
hindrar framkomligheten eller utgör en säkerhetsrisk tas bort, även i områden med fri
utveckling.
• Fornlämningar och kulturhistoriska spår ska alltid skyddas och bör vårdas och
tydliggöras.

S Sjöar
Total areal 144 ha
Särskilda skötsel- och kvalitetsmål
• Förutsättningarna för häckande fåglar ska bibehållas och förbättras.
Åtgärder
Sjöarna får kalkas för att motverka försurning. Även andra åtgärder för att återställa dem till
naturliga förhållanden får genomföras.
Fiskevårdande åtgärder får utföras. Arter som inte i dag finns i sjöarna får ej planteras in.
Nummer
11
47

Areal (ha) Kommentar
1,9 Lomsjö. Mindre brygga för bad och vattenhämtning får anläggas.
141,8 Storsjön. Skäggared, Hängsjö, Broddatorpet. Gårds- och
torplämningar på sjöbotten.
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VS Vattendrag skötsel
Total areal 3 ha
Särskilda skötsel- och kvalitetsmål
• Längs vattendragen ska det finnas en lövdominerad bård med minst 10 meter på var
sida om vattendraget.
• Åtgärder för att bibehålla och förbättra förutsättningarna för öring och flodpärlmussla
får genomföras.
Åtgärder
Avverka gran till förmån för lövträd och buskar i bården. Naturliga störningar i form av
vindfällen i vattnet, översvämningar, insekts- och svampangrepp samt betespåverkan av vilt
får förekomma och ska normalt inte åtgärdas eller förhindras.
Nummer
36
41

Areal (ha) Kommentar
0,7 Lidabäcken.
2,2 Bålån. Höga naturvärden med förekomst av hotade och fridlysta
arter som flodpärlmussla, hållav och safsa. Fast fornlämning med
rester av kvarnbyggnad och fördämmningsvall.
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VF Våtmarker med fri utveckling
Total areal 10,3 ha.
Särskilda skötsel- och kvalitetsmål
• Områdena ska vara opåverkade av mänskliga ingrepp i form av skogsbruk, dikning,
vattenreglering, körskador och dylikt.
Åtgärder
Områdena lämnas för fri utveckling.
Nummer
2
6
10
13
22

Areal (ha)
0,4
2,5
1,5
1,7
4,2

Kommentar
Mosse
Mosse
Mosse
Mosse
Mosse
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Övriga områden
Generella skötsel- och kvalitetsmål
• Fornlämningar och kulturhistoriska spår ska alltid skyddas och bör vårdas och
tydliggöras.
• Byggnader och andra anläggningar för friluftslivet eller reservatets skötsel får
förekomma och underhållas.

E Entré
Särskilda skötsel- och kvalitetsmål
• Skötseln av entrén ska vara ändamålsenlig för de aktiviteter som förekommer.
Åtgärder
Slåtter, städning och underhåll av befintliga anläggningar.
Nummer
4

Areal (ha) Kommentar
5,6 Boxhult. Informationscenter, parkeringsplats, öppna gräs- och
ängsytor, kulturlämningar, bord, bänkar, och bryggor.

R Rekreationsområde
Särskilda skötsel- och kvalitetsmål
• Det finns idag en kommunal badplats inom området.
• Ängar och åkrar med vindskydd och grillplats ska skötas så att dessa aktiviteter kan
bibehållas och utvecklas.
Åtgärder
Slåtter, städning och underhåll av befintliga anläggningar.
Nummer
46

Areal (ha) Kommentar
2,7 Bad, grillplats, vindskydd. Kulturlämningar i vattnet och på land
som utgör rester av torpet Hultaberg med huslämningar, rösen
och odlingsterasser.
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Anordningar för rekreation och friluftsliv
Genom olika åtgärder underlättas för allmänheten att besöka reservatet. Det skall kunna
utnyttjas som rekreationsområde på sådant sätt att konflikter undviks med områdets naturoch kulturvärden. Reservatets entré skall vägleda in besökare i reservatet. Information om
områdets natur- och kulturvärden skall ges via informationsskyltar, broschyrer och på
kommunens hemsida. Leder skall vara väl märkta. Anordningar för friluftsliv och besökare
skall underhållas och skötas. Här presenteras förslag på lämpliga anordningar.
Kompletteringar och ändringar som inte strider mot reservatets syfte får göras.
Entré
Huvudentrén placeras vid Boxhult. Här är det lämpligt att göra en parkeringsplats, bord
och bänkar, och presentera information om reservatet.
Leder och stigar
Leder runt Storsjön skall skötas och markeras på ett konsekvent sätt. Vägvisare bör sättas
upp vid entréer och där leder korsas. Kring leden och välfrekventerade stigar får träd som
hindrar eller utgör en risk för framkomligheten tas bort, även i områden med fri utveckling.
Omarkerade stigar ska i första hand ledas runt nedfallna grova träd och andra hinder som
orsakas av en naturligt, åldrande skog. Blottade sågytor ska undvikas för att ge ett så
naturligt utseende som möjligt. Normalt görs inga åtgärder för att förbättra stigarnas
standard.
Motionsspår som sammanfaller med leder inom naturreservatet och delar av övriga
sträckningar som går inom reservatsgränsen skall markeras samordnat och konsekvent.
Grillplatser, bord och bänkar
Det finns iordningställda grillplatser på flera ställen runt sjön. Bord och bänkar finns på
flera ställen runt sjön.
Sophantering
Soptunnor får finnas på lämpliga platser i reservatet och de skall tömmas regelbundet.
Tillgänglighetsanpassning
En tillgänglighetsanpassad P-plats kommer att anläggas på parkeringen vid Boxhult. Vägen
ut till udden sydväst om Boxhult tillgängliggörs och ute på udden får
tillgänglighetsanpassade bryggor och grillplatser anläggas.
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Dokumentation, kontrollprogram och revidering
Inom ramen för skötseln av reservatet ingår att fortlöpande bedöma om vidtagna åtgärder
är ändamålsenliga för att uppnå skötsel- och kvalitetsmål. Om så inte är fallet skall
skötselåtgärderna ändras.
Dokumentation och revidering
Dokumentation och uppföljning sker årligen. Uppdatering av för området gällande
skogsbruksplan sker vart 10:e år. Genomförda uppföljningar och dokumentation utgör
underlag för revideringar av planen.
Skötselplanen skall revideras vart 10:e år eller när berörda parter anser det påkallat.
Kontrollprogram
Kontrollprogrammets syfte ska vara att kontrollera att skötseln är ändamålsenlig för att
bevara och förbättra områdets naturvärden. Resultatet från kontrollprogrammet ska
presenteras i samlad form. Då det långsiktiga målet med skogsmarken är att på sikt få
sammanhängande gammal barrblandskog kring sjön är det intressant att se hur fågellivet
utvecklas, om de åtgärder man gör påverkar populationen eller förekomst av specialiserade
barrskogarter som kräver gammal skog. Därför planeras två olika delar ingå i ett initialt
kontrollprogram, fågelinventering och fotodokumentation.
Häckfågelinventering
Kontroll av fågelfaunan görs lämpligen genom så kallad punkttaxering. Helst vid två
tillfällen under våren, ett tidigt besök för att fånga upp stannfåglar t ex skogshöns och
hackspettar och ett senare där man får med flyttande arter.
Beräknad tidsåtgång för fältinventering: 2 dagar. Upprepas vart 5:e år.
Fotodokumentation
För att man ska kunna följa de stora dragen i landskapets förändring är fotodokumentation
viktig. Utvalda fotopunkter bör fotodokumenteras med jämna mellanrum. Därutöver bör
områden med skötsel fotodokumenteras före och efter utförda större åtgärder. Fotopunkt,
fotoriktning och brännvidd ska noteras för att fotograferingen ska kunna upprepas.
Beräknad tidsåtgång: För utvalda punkter 2 dagar som upprepas var 10 år; för
skötselåtgärder löpande.
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Karta 2 Skötselområden
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Bilaga 2

Artlista med särskilt intressanta arter
Kärlväxter
Svenskt namn
Hampflockel
Lundelm
Ormbär
Safsa
Storrams
Svartbräken
Lavar
Svenskt namn
Hållav
Kornig nållav
Dvärgbägarlav
Havstulpanlav
Garnlav

Latinskt namn
Eupatorium cannabinum
Elymus caninus
Paris quadrifolia
Osmunda regalis
Polygonatum multiflorum
Aspleniaceae trichomanes

kategori (*)
s
§
s

Skötselområde
VS, 41
VS, 41
VS, 41
VS, 41
VS, 41

kategori (*)
VU
s
NT
s
s

Liten spiklav
Kortskaftad spiklav
Barktrapelia
Nordlig blodlav

Latinskt namn
Menegazzia terebrata
Chaenotheca chlorella
Cladonia parasitica
Thelotrema lepadinum
Alectoria sarmentosa
Gyalideopsis anastomosans
Arthonia leucopellea
Cyphelium inquinans
Sphaerophorus globosus
Chaenotheca stemonea
Calicium parvum
Microcalicium ahlneri
Trapelia corticola
Mycoblastus alpinus

Mossor
Svenskt namn
Grov fjädermossa
Lysmossa
Stor revmossa

Latinskt namn
Neckera crispa
Schistostega pennata
Bazzania trilobata

kategori (*)

Skötselområde

s

BF 25
BF 25

Svampar
Svenskt namn
Gransotdyna
Lackticka

Latinskt namn
Camarops tubulina
Ganoderma lucidum

kategori (*)
VU

Skötselområde
BF 25
BF 25

Fåglar
Svenskt namn
Fiskgjuse
Smålom, fiskande
Storlom
Strömstare
Mindre strandpipare
Grönbena
Enkelbeckasin
Skogssnäppa

Latinskt namn
Pandion haliaetus
Gavia Stellata
Gavia arctica
Cinclus cinclus
Charadrius dubius
Tringa glareola
Gallinago gallinago
Tringa ochropus

kategori (*)

Skötselområde

Kattfotslav
Sotlav
Korallav

s
s
s
s

Skötselområde
VS 41, BF 25
BF 25
BF 25
BF 25
BF 25
BF 25
BF 25
BF 25
BF 25
BF 25
BF 25
BF 25
BF 25
BF 25

VS, 41
LC

Fåglar, forts
Svenskt namn
Orre
Spillkråka
Tjäder

Latinskt namn
Tetrao tetrix
Dryocopus martius
Tetrao urogallus

kategori (*)

Skötselområde

Fiskar
Svenskt namn
Elritsa
Ål
Öring

Latinskt namn
Phoxinus phoxinus
Anguilla anguilla
Salmo trutta

kategori (*)

Skötselområde
VS 41
VS 41, S 47
VS 41

Mollusker
Svenskt namn
Flodpärlmussla

Latinskt namn
Margaritifera margaritifera

kategori (*)
EN

Skötselområde
VS 41

Latinskt namn
Baetis muticus
Orthetrum coerulescens

kategori (*)

Skötselområde
VS 41
VS 41

Latinskt namn
Stenelmis canaliculata

kategori (*)

Skötselområde
VS 41

Sländor
Svenskt namn

Skalbaggar
Svenskt namn
Bäckbagge

CR

* arter klassade enligt ArtDatabankens nationella rödlista 2010, livskraftig (LC), nära hotad (NT),
sårbar (VU), starkt hotad (EN), akut hotad (CR) och nationellt utdöd (RE) och signalarter (s)
enligt Skogsstyrelsens lista, uppdaterad 2011. Fridlysa arter markeras med (§). Arter som berörs
av Artskyddsförordningen markeras med (AF).
För arter där skötselområde ej är angivet förekommer arten på ospecificerad lokal i området.
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Finansiering av förvaltningen
Borås Stad bekostar bildande och förvaltning av naturreservatet.
Nedan följer en beräkning av kommunens kostnader för inrättande av naturreservatet.
Kostnaderna är uppdelade dels i "iståndsättningsåtgärder" som är de kostnader av
engångskaraktär för bildandet av naturreservatet dels i "årlig drift" som är den uppskattade årliga
kostnaden för förvaltningen från och med 2015. Iståndsättningsåtgärderna har bekostats med
medel från de statliga bidragen för lokala naturvårds-projekt (Länsstyrelsens beslut diarienummer
501-9953-2012 och 501-38936-2012) och kommunens beslut 2006/KS0521, 810).
Skötseln av naturreservatet ingår i kommunens skogsförvaltning. Kostnader och intäkter för
skogsskötsel ingår inte i nedanstående kalkyl. Borås Stad har garanterat den fortsatta skötseln av
naturreservatet som en förutsättning för att få de statliga bidragen för lokala naturvårdsprojekt.
Åtgärd

Iståndsättning till
och med 2014*

Årlig drift från
och med 2015**

Inventeringar kultur, natur

145 000

0

Reservatsbildning, skötselplan, med mera.

465 000

0

Anläggning och underhåll av parkeringsplatser,
byggnad, stigar och vägar. Information,
markering av reservatsgränser, vandringsled,
bord och bänkar med mera.

550 000

120 000

Skötsel av skötselområdena enligt skötselplan.

0

120 000

Förvaltning, tillsyn och kontrollprogram.

0

60 000

1 160 000

300 000

Statsbidrag

580 000

0

Nettokostnad

580 000

300 000

Totalt

* Beräknad kostnad 1 116 000 kronor varav 580 000 kronor i statsbidrag. Den kommunala
andelen utgörs till största delen av eget arbete åren 2013 – 2015.
** Tekniska förvaltningens Skogsavdelning har från och med 2015 äskat en ramhöjning för
skötsel av naturreservatet med 300 000 kronor.
Markköp/intrångsersättning till kommunen ingår inte i ovanstående kalkyl. Statsbidrag för
intrångsersättning utgår med upp till 50 %.

Bilaga 4
Lantmäterimyndigheten

Sida 1

Fastighetsförteckning
2013-12-05
Ärendenummer

O139343
Handläggare

Daniel Front
Ärende

Fastighetsförteckning Skrapered 1:90
Kommun: Borås

Län: Västra Götaland

Fastigheter inom området (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde)
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Rydboholm 1:342

Borås Kommun
501 80 BORÅS

Skrapered 1:90

Borås Kommun
501 80 BORÅS

Övrigt

Rättigheter inom området (servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, vägrätt, viltvårdsområde, fiskevårdsområde, rättigheter
mineral/torv)

Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Ändamål

15-IM3-88/7752.1

Borås Lundsberg 2:9

Damm och dammfäste

Vattenfall Småskalig Kraft AB
c/o Vattenfall
971 77 LULEÅ
15-IM3-88/7752A.1

Borås Skrapered 1:8

Damm och dammfäste

Vattenfall Småskalig Kraft AB
c/o Vattenfall
971 77 LULEÅ
15-IM3-88/7753.1

Borås Rydboholm 14:1

Damm mm

Vattenfall AB
169 92 Stockholm
15-IM3-88/7753A.1

Borås Kinnarumma-Hulu 1:5

Damm mm

Ulla Harriet Ing-Marie Persson
och Mats Lennart Persson
Hulud 23
515 92 Kinnarumma
15-KIU-1017.1

Borås Rydboholm 1:420
Sune Gunnar Andersson och
Ann-Bitt Lilian Andersson
Rydboholm Skogen 1
515 70 Rydboholm

Väg, avlopp

Lantmäterimyndigheten

2013-12-05
Sida 2

Rättigheter inom området (servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, vägrätt, viltvårdsområde, fiskevårdsområde, rättigheter
mineral/torv)

Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Ändamål

15-KIU-901.2

Borås Rydboholm 1:378

Väg

Borås Kommun
501 80 BORÅS
15-KIU-401.1

Borås Lundsberg 2:9

Väg

Vattenfall Småskalig Kraft AB
c/o Vattenfall
971 77 LULEÅ
15-KIU-972.1

Borås Skrapered 1:8

Väg

Vattenfall Småskalig Kraft AB
c/o Vattenfall
971 77 LULEÅ
15-KIU-802.1

Borås Rydboholm 1:329

Väg

Borås Kommun
501 80 BORÅS

Fastigheter utanför området
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Lundsberg 2:9

Vattenfall Småskalig Kraft AB
c/o Vattenfall
971 77 LULEÅ

Skrapered 1:8

Vattenfall Småskalig Kraft AB
c/o Vattenfall
971 77 LULEÅ

Skrapered 2:1

Vattenfall Aktiebolag
169 92 STOCKHOLM

Övrigt

Upplysning
Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare saknas
eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning.
Utredningen saknar rättskraft.

Lantmäterimyndigheten

2013-12-05
Sida 3

Övriga intressenter
Fjärrvärme

Borås Energi och Miljö AB
Box 1713
501 17 Borås

Starkström

Borås Elnät AB
Box 1714
501 17 Borås

Tele

Telia Sonera Skanova Access AB
Nät och Produktion
Tommy Isaksson D3N
405 35 Göteborg

Vatten och avlopp

Borås Energi och Miljö
VA-avdelningen
Box 1713
501 17 Borås

Dagvatten

Tekniska förvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
Borås Energi och Miljö
VA-avdelningen
Box 1713
501 17 Borås

Fastighetsförteckningen upprättad av

Daniel Front
Lantmäteriingenjör
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Ärendets beredning
Storsjön är den enda större sjön i kommunen som inte är omgiven av bebyggelse. Sjön och
dess omgivningar har mycket högt naturvärde. Skogen har en hög genomsnittsålder och det
finns flera hotade arter i området, bland annat fåglar, lavar, kärlväxter och flodpärlmusslor.
Naturtypen är karaktäristisk för Sjuhäradsbygden.
I Borås Stads miljömål (2013-2016) finns etappmålet att det ska bildas fler kommunala
naturreservat.
Kommunstyrelsen ansökte den 26 mars 2012 om bidrag för reservatsutredningen till lokala
och kommunala naturvårdsprojekt (LONA). Länsstyrelsen i Västra Götaland beviljade
projektet stöd i två beslut den 1 juni 2012 samt 22 april 2013.
Inför reservatsbildning har berörda parter informerats under arbetets gång
Förslag till beslut och skötselplan har varit på remiss under perioden 24 mars – 5 maj 2014.
Naturreservatet bildades av Kommunfullmäktige den…….
För ärendet ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson.
Den grupp som arbetat med utformningen av detta dokument har bestått av Jenny Pleym
och Anna Ljunggren från Miljöförvaltningen, Olof Svensson, Kjell Johansson och Peter
Rydén från Tekniska förvaltningens skogsavdelning samt Bengt Himmelmann från
Stadskansliets samhällsplaneringsavdelning.
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Samrådsredogörelse
Förslag till bildande av naturreservatet Storsjön, Borås Stad. Förslaget har varit utsänt på
samrådsremiss från 24 mars – 5 maj 2014. Under denna tid har förslaget funnits utställt i Borås
Stadshus, Stadsbiblioteket och biblioteket i Viskafors. I samrådsredogörelsen sammanfattas och
kommenteras inkomna synpunkter. Ingen remissinstans har avstyrkt bildande av naturreservat.
Samtliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga på Kommunledningskansliet, Borås Stad.
Synpunkter under samrådstiden
Förslaget har sänts till följande myndigheter, organisationer och privatpersoner.
Remisspart

Utan
invändning

Med
invändning

Inkom

1

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

x

2014-04-16

2

Sveriges geologiska undersökning

x

2014-04-23

3

Skogsstyrelsen Borås

x

2014-04-25

4

Havs och Vattenmyndigheten

x

2014-05-05

5

Artdatabanken

-

-

2014-04-10

6

Trafikverket

x

2014-04-11

7

Jordbruksverket

8

Stadsdelsnämnd Väster

x

2014-04-29

9

Fritids- och folkhälsonämnden

x

2014-04-10

10

Miljö- och konsumentnämnden

x

2014-04-15

11

Kulturnämnden

x

2014-05-12

12

Samhällsbyggnadsnämnden

13

Tekniska nämnden

14

Kommunala funktionshinderrådet

x

2014-05-20

15

Centrala pensionärsrådet

x

2014-05-19

16

Borås Energi och Miljö

x

2014--

17

Borås Elnät

x

2014-04-30

18

Vattenfall Vattenkraft AB

x

2014-04-16

x

2014-05-15
x

2014-04-24

Remisspart

19

Vattenfall Eldistribution AB

20

Handikappföreningarnas Samarb.org i Borås

21

Utan
invändning

Med
invändning

Inkom

x

2014-04-30

STF Borås

x

2014-05-07

22

Rydboholms SK

x

2014-04-30

23

SFK Pelikanen

x

2014-05-05

24

Borås naturskyddsförening

25

Kinnarumma hembygdsförening

26

Viareds Natur- och hembygdsförening

27

Seglora hembygdsförening

28

Västergötlands Ornitologiska Förening

29

Svampföreningen Häxringen

30

Västergötlands Botaniska Förening

31

LRF Borås kommungrupp

x

2014-05-05

32

Framtid Rydboholm

33

Bosjöns fvo

34

Storsjöns fvo

35

Bosnäs jaktlag

36

Gäddereds jaktlag

37

Älvstorps jaktlag

38

Bisterbo jaktlag

39

Vägsamordnare c/o Tekniska förvaltningen

40

Borås Motorallians AB

41

Kula HB

42

Viskans Vattenråd

Dessutom har förslaget varit utsänt till samtliga fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till
mark inom reservatet enligt bilaga 4. Följande yttranden har inkommit:
Sakägare och övriga

Vattenfall Småskalig Kraft AB

Utan
invändning

Med
invändning

Inkom

x

Se nr 17
ovan

Under utställningstiden har ett yttrande från allmänheten inkommit via e-post med ordalydelsen:
Vi ser gärna att Storsjön blir naturreservat!
Samrådsredogörelse
Synpunkter i sammandrag och Kommunstyrelsens kommentarer

1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen ser det som mycket positivt och tillstyrker bildandet av reservatet Storsjön.
Avsikten att skydda skogen i reservatet som beskrivs i skötselplanen behöver regleras i
föreskrifterna. Enligt föreslagna föreskrifter saknas förbud mot skogsbruk vilket är en
förutsättning för att skogen ska vara lagligt skyddad och även ge möjlighet att söka
markåtkomstbidrag för intrång i pågående markanvändning. Länsstyrelsen önskar att Borås
Stad och Länsstyrelsen gemensamt går igenom vilka ytor man kan söka markåtkomstbidrag
för.
Det skulle vara önskvärt om det i motiven för beslutet nämns lite mer om vattnen och dess
värden utöver de specifika arter som nämns då huvuddelen av ytan består av vattenmiljöer.
Borås Stad bör se över de föreslagna föreskrifterna då det som bara är upptaget i
skötselplanen och inte är förbjudet i föreskrifter är tillåtet inom reservatet och då inte heller
kräver eller kan sökas dispens för. Man bör överväga att komplettera med föreskrifter
gällande: master, vindkraftverk och liknande; inplantering av främmande arter; C-föreskrifter
gällande förbud mot okopplad hund; vattenregleringens påverkan på naturvärden och
intresset för fortsatt kalkning
Vilka byggnader som får förekomma inom reservatet bör preciseras i texten. Den
kulturhistoriska utredningen är mycket bra gjord. Det kan vara lämpligt att ange i beslutet att
alla fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Länsstyrelsen föreslår att det utförs
elfisken och musselinventeringar i Lidabäcken och att en eventuell utökning av reservatet kan
göras vid förekomst. Elfiske kan även utföras i Storsjön och regleringsstrategin bör ses över i
samband med reservatet. Vidare skulle det vara lämpligt att lägga till text om den ekologiska
statusen i sjöar och vattendrag, information om tillåtet fiske och omprövning av vattendom
för att säkerställa nivåer naturvärden.
Kommunstyrelsens kommentarer
Beslutsdokumentet har kompletterats med föreskrifter gällande skogsbruket och
förtydligande i mål och skötsel för de skogsbestånd som i nuläget kräver skötsel. Även syftet
har kompletterats så att målbilden gällande gammal skog förtydligats. Arbetet med att
gemensamt med Länsstyrelsen ta fram underlag för markåtkomstbidrag pågår. Vattenmiljön i

sig utgör inte det höga värdet för reservatet och en bidragande orsak till detta är regleringen.
Naturvärdet vid vattnet är kopplat främst till de skyddsvärda arterna som omnämns.
Handlingarna har kompletterats med föreskrifter gällande master, inplantering av arter och
förbud mot okopplad hund inom de publika områdena av reservatet, dvs kring badplatsen,
övningsområde för orientering samt entréområdet vid Boxhult. Vattendomen och
regleringens påverkan är en fråga som kommunen inte har möjlighet att påverka.
Länsstyrelsen har en fastslagen kalkningsplan för området.
Endast byggnader som är till för friluftslivet värden eller reservatets skötsel får förekomma,
texten i skötselplanen har justerats. Information om kulturmiljölagen har lagt till i
beslutsdokumentet. Vattennivån i Storsjön har varit sänkt på grund av underhållsarbeten.
Elfiske var planerat till hösten 2013 men kunde ej genomföras på grund av lågt vattenstånd.
Kompletterande elfiske kommer att genomföras när vattennivån i bäckarna är återställd.
Lidabäcken är en av provpunkterna. Reservatets avgränsning vid Lidabäcken följer
kommunens fastighetsgräns och en utökning är inte aktuell. Handlingarna har kompletterat
vad gäller ekologisk status och fiske.
2. Sveriges geologiska undersökning
Har inga synpunkter på bildandet av reservatet men saknar en kort sammanfattning av
områdets geovetenskapliga förhållanden. Informerar om att det bl a finns inslag av en sällsynt
förekommande bergart, eklogit som bildas på stora djup i jordskorpan samt bifogar ett stycke
allmänt beskrivande text.
Kommunstyrelsens kommentarer
Ett avsnitt om geologi har lagts till i beskrivningen i skötselplanen. Kontakt har tagits med
SGU för att få ytterligare information som kan användas för information i reservatet.
3. Skogsstyrelsen
Har ingen erinran mot förslaget och ser positivt på att naturvärdena i området utvecklas och
skyddas långsiktigt. Framhåller följande synpunkter på skrivningarna i skötselplanen:
Under rubriken Vindfällen och skadeinsekter bör skrivningen ”omfattande skogsdöd till följd
av skadeinsekters angrepp” bytas till ”omfattande angrepp av skadeinsekter” och det bör
framgå vem som ansvarar för eventuell upparbetning av skadade träd och skador som kan
uppkomma på omgivande skog.
Det kan vara svårt att bibehålla en lövandel om 20 % på beståndsnivå utan skötselåtgärder då
områdena förs över till fri utveckling.
Uttrycket gallring får ske om behov finns bör förtydligas så att det framgår att det är
naturvårdssyfte som avses.
Det bör framgå hur avverkade träd ska hanteras och hur död ved ska nybildas, genom
naturliga störningar eller nyskapande.
Kommunstyrelsens kommentarer
Skötselplanen har justerats gällande skadeangrepp och lövandel. Förvaltaren är ansvarig för
all skötsel inom reservatet. Genomförda ändringar i föreskrifter gällande förbud mot
skogsbruk omfattar gallring som ej sker i naturvårdande syfte. Frågan om död ved ryms inom
målen för skötseln. Död ved kommer att nyskapas om behov uppstår.

4.
Havs och Vattenmyndigheten
Frågan om utsättning av fisk ska regleras i föreskrifterna och inte i skötselplanen. Viktigt att
tänka på att det i framtiden kan uppstå behov av att utsättningar av t ex öring i syfte att gynna
flodpärlmussla. Populationshöjande utsättningar av fisk kan tillåtas som ett undantag till
föreskrifterna. Myndigheten föreslår ett det både under A och C-föreskrifterna införs ett
förbud mot att inplantera fisk i både sjöar och vattendrag samt att det i beslutet ska framgå
att all utsättning av fisk kräver tillstånd från länsstyrelsen.
Kommunstyrelsens kommentarer
Beslutsdokumentet har kompletterats med föreskrifter under A med tillägg om undantag
enligt ovan.
9 Fritids- och folkhälsonämnden
Nämden ställer sig positiv till förslaget att bilda ett reservat inriktat både på natur, kultur och
rekreation och tillstyrker förslaget till bildande av reservatet med tillägget att även § 17 och 18
i de allmänna lokala ordningsstadgarna bör gälla för badplatsen ”Storsjöns badplats”
Nämnden önskar samråd mellan förvaltningarna i gällande rekreationsfrågor i reservatet.
Inom det planerade reservatsområdet ansvarar nämnden för att badplatsen med dess
omgivningar ges möjlighet till vidareutveckling. Hänsyn bör tas så att Rydboholms SK och
skolorna kan fortsätta med sim verksamhet i området.
En lista över fornlämnigar och kulturhistoriska lämningar efterfrågas. Positivt att en kortare
promenadväg vid Boxhult tillgänglighetsanpassas tillsammans med grillplatser och bryggor.
Man önskar förtydligande i dokumentet av var tillgänglighetsanpassad P-plats ska anläggas
och vilken udde som avses.
Kommunstyrelsens kommentarer
Enligt justerade föreskrifter kommer det att vara koppeltvång för hundar inom de mer
publika områdena av reservatet, dvs kring badplatsen, övningsområde för orientering samt
entréområdet vid Boxhult. Badförbud för hundar regleras inte i reservatsföreskrifterna.
Information om att det utöver reservatets föreskrifter finns allmänna lokala ordningsstadgar
som gäller inom den kommunala badplatsen har lagts till i beslutsdokumentet. Skötselplanen
hindrar inte utveckling av badplatsområdet. Återkommande typer av aktiviteter kan få
dispens gällande över en längre tidsperiod vilket kan vara aktuellt för delar av Rydboholms
SK:s verksamhet som kan vara dispenspliktigt. Inget hinder föreligger för skolor att besöka
reservatet för friluftsaktiviteter.
10 Miljö- och konsumentnämnden
Tillstyrker remissförslaget men har förslag på följande tillägg och ändringar i ”Beslut och
skötselplan”:
I syftet bör ett tillägg göras om att bevara spår av brukad mark; kartmaterialet bör
kompletteras med planerade friluftsanläggningar; de kulturhistoriska lämningarna bör
redovisas på en separat karta; fastighetsbeteckningar bör finnas på beslutskartan; det bör
framgå i föreskrifterna att det råder förbud mot inplantering av arter; det bör framgå vad som
gäller för att göra upp eld; i de fall det är möjligt bör rödlistade arter noteras i kommentaren
till respektive objektsnummer; rutiner bör framgå för skötsel av vattendragen vid nedfallna
träd och grenar; det bör framgå hur man hanterar träd som sågats ner vid kring spår och
leder; det är önskvärt med kontrollprogram för några av de hotade och rödlistade arterna.

Kommunstyrelsens kommentarer
Handlingarna har kompletterats gällande syfte, föreskrifter för inplantering av arter, eldning
och vattendrags skötsel. Vad gäller kartmaterialet väljs den modell som är mest överskådligt.
Befintliga anläggningar för friluftslivet tas med på karta. Upplösningen gör att
fastighetsförteckningarna är svåra att åskådliggöra på karta. Inom kontrollprogram
dokumenteras områdets barrskogsfåglar för att kunna följa upp utvecklingen. Inom
kontrollprogram planeras också fotodokumentation av skogsmiljöer före och efter
skötselåtgärd.
11 Kulturnämnden
Tillstyrker remissförslaget. Mål och riktlinjer för skötsel är detaljerad och Kulturnämnden vill
lyfta fram vikten av att fornlämningar och kulturlämningar vårdas och underhålls samt lyfts
fram i skyltar och annan information om naturreservatet, samt att fiske sker så att de
lämningar som finns på sjöbotten inte skadas.
Kommunstyrelsens kommentar
Vi är måna om de kulturhistoriska spåren och forn- och kulturlämningar kommer enligt
skötselplanen att vårdas och skyltas. Fiskerätter upplåts idag enbart med handredskap vilket
inte bör ge skador på lämningarna på sjöbotten.
13 Tekniska nämnden
Tillstyrker remissförslaget, och anser att reservatet kommer att skydda ett värdefullt
rekreationsområde och naturvärden. Nämnden vill dock betona att man genom detta beslut
undantar stora ekonomiska värden då delar utgörs av produktionsskog och att det därför är
en viktig förutsättning att staten ersätter kommunen med markåtkomstbidrag. Vid tidigare
reservatsbildning har ersättningsnivån varit 50% .
Vad gäller områdets syfte och skötsel vill man trycka på följande punkter: målet är att skapa
urskogsliknande barrskog men i södra Sverige är nästan all skog påverkad och de högsta
värdena ofta knutna till lövträd på kulturmark; sjön är värdefull ur rekreationssynpunkt men
har en dålig ekologisk status på grund av regleringen, med nuvarande lagstiftning kommer det
inte att kunna förändras; målet lövandel 20% kommer att minska när skogen lämnas för fri
utveckling; för att gynna friluftslivet bör även väl frekventerade omärkta stigar hållas
framkomliga.
Kommunstyrelsens kommentarer
Målet är att få lika hög ersättningsnivå från staten som för tidigare reservat. Arbetet med att
gemensamt med Länsstyrelsen ta fram underlag för markåtkomstbidrag pågår. De skogliga
naturvärdena i området är knutna till barrskogsmiljöer. Skötselplanen har justerats gällande
lövandel i bestånd med skötsel och skötsel av välfrekventerade stigar.
17 Borås Elnät
Elnät har inga anläggningar i området. Stadsnät har anläggningar i Viskafors och Svaneholm
som är sammankopplade med Vattenfalls luftledningsnät vid reservatet. Det är därför av
intresse att dessa inte behöver ändras till följd av reservatsbildningen.
Kommunstyrelsens kommentarer
Reservatsbildningen föranleder inga förändringar i befintligt luftledningsnät.
18 Vattenfall Vattenkraft AB

Vattenfall påpekar att naturreservatet inte får inskränka eller försvåra befintlig och
tillståndsgiven vattenverksamhet. Man anser att detta bör förtydligas i skötselplanen samt
föreskrifter till beslutet.
I skötselplanen anges att vattenregleringen inte påverkas av reservatsbeslutet samt att ”större
åtgärder bör föregås av samråd med förvaltaren”. Vattenfall menar att det är en bättre
formulering och arbetsordning att en underrättelse sker till förvaltaren inför en åtgärd.
Framtida underhållsåtgärder ska genomföras med stor hänsyn till naturmiljön men det kan
inte uteslutas att större nödvändiga åtgärder genomförs för dammanläggningar och tunnel
som påverkar naturreservatet. Vattenfall yrkar därför att drift och skötsel undantas från
föreskrifternas punkt A1-A4 samt C4, vilket då får ändras i förslaget.
Man framhåller att framtida underhållsåtgärder måste vara undantagna från strandskyddet.
Vattenfall yrkar därför att drift och skötsel av dammanläggningar generellt undantas från
strandskyddsbestämmelser, vilket då får ändras i förslaget.
Kommunstyrelsens kommentarer
Reservatets gräns har markerats så att den större dammanläggningen och tunnelröret inte
ingår i reservatet. Om åtgärder krävs på annans mark för åtkomst till anläggningen skall
samråd ske med markägaren på sedvanligt sätt. Borås Stad är i detta fall både förvaltare av
naturreservatet och markägare vilket innebär att man skall samråda med Borås Stad.
Normalt underhåll av anläggningarna får utföras. Större åtgärder ska föregås av samråd med
förvaltaren. Föreskrifterna ger utrymme för att lämna dispens för större åtgärder som är
nödvändiga om det krävs. Om man t ex behöver bygga en ny väg för att komma åt en
anläggning så spelar det stor roll vilka miljöer inom reservatet som berörs. Vi bedömer det
inte vara möjligt att ge ett generellt undantag från föreskrifterna och samtidigt säkra syftet
med reservatet. Ett förtydligande om normalt underhåll och skötsel har gjorts i stycket
Vattenreglering under avsnittet Förtydliganden samt riktlinjer för dispenser.
Strandskyddet regleras i miljöbalkens 7 kapitel. Gällande strandskyddsbestämmelser för
Storsjön om 200 meter förändras inte med anledning av reservatet.
19 Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution har anläggningar strax utanför naturreservatet. Dessa ledningar skall
drivas och underhållas enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och erfodrar bl a regelbunden
röjning, varför tillstånd till detta måste medges i naturreservatet.
Kommunstyrelsens kommentarer
Detta beskrivs i skötselplanen under avsnittet Förtydliganden samt riktlinjer för dispenser. Normalt
underhåll får utföras inom reservatet men ska föregås av samråd med förvaltaren.
21 STF Borås
STF Borås anordnar regelbundet ledarledda vandringar i och omkring Borås. Vandringarna
lockar 20 – 50 personer. Vid flera tillfällen har man vandrat kring Storsjön och man bedömer
inte en sådan aktivitet som ett tillståndspliktigt arrangemang. Stigar, grill- och rastplatser har
på senare tid förbättrats och STF trycker på vikten av drift och underhåll med förbättringar
med påfört grus och renhållning vid rastplatser. Man påtalar också vikten av att förbättra
vägen till reservatet samt behov av tydlig väganvisning från Varbergsvägen.

Kommunstyrelsens kommentarer
Hur gruppaktiviteter kan bedrivas beskrivs i skötselplanen under avsnittet Förtydliganden samt
riktlinjer för dispenser. Dispens ska sökas för arrangerade gruppaktiviteter. Återkommande typer
av aktiviteter kan få dispens gällande över en längre tidsperiod. Det ingår i uppdraget att
underhålla leder och rastplatser. Det är viktigt att poängtera att leden runt sjön ska vara av
vildmarkskaraktär och skötseln anpassas därefter. Drift och skötsel av tillfartsvägen ingår inte
i reservatet. Väganvisning planeras vid Varbergsvägen/väg 1610 samt vid järnvägen.
22 Rydboholms SK
Vill ha klarlagt vilka typer av aktiviteter som kräver dispens och om det är möjligt att få
generell dispens för löpande verksamhet gällande förbud enligt föreskrifterna C1,C3 och C4.
Aktuella verksamheter är tipspromenader, tränings-och tävlingsverksamhet och preparering
av skidspår inom reservatet.
Rydboholms SK anser att Borås Stad har ansvaret för sophantering och toaletter inom
reservatet och anser att en av de soptunnor som idag är placerade vid badplatsen ska flyttas
till parkeringen vid Storsjögården. Föreningens egna sopkärl kommer att tas bort. Även vid
reservatsentrén vill man att det ska finnas sopkärl.
Kommunstyrelsens kommentarer
Hur gruppaktiviteter kan bedrivas beskrivs i skötselplanen under avsnittet Förtydliganden samt
riktlinjer för dispenser. Dispens ska sökas för arrangerade gruppaktiviteter och tävlingar. För
återkommande typer av aktiviteter kan man få en generell dispens gällande över en längre
tidsperiod. Stora evenemang kräver separat dispens. Avgränsningen av vad som kan ingå i en
generell dispens avgörs av förvaltaren i samband med ansökan. För preparering av skidspår
kan man få en löpande dispens för specificerade spår angivna på karta. Förvaltaren har ansvar
för sophanteringen inom reservatsområdet med undantag för den kommunala badplatsen där
ansvaret ligger på fritid- och folkhälsoförvaltningen. Sopkärl kommer att sättas upp vid
entréområdet. Toaletten vid kopparhammaren planerar man att ta bort. Drift och skötsel av
tillfartsvägen ingår inte i reservatet.
23 SFK Pelikanen
Positiva till att reservatet bildas och att området kring Boxhult iordningställs. Viktigt att
sophanteringen ses över så att det finns möjlighet att slänga skräp och att sophämtning i olika
delar av området kan samordnas. Vägen upp från Viskafors är mycket trafikerad och saknar
belysning och det vore bra med en upprustning i samband med att reservatet bildas då det
kan innebära fler besökare och en ökad trafik.
Kommunstyrelsens kommentarer
Förvaltaren har ansvar för sophanteringen inom reservatsområdet med undantag för den
kommunala badplatsen där ansvaret ligger på fritid- och folkhälsoförvaltningen. Sopkärl
kommer att sättas upp vid entréområdet. Samordning av sophanteringen eftersträvas.
Toaletten vid kopparhammaren planerar man att ta bort. Drift och skötsel av tillfartsvägen
ingår inte i reservatet.
31 LRF Borås kommungrupp
Har inga invändningar mot reservatet då området har särskilda värden för som behöver
skyddas och Borås Stad är markägare men vill lämna några kommentarer. När situationer
med vindfällen och skadeinsekter uppstår måste det finnas en stor samarbetsvilja att lösa
problem kopplade till spridningsrisk till angränsande mark. Föreskrifterna kring tillstånd för

tävlingar och arrangemang bör omfatta även kommersiell besöksnäring så att företag som vill
bedriva verksamhet i området även de behöver tillstånd.
Kommunstyrelsens kommentarer
Skötselplanen medger att plocka ut vindfällen under vissa förutsättningar, detta beskrivs i
Förtydliganden samt riktlinjer för dispenser. Även hur aktiviteter kan bedrivas beskrivs i under
samma rubrik. Skrivningen i föreskrifterna har justerats för att omfatta en bredare typ av
arrangemang. Dispens ska sökas för arrangerade gruppaktiviteter. Återkommande typer av
aktiviteter kan få dispens gällande över en längre tidsperiod.

