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Inbjudan till samråd for Tillägg till detaljplan för Viared, Viared
10:l m.f l. - Viareds sommarstad
Ett d a g g till byggnadsplanen för Viared s o m a r s t a d ska vid VA-saneringen av området öka
byggratten och möjliggöra permanentboende. Tillägget ger ökad byggratt för 125
fritidshustomter.
Inbjudna att lämna synpunkter ar sakägare, kommunala
remissinstanser och andra med ett väsentligt intresse. Vi
ber fastighetsägare informera eventuella hyresgäster.

Samrådstiden ar 16 juni - 19 augusti 2014.

Öppet hus
Var: Borås Energi och Miljö, Vasterlinggatan 10, Borås
N k kl 13.00-18.00 måndagen den 23:e juni

Syftet med öppet hus ar att svara på eventuella frågor om planhandlingarna eller
markavdelningens informationsbrev (bifogas). Representanter från k o m u n e n s
planavdelning och markavdelning deltar, liksom från Borås Energi och Miljö.

Träffa politiker
Borås Stads politiska ledning medverkar genom kommunalrådet Tom Andersson samt Borås
Energi och Miljös ordförande Ulf Sjösten. Båda finns på plats från kl. 17.00.

Planhandlingar
Detaljplanen visas i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, mån-tor kl. 8-17, fre kl. 8-16.
Planen finns aven på vår webbplats: www.boras.se/detaljplan. Stora plankartor kan skickas
på begäran.

Upplysningar
Kristina Axelsson, tfn 033-35 85 11, e-post kristina2.axelsson@boras.se
Andreas Klingström, tfn 033-35 85 72, e-post andreas.klmgstrom@boras.se

Synpunkter
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 19 augusti 2014 via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2012-995. Vi vill ha pdf eller
word-format för att lättare kunna sammanställa synpunkterna. Det går aven att skicka
synpunkter med brev till: Borås Stad, Samhallsbyggnadsnamnden, 501 80 Borås.
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SAMRÅD normalt planförfarande

Sammanfattning
Syftet med detta tillägg till befintlig byggnadsplan,
plannummer P227, är att utöka byggrätten för att
möjliggöra permanentboende i samband med planerad
VA-sanering av Viareds Sommarstad.
Detaljplanen möjliggör att125 fritidshustomter från
1950-talet får en utökad byggrätt. Området trafikmatas från Nabbamotet via en enskild väg.
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Planbeskrivning
Tillägg till detaljplan för Viared,
Viared 10:1 m.fl. - Viared Sommarstad
Borås Stad, upprättad den 22 maj
2014.
1. Inledning

att behovet av transporter som belastar miljön minimeras. Fler permanentboende i Viared Sommarstad
kan öka underlaget för kollektivtrafik.
Planområdet finns med i planprogram för Viared
Strand upprättat 2008-11-17. I planprogrammet
föreslås att Viareds Sommarstad ska VA-saneras och
att permanentboende ska möjliggöras. Att göra en
ändring genom tillägg överensstämmer i stort med
planprogrammet.

1.1 Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detta tillägg till befintlig byggnadsplan
är att utöka byggrätten för att möjliggöra permanentboende i samband med VA-sanering av Viareds
Sommarstad. Tillägget till gällande plan möjliggör att
125 fritidshustomter från 1950-talet får en utökad
byggrätt.
1.2 Handlingar

Tillägget innebär en ändring av bestämmelserna i
gällande detaljplan. Gällande plan fortsätter att vara
juridiskt bindande med de ändringar som detta tillägg
föreslår. Tillägget handläggs med normalt planförfarande och till gällande plan fogas denna planbeskrivning som en ändring. Efter samråd tillkommer en
samrådsredogörelse.
1.3 Läge, areal och markägare

Viareds Sommarstad är beläget ca 7 km väster om centrala Borås. Norr om området ligger Viaredssjön, öster
om området ligger bostadsområdet Viareds Strand och
söder om området ligger industriområdet Viared Norr.
Planområdets areal är ca 28 ha. Området består av
avstyckade tomter, arrenderade tomter och tomträtter.
Naturmarken runt bostadstomterna ägs av Borås stad.
2. Tidigare ställningstaganden

3. Avvägningar allmänna intressen
Riksväg 40 är riksintresse för kommunikationer vilket
innebär att vägens funktion som transportled inte får
försämras. Tillägget till planen bedöms inte påverka
riksintresset negativt.
Miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar, trafikbuller och vatten kommer inte att påverkas negativt av
en utökad byggrätt på befintliga fastigheter.
När byggnadsplanen gjordes lämnades en remsa på
100 meter mellan bebyggelsen och sjön. Enligt de nya
strandskyddsbestämmelserna 7 kap 18g§ återinträder
strandskyddet automatiskt om en detaljplan ersätts
med en ny plan. Detta gäller inte vid ett tillägg till
detaljplan. Även om strandskyddet inte återinträder
bör hållningen även fortsättningsvis vara att kommunen som markägare ska vara restriktiv med åtgärder
som innebär förändringar i miljön kring stranden för
att skydda djur och växter. Marken närmast stranden
är planlagd som allmän platsmark och ska därmed vara
tillgänglig för allmänheten.

4. Förutsättningar och förändringar
Viaredssjön
Planområde
Viareds
Strand

2.1 Uppdrag

Byggnadsnämnden beslutade 2009-08-25 §158 att ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra detaljplanen för området. Planuppdraget innefattade då även
Viareds Strand och Viared Norra, vilka togs ut och
blev egna planer. Viared Norra vann laga kraft 201201-18 och Viareds Strand vann laga kraft 2013-01-11.

Trollstugan
Nedanbyn

Ytterbyn

Västerbyn
Storebyn

Kommunstyrelsen godkände i beslut 2012-10-09 §
563 att planuppdraget för Viareds Sommarstad handläggs med ett tillägg och att enskilt huvudmannaskap
för vägarna ska vara kvar.

Sunnanbyn

Österbyn

Kraftledning
Planområde
Viared Norra

2.2 Översiktliga planer och planprogram

Tillägget strider inte mot Borås Stads översiktsplan. I
översiktsplanen anges att bebyggelse skall lokaliseras i
lägen som förstärker underlaget för kollektivtrafiken så

Arlarevägen

Riksväg 27

Översiktskarta

SAMRÅD
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4.1 Sommarstugeområdet

Alarevägen

Sommarstugeområdet består av 6 byar: Nedanbyn,
Ytterbyn, Österbyn, Sunnanbyn, Storebyn och Västerbyn. Byarna omfattar 125 fastigheter varav ca 55
är helårsboende. Bebyggelsen är anpassad efter den
kuperade naturen som består av blandskog. I Storebyn
är tomterna mindre än i resterande området, arealen
är mellan 500 och ca 650 m². I de andra byarna är
tomterna mellan 600 och 1100 m². De flesta tomterna har en area som är ca 620-650 m². Tomterna
som är större är ofta mer kuperade. Tillgängligheten
till planområdet varierar. Tomterna inom planområdet nås av gator med förhållandevis svag lutning men
själva tomterna är ofta brant sluttande.
I Storebyn är största tillåtna byggnadsarea 30 m²,
vilket idag stämmer för få av husen. De flesta husen
är ombyggda och har en totalarea på 50-60 m². Ej
ombyggda hus i resterande planområde har en storlek
mellan på 50-60 m² (max 60 enligt planen). Ombyggda hus har en area på ca 80-100 m².
Närmaste skola/förskola finns i Sjömarken, ca 5 km
bilväg alternativt 3 km cykelväg. Service i form av
detaljhandel finns närmast i Lundaskog. Bank och
mindre servicebutik finns i Viared industriområde.

Viaredssjön

4.1.2. Områdets karaktär och kulturhistoria

Området består av en låg trähusbebyggelse. Områdets
smala grusvägar samt de gröna kilarna mellan vägarna
och tomterna bidrar till en naturnära känsla. Flera av
husen är väl anpassade till landskapet och de kuperade
tomterna. I området finns mycket natur där det finns
plats för lek och rekreation. Viaredssjön används för
bad och båtturer sommartid.

Grönska mellan ”byarna”

Hus anpassade för permanentboende
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Fritidshusområden från 1950 och 60-talet är starkt
förknippat med det välfärdssamhälle som växte fram
under 1900-talet. I folkhemmets förbättrade levnadsstandard och semesterlagstiftning är fritidshusen en
del av ett kulturarv. Flera av fritidshusområdena i
Borås är en kompensation för att staden byggde stora
flerfamiljsområden. För att arbetarna skulle få tillgång
till en egen täppa upplät kommunen mark för fritidshusområden. Fritidshusen i Viared byggdes på mark
som arrenderades. Till en början var stugorna små och
hade enkel standard. Ombyggnader över åren gör att
området har en något brokig karaktär med stugor i
olika former och storlekar. När större byggrätter tilllåts kan området komma att förlora sin karaktär som
fritidshusområde och mer efterlikna ett traditionellt
villaområde. Det är viktigt att områdets smala vägar
och grönytor bevaras. Se bilder på sida 4 och 5.

4.2 Infrastruktur

Söder om planområdet passerar Riksväg 40 vilken
är en av de större infarterna till Borås. Planområdet
trafikmatas från Nabbamotet via Alarevägen som är en
enskild grusväg som leder in i sommarstugeområdet.
Vägarna i området är enklare grusvägar som varierar
i bredd mellan 3-4 meter. På vissa platser är vägen
bredare med mötesplatser.
4.2.1 Väghållningsansvar

I detta tillägg till detaljplan behålls vägarna som de är
med enskilt huvudmannaskap. I genomförandet för
aktuellt tillägg till detaljplan bildas en samfällig vägförening. Genom förrättningen klarläggs fastighetsägarnas och föreningens rättigheter och skyldigheter och
på så vis får också vägarna ett långsiktigt förvaltande.

Väg i området och obeyggd mark närmast gatan.

Kommunstyrelsen beslutade 2010-02-22 §109 att
kommunen skulle vara väghållare i nya detaljplaner.
Kommunstyrelsen godkände i beslut 2012-10-09 §
563 att planuppdraget för Viareds Sommarstad handläggs med ett tillägg och att väghållningsansvaret inte
skulle ändras i denna plan.
Om kommunen i framtiden vill ta över väghållningen
i området kan Kommunstyrelsen efter att genomförandetiden löpt ut bestämma att ny detaljplan skall
göras där huvudmannaskapet för gatorna ändras.

Hus med liggande träplanel

Intresset för att kommunen skall ta över väghållningsansvaret kan också väckas av att fler människor bor
i området permanent. Om kommunen i framtiden
blir väghållare kommer kostnaden för kommunala
gator att fördelas på fastighetsägarna i området genom
en så kallad gatukostnadsutredning. I samband med
ett eventuellt framtida kommunalt övertagande av
gatorna kan inlösen av mark bli aktuellt för att få
kommunal standard på gatorna.
4.2.2 Infrastruktur vatten och avlopp

Befintliga vatten- och avloppsledningar i närområdet
finns i Viareds industriområde och Viareds Strand.
Viareds Sommarstad är av Miljö- och konsumentnämnden klassat som ett saneringsområde, vilket
innebär att miljöpåverkan från avloppsvatten ska
minskas. Området har gemensamma vattenledningar
och enskilda avlopp. Miljöskyddskontoret har inventerat vatten- och avloppsförhållandena inom Viareds
Sommarstad. Av inventeringen framgår att de allra
flesta anläggningarna bedöms som undermåliga.
De ursprungliga stugorna var avsedda för enkelt boende med enkla installationer och utan vattentoalett.
Den ökade andelen permentboende och ökade krav
på bekvämlighet leder till utsläpp av större mängder
avloppsvatten. Ursprungligen fanns gemensamt sommarvatten. I och med det ökande nyttjandet av husen
SAMRÅD

Kuperade tomter

Öppet område framför stugorna.
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Ändring av detaljplan
Tillägg till plankartan
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast
angiven användning och utformning är tillåten.
Utnyttjandegrad
Största tillåtna byggnadsarea är 20% av fastighetsarean, dock max 160 m².
5

Antal fastigheter/tomter som ska finnas
Prickmark tas bort.

5

Utformning
Högsta byggnadshöjd är 5 meter.
Avståndet från bostadshus till fastighetsgräns till
annan gräns mot bostadsfastighet ska vara minst 4
meter. Komplementbyggnad får byggas 1 meter från
sådan gräns.

11

Bygglov krävs för komplementbyggnader t.ex. friggebodar.
Återvinningsstationer, miljöhus, transformatorstationer, pumpstationer, dagvattendammar och andra
teknikanläggningar för vatten- och avlopp får förläggas på mark med användningen allmän plats.
Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats.
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år.
Information
Grundläggning på tillbyggnader bör ligga 0,5 m över
körbana.

Ändring av
Detaljplan för Viared

Viared 10:1 m.fl Viareds sommarstad

2014-06-05

Tillägg upprättat 2014-05-22

Andreas Klingström
Planchef
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Kristina Axelsson
Planarkitekt

BN 2012-995

Skala 1:3000

Plankarta och förklaring av
planbestämmelser
Tillägg till plankartan

Bostäder, friliggande

Byggnad får inte uppföras

För Viareds Sommarstad finns en gällande detaljplan upprättad 1955 som byggnadsplan för Fritidshusområdet Viareds
Sommarstad. Vissa av planens bestämmelser ersätts enligt
förslaget nedan. Bestämmelsen i gällande plan om att avlopp
inte får anordnas tas bort med detta tillägg. De delar av
underliggande detaljplan som inte ändras kommer att gälla
jämsides tillägget.
Utnyttjandegrad

Största tillåtna byggnadsarea för bostadshus är 20% av fastighetsarean dock max 160 m². I detta ingår även uthus och
garage/carportar.
5

Siffrorna i ringar markerar hur många tomter/fastigheter
som ska finnas. Bestämmelsen är satt för att motverka att två
tomer slås ihop till en.
5

Den röda skrafferingen betyder att bebyggelseförbudet markerat med prickmark inte ska gälla. Detta innebär att det inte
lägre råder bebyggelseförbud på tomternas baksida. Bebyggelseförbudet behålls utmed vägarna i området. För att behålla
siktlinjer tillåts inte carport och garage på den prickade
marken. Det är också viktigt att behålla bebyggelseförbudet
för att värna om vägarnas karaktär som smala vägar med lummiga förträdgårdar. Se text och bilder sida 4-5.
Utformning

Högsta byggnadshöjd är 5 meter. Det innebär att det är
möjligt att bygga ett hus i 1,5 plan men inte i 2 plan. Det är
också möjligt att bygga souterränghus.
5

11

Avståndet från bostadshus till fastighetsgräns till annan gräns
mot bostadsfastighet ska vara minst 4 meter. Komplementbyggnad får byggas 1 meter från sådan gräns. Bygglov krävs
för komplementbyggnader som t.ex. friggebodar.
Transformatorstationer ,pumpstationer, dagvattendammar
och andra teknikanläggningar för vatten- och avlopp får
förläggas på mark med användningen allmän plats.

Gränsen är ungefärlig. I detta
område gäller P1170.

Byggnadsteknik

Bygglov krävs för komplementbyggnader. Detta för att värna
om grannsämjan samt bevara områdets karaktär.
Huvudmannaskap

Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Det vill säga
att kommunen inte har något väghållningsansvar samt att
kommunen arrenderar ut naturmarken till föreningen.
Genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från det att planen vunnit laga
kraft.
Information

Grundläggning på tillbyggnader bör ligga 0,5 m över körbanan.
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har också många inrättat egna vattentäkter. De nya
enskilda vattentäkterna och de ökande utsläppen av
avloppsvatten i samma områden, ofta med ganska tät
bebyggelse, innebär att riskerna att förorena vattentäkterna ökar. Ledningar för avlopp får läggas i allmän
platsmark för gata och natur.

4.5 Medverkande tjänstemän

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

4.3 Störningar och Risker

Bostadsbebyggelsen som berörs av tillägget ligger mer
än 100 meter från Riksväg 40 och riskbilden med
anledning av vägen är därmed låg.
Söder om planområdet sträcker sig en 130 kV luftledning vilken enligt riskanalysen för detaljplanen
Viared Norra föreslås ha 40 meters skyddsavstånd till
bostadsbebyggelse för att på så sätt minimera risken av
påverkan från elektromagnetiska kraftfält. Detta går
inte att uppnå för fem befintliga hus i Sommarstaden
där avstånden mellan bostadshusen och ledningen är
mellan 27 och 38 meter.

PLANAVDELNINGEN

Andreas Klingström

Kristina Axelsson

planchef

planarkitekt

4.4 Miljömål och planens konsekvenser

En behovsbedömning har gjorts och slutsatsen är att
miljöbedömning med MKB (miljökonsekvensbeskrivning) inte behövs.
Att anlägga kommunala VA-ledningar i området
kommer att säkra att enskilt avloppsvatten och BDTvatten (bad, dusch och tvätt) inte förorenar sjön eller
grundvattnet. På så sätt förhindras att dåligt fungerande enskilda avlopp orsakar övergödning i sjön och
omgivande vattendrag.
När byggrätten i området ökar är det rimligt att anta
att fler kommer att bo i området permanent. Området
ligger relativt långt från både kommunal och kommersiell service.
Det är rimligt att anta att körsträckan med bil för
dem som bor i Viareds Sommarstad är högre än för
personer som bor mer centralt. Det är även troligt att
området till en början kommer att ha en stor energiförbrukning i och med att husen i området är byggda
som enklare sommarstugor. När husen byggs till enligt
nya energikrav så kommer energiförbrukningen för
uppvärmning att på sikt minska.
Miljömålen påverkas genom en ökad energiförbrukning, vilket inte är förenligt med miljömålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. Däremot är
VA-saneringen förenlig med miljömålen Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag som kommunen
bedömer vara överordnade i detta område.
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Genomförandebeskrivning
Tillägg till detaljplan för Viared,
Viared 10:1 m.fl. - Viared Sommarstad
Borås Stad, upprättad den 22 maj
2014.

nen. Detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga
skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång
fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller
upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).
2.3 Markägoförhållanden

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till
detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.
Kommunen är ägare till större delen av marken inom
planområdet. Kommunen har upplåtit delar av marken genom tomträtt men också genom bostadsarrende
och arrende av allmän platsmark såsom grönområde.
Fler bostadstomter har privata fastighetsägare.

1. Inledning
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan.
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället
av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur
genomförandesynpunkt.

2.4 Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
2.4.1 Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap varvid
kommunen inte ansvarar för skötsel och underhåll av
allmän plats. Ansvaret för allmän plats har de enskilda
fastighetsägarna. Blivande samfällighetsförening svarar
för skötsel och underhåll av gator, gc-vägar, gemensamma byggnader samt de områden som genom avtal
utarrenderas för föreningens skötsel.

Denna genomförandebeskrivning redovisar ansvarsfördelningen samt möjligheter till genomförande av
Detaljplan för bostäder i Viareds sommarstad.
Syftet med tillägget till planen är att i samband med
VA-sanering av området, skapa möjlighet till ökade
byggrätter för bostäderna som kan möjliggöra permanent boende.

Enligt avtal sköts stora delar av skogsområdet av kommunens skogsavdelning.
2.4.2 Anläggningar inom kvartersmark

Respektive fastighetsägare ansvarar för samtliga
åtgärder inom kvartersmark när det gäller utförande,
kostnader och framtida drift och underhåll.

2. Organisatoriska frågor
2.2 Tidsplan

För detaljplanen gäller ett enkelt planförfarande med
följande tidsplan:

2.5 Avtal
2.5.1 Kommunen och föreningen

Samråd
2 kv. 2014
Granskning
3 kv. 2014
Antagande
3 kv. 2014
Laga kraft
4 kv. 2014 (förutsatt att detaljplanen
inte överklagas).

Avtal om arrende av del av Viared 10:1, samt överenskommelse om fastighetsbildning och inrättande
av gemensamhetsanläggning kommer att träffas med
Föreningen Viareds Sommarstad.

Bedömd byggstart för VA-saneringen är enligt Borås
Energi och miljö (som har uppdraget att utföra utbyggnaden) till sommaren 2014. Tidplanen förutsätter
att inga allvarliga synpunkter på detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen ska antas
av Kommunfullmäktige.

Avtal om arrende alternativt köpeavtal för friköpning
av tomter skall träffas med de husägare vars hus står på
ofrigrund.

2.3 Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då
planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att
få sitt bygglov beviljat om de bygger enligt detaljpla-
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2.5.2 Kommunen och övriga fastighetsägare

2.5.3 Kommunen och Ledningsägare

På kommunägda fastigheter inom planområdet kommer det finnas ledningar för bl.a. vatten och avlopp.
Avtal för detta skall träffas mellan kommunen och
ledningsägaren
2.5.4 Kommunen och Borås Energi & Miljö

Avtal för upplåtelse av mark rörande ledningar, pumpstation, dagvattendamm och andra teknikanläggningar
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för vatten- och avlopp skall tecknas mellan parterna.
Eventuellt behövs också avtal med Borås Elnät för
transformatorstation.
2.5.5 Kommunen Markavdelning och Kommunens
Skogsavdelning

Avtal för skötsel av allmän platsmark i form av skog
ska finnas där skogsavdelningen tar på sig skötselansvar för skogen.

3. Fastighetsrättsliga frågor

4.2 Gång- och cykelvägar

Befintlig gång- och cykelväg ned till badplatsen skall
ingå i gemensamhetsanläggningen ovan. Gång- och
cykelvägen mellan Viareds Sommarstad och lekplatsen
belägen inom Viareds Strand (Lyckebo Sjöstad) skall
anläggas och bekostas av kommunen. Det är endast
gångvägen som ska bekostas av kommunen. Lekplatsen bekostas av exploatören för Viareds Strand (Lyckebo Sjöstad). Del av denna gång-cykelväg (fram till
planområdesgränsen) skall sedan ingå i ovan nämnda
gemensamhetsanläggning.

3.1 Fastighetsbildning

De delar av planområdet som utgörs av allmän plats
ska bilda egen fastighet eller överföras till annan kommunal fastighet.
De tomter inom kvartersmark som ej är fastighetsbildade skall avstyckas så att varje bostadstomt bildar
egen fastighet.
3.2 Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggningar skall bildas för gata, parkering och övriga gemensamma anläggningar. Vidare
skall det bildas en samfällighetsförening som sköter
ovan nämnda gemensamhetsanläggning(ar).
3.3 Servitut och Ledningsrätt

Allmänna ledningar, inom området får vid behov och
på ansökan av respektive ledningsägare säkerställas
med ledningsrätt.
3.4 Ansökan om lantmäteriförrättning

Kommunen ansöker om fastighetsbildning rörande
den allmänna platsmarken. Kostnaderna för ovanstående fastighetsbildningsåtgärd fördelas av lantmäteriet
efter vad som anses skäligt.
Blivande fastighetsägare ansöker och bekostar fastighetsbildning inom den egna kvartersmarken
Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om
lantmäteriförrättning avseende ny ledningsrätt, samt
kostnader för denna förrättning.

Inom området finns ett antal parkerings och uppställningsplatser och det kommer även att iordningsställas
nya i samband med VA-utbyggnaden. Några av dessa
platser skall ingå i ovan nämnda gemensamhetsanläggning och förvaltas i enlighet med denna. Den exakta
utformningen av gemensamhetsanläggningen samt
vilka parkeringsplatser som behövs för VA-saneringen
fastställs vid byggstart av hur ledningarna läggs och
lantmäteriförrättning utförs efter utbyggt läge.
4.4 Park och natur

Stora delar av området utgörs av allmän plats PARK.
Marken ägs av kommunen och sköts idag av kommunens skogsavdelning och kommer till stora delar även
att skötas på detta sätt i framtiden. De områden av
parkmarken som ligger närmast kvartersmarken samt
marken i anslutning till badplatsen, gångvägen ned till
badplatsen, mark runt pumphuset och runt ”Alaregården” får arrenderas ut till föreningen och skötas av
denna. Till arrendeavtalet bifogas en karta som utvisar
arrendeområdet. Inga större åtgärder planeras inom
parkmarken.
4.5 Dispens och kompensationsåtgärder

Inom området med allmän plats mark PARK finns
en badplats. I befintlig detaljplan har strandskyddet
upphävts och det återinträder inte vid ett tillägg till
gällande detaljplan.
4.6 Byggnader på allmän plats

4. Tekniska frågor
4.1 Gator

Genomförandet av tillägget för detaljplanen innebär
att gatorna sköts av en samfällighetsförening som
bildas i samband med gemensamhetsanläggning. Vid
lantmäteriförrättningen får de exakta former för hur
en sådan gemensamhetsanläggning skall se ut avgöras.
En gemensamhetsanläggning med en samfällighetsförening innebär att gatorna får ett långsiktigt och tryggt
förvaltande.
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4.3 Parkering

Inom allmän platsmark finns en gemensam festlokal
(Alaregården) samt en bastu och ett pumphus för drift
av sommarvattensystem som ägs av föreningen. Marken runt dessa byggnader skall upplåtas med arrende.
4.7 Vatten-, avlopp och dagvatten

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde
för vatten, spillvatten och dagvatten. En förbindelsepunkt för vatten, dagvatten och spillvatten upprättas
för varje fastighet/bostadstomt vid fastighetsgräns.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Varje enskild fastighetsägare, tomträttshavare och
arrendator skall betala anslutningsavgift för vatten,
dagvatten och avlopp. Förbindelsepunkt upprättas
även vid den allmänna byggnaden ”Alaregården”.
Utbyggnaden av VA- anläggningar utförs av huvudmannen för de kommunala allmänna VA-ledningarna
(Borås Energi och Miljö AB).

anslutningsavgifter för VA.
5.2.2 Utgifter

Borås Energi och Miljö AB får utgifter i form av kostnader för utbyggnad av VA-nät.
5.3 Enskilda fastighetsägares, tomträttshavares
och arrendatorers inkomster och utgifter

Dagvatten ska omhändertas inom områdets naturmark
dit dagvattenledningars utlopp byggs till lämpliga
lågpunkter, dammar och diken med erosionsskydd.
Beräknat flöde är litet till en början med en ökningen
sker då fler rännstensbrunnar kopplas på. Dagvattnet
från vägar ska avledas via dagvattenledningar och
diken ned mot Viaredssjön.
Ett lokalt vattenledningssystem finns i område för
sommarvatten. Detta system skall ingå i en gemensamhetsanläggning och skötas av samfällighetsföreningen.
4.8 Övriga ledningar
4.8.1 El, tele och opto

El- och teleledningar finns utbyggt i området. Eventuell utbyggnad av optonät ska hanteras av blivande
samfällighetsförening.

5.3.1 Inkomster

Enskilda fastighetsägare, tomträttshavare och arrendatorer får inga direkta inkomster till följd av tillägg till
detaljplan. Tillägget bedöms dock höja marknadsvärdet på marken för de enskilda fastighetsägarna.
5.3.1 Utgifter

Enskilda fastighetsägare, tomträttshavare och arrendatorer får i samband med planändringen kostnader
i form av framtida skötsel och underhåll av vägar,
samt andra gemensamma anläggningar som baseras
på det andelstal som erhålls i lantmäteriförrättningen
för bildande av gemensamhetsanläggningar. Slutligen
uppstår kostnader för lantmäteriförrättningen.
5.3.2 Anslutningsavgifter VA

I samband med VA-saneringen uppstår kostnader för
enskilda fastighetsägare, tomträttshavare och arrendatorer i form av anslutningsavgifter till VA.

4.8.1 Fjärrvärme

Det finns ingen tillgång till fjärrvärme i området.

5. Ekonomiska frågor

Peter Zettergren

Carol Jarpa de Emilson

Tf Markchef

Projektledare

5.1 Ekonomiska konsekvenser för kommunen
5.1.1 Inkomster

Borås Stad får inkomster till följd av försäljning respektive arrendeupplåtelse av mark för bostäder samt
för arrende av del av grönområde. Kommunen får
även intäkter i form av planavgift som tas ut i samband med bygglov för nybyggnation.
5.1.2 Utgifter

Borås Stad får utgifter till följd av framtagande av
tillägg till detaljplan samt för fastighetsbildning i
samband med inrättande av gemensamhetsanläggning
och eventuell övrig fastighetsbildning. Kommunen får
också kostnader för utbyggnad av gång- cykelväg fram
till planområdesgräns mot Viareds Strand (Lyckbeo
Sjöstad) för att angöra väg som löper mot lekplats
inom detta område.
5.2 Borås Energi och Miljö AB.s inkomster och
utgifter
5.2.1 Inkomster

Borås Energi och Miljö AB får inkomster till följd av
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad

Bostäder, friliggande

Byggnad får inte uppföras

5

8

5

6

7

10

6

9

6
10

3

5
10
11

4
4

Ändring av detaljplan
Tillägg till plankartan
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast
angiven användning och utformning är tillåten.
Utnyttjandegrad
Största tillåtna byggnadsarea är 20% av fastighetsarean, dock max 160 m².
5

Gränsen är ungefärlig. I detta
område gäller P1170.

Antal fastigheter/tomter som ska finnas
Prickmark tas bort.

5

Utformning
Högsta byggnadshöjd är 5 meter.
Avståndet från bostadshus till fastighetsgräns till
annan gräns mot bostadsfastighet ska vara minst 4
meter. Komplementbyggnad får byggas 1 meter från
sådan gräns.
Bygglov krävs för komplementbyggnader t.ex. friggebodar.
Återvinningsstationer, miljöhus, transformatorstationer, pumpstationer, dagvattendammar och andra
teknikanläggningar för vatten- och avlopp får förläggas på mark med användningen allmän plats.
Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats.
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år.
Information
Grundläggning på tillbyggnader bör ligga 0,5 m över
körbana.

Ändring av
Detaljplan för Viared

Viared 10:1 m.fl Viareds sommarstad

2014-06-05

Tillägg upprättat 2014-05-22

Andreas Klingström
Planchef

Kristina Axelsson
Planarkitekt

BN 2012-995
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Mark och arrenden i Viareds sommarstad
Borås Stads markavdelning vill med detta brev klargöra hur vi ser på markfrågor som uppstår
i Viareds sommarstad vid tillägg till detaljplan, VA-sanering, ändring av arrende, bildande av
gemensamhetsanläggning m.m. Borås Stad är markägare till stora delar av Viareds
sommarstad. Alla frågor om kommunens roll som markägare hanteras av Markavdelningen.
Gamla arrendeavtal
Föreningen Viareds sommarstad har sedan 1985 arrenderat den mark som i byggnadsplanen
för Viareds sommarstad är grönområde. I detta avtal ingick även en del bostadstomter som
föreningen sedan arrenderade ut i andra hand. Avtalet är uppsagt till den 31 december 2014.
Borås Stads markavdelning avser att teckna ett nytt arrendeavtal med Föreningen Viareds
sommarstad för de markområden som rör föreningens verksamhet. Nya avtal kommer också
att tecknas direkt med bostadsarrendatorerna. Övrig skogsmark som är naturmark i planen
kommer att skötas av Borås Stads skogsavdelning och den kommer inte att arrenderas av
föreningen.
Nytt arrendeavtal med Föreningen Viareds sommarstad
Mark som föreningen erbjuds att arrendera är de områden som rör föreningens
verksamheter. Områdena är i huvudsak ca 5 meter bakom respektive bostadstomt. Avsteg
har gjorts från 5-metersgränsen för att passa med byggnadsförhållanden eller för att få en
mer praktisk avgränsning för skötselansvar. Marken är markerad med grått i bifogad karta.
De streckmarkerade områdena på kartan är idag utarrenderade i privat regi. Dessa avtal
kommer att sägas upp och - när avtalstiden gått ut - ingå i föreningens arrende. Den del som
inte upplåts kommer Borås Stads skogsavdelning att sköta.
Borås Stad tillåter inte att föreningen arrenderar ut mark i andra hand. Grönområdet är
allmän platsmark och får inte upplåtas för enskilt ändamål. Hur grönytorna ska skötas får
föreningen själv avgöra, t.ex. om var och en ska sköta marken bakom sin tomt eller om
föreningen ska sköta marken.
Syftet med detta är att göra arrendeavtalet mer rättvist samt att tydliggöra vad som är
kommunens ansvar och vad som är föreningens ansvar.
Nya bostadsarrenden för de åtta boende som arrenderar sin tomt
Genom åren har allt fler arrendatorer köpt sina tomter, och nu återstår endast åtta stycken
arrenden för bostadstomter. Markavdelningen önskar att även dessa friköps. Dessa
arrendatorer erbjuds därför att friköpa sin tomt för ett reducerat pris om 200 300 kronor
under 2014. Förrättningskostnad för att bilda egen fastighet tillkommer. Efter 2014 sätts
priset till marknadsvärdet.
Borås Stad kommer att teckna nya arrendeavtal direkt med de boende som vill fortsätta att
arrendera sin tomt. Det är en större trygghet juridiskt att arrendera direkt från kommunen än
i andra hand av föreningen. De nya bostadsarrendena blir på 5 år i taget.
Kommunen eftersträvar att marknadsanpassa arrendenivån. Den nya avgälden är 10 000
kr/år med indexjustering årsvis. Första året får arrendatorerna en rabatt för en successiv
justering, varför priset blir 6 500 kr första året.

Tomträtter
De boende som har tomträtt i Viareds sommarstad erbjuds att köpa sina tomter för samma
pris som arrendatorerna, d.v.s. 200 300 kr under 2014.
Gemensamhetsanläggning
Vägarna i sommarstaden kommer enligt planavdelningens förslag fortsatt vara enskilda men
en gemensamhetsanläggning och en vägförening skapas. Skillnaden mot den förening som
finns idag är att vägföreningen kan fungera som en juridisk person och har större möjligheter
att t.ex. kräva in vägföreningens avgifter.
I samband med att Borås Energi och Miljö gräver i gatorna på området kommer det att
finnas behov av uppställningsytor. Dessa ytor kommer efter VA-saneringen att ingå i
blivande gemensamhetsanläggning som parkeringsplatser för besökare och till dem som inte
kan ordna parkering på egen tomt.
Kostnader för väghållning med mera för enskild väg betalas av vägföreningens medlemmar.
Alla i föreningen blir medlemmar i vägföreningen och får ett andelstal samt stadgar som
bestäms i en lantmäteriförrättning.
Badplatsen i Viareds strand (Lyckebo sjöstad)
Badplatsen är en del av den mark som föreningen arrenderar av kommunen. I och med att
området är allmän plats har föreningen ingen rätt att hålla någon borta från badplatsen.
Varför får vi inte köpa till mer mark?
Föreslaget tillägg till byggnadsplanen ger inte de boende någon möjlighet att köpa till mark.
Det skulle kräva en helt ny plan som ändrar mark från allmän platsmark (grönområde) till
kvartersmark (bostadstomt). Vid en sådan planändring är det troligt att kommunen även
måste bygga ut gator och ta ut kostnaderna för detta av de boende i området. Kommunens
planavdelning svarar på frågor kring detaljplaner och planläggning.
Räddningsväg
Kommunen har föreslagit att den väg som byggs mellan Viared Norra och Österbyn ska vara
räddningsväg och gång- och cykelväg. Många har tyckt att det vore bra om denna väg var
öppen även för biltrafik. Eftersom föreningen blir ansvarig för vägen kan föreningen själv
bestämma hur vägen ska användas.
I detaljplanen för Viareds strand (Lyckebo sjöstad) finns en lekplats, och till den ska gå en
gångväg via Viareds sommarstad. Lekplatsen ska bekostas av exploatören för Viareds strand
och skötas av kommunen.
Upplysningar om arrenden
Carol Jarpa de Emilson tfn. 033-358279, e-post carol.jarpa.de.emilson@boras.se
Peter Zettergren tfn. 033-357294, e-post peter.zettergren@borasem.se
Markavdelningen
Peter Zettergren
Tf Markchef

Carol Jarpa de Emilson
Projektledare

Vägar/ytor markerade i rött kommer att ingå i gemensamhetsanläggning.
Yta markerad med grått kommer föreningen att kunna arrendera.
Yta markerad med grått med en svart streckad linje arrenderas privat men
kommer att övergå till den yta som föreningen kan arrendera.
Ej markerad yta som är naturmark i plan kommer att skötas av Borås Stads
skogsavdelning.

