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Kommunstyrelsen ser att det inom Giftfri miljö finns tilläggsmål nr 5 och 6 om förorenade områden där miljöproblemen avses vara lösta senast 2050. Häri förväntas ingå
arbete med Viskans föroreningar strax söder om Borås, vilket både kommunen och
länsstyrelsen uttalat ett särskilt behov av att åtgärda.
Tilläggsmål kring att följa regionens väg mot ett jämlikare samhälle genom bl a indikatorn socialbidragstagare via SCB kan bli missvisande, eftersom erfarenheter visar att
man söker annan hjälp, skuldsätter sig och söker hjälp hos hjälporganisationer vilket
inte syns i statistiken.
På regional nivå, liksom lokal nivå, torde frågan om ekosystemtjänster var extra värdefull att utveckla.
Förslaget till regionala miljömål har även remitterats intern inom kommunen till tre av
de nämnder som kan bedömas ha mest synpunkter på målen. De förvaltningsspecifika svaren är troligen mest till nytta för utformning av målen om de läses i originalform, varför de förmedlas i tur och ordning nedan. Kommunstyrelsen ställer sig också
bakom synpunkterna.
Miljö- och konsumentnämnden översänder sitt yttrande till Kommunstyrelsen.
Förslaget till Regionala miljömål för Västra Götaland bör omarbetas i enlighet med
detta.
Generella synpunkter
Miljöförvaltningen välkomnar och delar de höga ambitioner för miljömålsarbetet som
genomsyrar remissmaterialet. Förvaltningen ifrågasätter dock det stora antalet tillläggsmål. Det måste framgå tydligare vad dessa tillför miljömålsarbetet. Större fokus
måste läggas på åtgärder och genomförande. De flesta mål kräver åtgärdsarbete från
kommunerna för att förverkligas. Därmed borde kommunerna ha varit involverade i
framtagandet av de mål som berör dem. Kommunerna bör också bjudas in till arbetet
med framtagandet av åtgärder. Också näringslivet förväntas bidra till förverkligandet
av målen, därför är det viktigt att man även därifrån har en bred representation i åtgärdsarbetet.
Förvaltningen föreslår att dokumentet kompletteras med åtgärdsförslag, förväntade
kostnader och att ansvariga aktörer pekas ut och presenteras intill respektive tilläggsmål för att målens förväntade effekt och relevans ska kunna bedömas.
Regional problematik
I materialet saknas en analys i anslutning till tilläggsmålen som motiverar varför målet
är särskilt betydelsefullt för Västra Götalandsregionen. Finns en speciell problematik
just i vår region eller vill vi gå före på något specifikt område eller samordna arbetet
regionalt i större utsträckning än tidigare? Den informationen är viktig i kommunikationen av målen. Det är också svårt att avläsa av förslaget om något specifikt geografiskt läge gynnas/missgynnas av förslaget. Materialet bör kompletteras med information kring detta.
Uppföljning
Hur uppföljningen ska gå till bör vara klart innan tilläggsmålen beslutas. Flera av tilläggsmålen kräver mer uppföljning än vad remissförslaget anger, för att en bedömning
ska kunna göras om målen uppfyllts. Förtydliga också i vilken omfattning kommunerna förväntas bistå med information och statistik till uppföljning.
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Åtgärder
Parallellt med regionaliseringsarbetet pågår en process med att ta fram ett nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen. Remissförslaget anger att tyngdpunkten ska ligga
på detta arbete och att man försökt hålla nere antalet regionala tilläggsmål. Nuvarande
åtgärdsprogram sägs innehålla omkring 600-700 åtgärdsförslag och därför kunde man
inte se över detta samtidigt som revideringen av målen. Förvaltningen tycker att såväl
antalet tilläggsmål som åtgärder ska begränsas kraftigt. De tilläggsmål som förväntas
ge minskad miljöpåverkan på flera miljökvalitetsmål bör prioriteras då resurserna är
begränsade. Skälen anges nedan:
Regionala tilläggsmål ger signaler om vilka områden kommunerna ska lägga extra
tyngd vid och extra resurser på i samband med arbete med lokala miljömål. För
många mål, nationella och regionala, gör det svårt att kommunicera vilka mål som ska
prioriteras och skillnaden mellan målen.
Flera tilläggsmål är lika och har liknande ambitioner. Färre mål kompletterat med
åtgärder kan ge samma resultat.
Några tilläggsmål kanske kan omvandlas till ”åtgärder” eller indikatorer för att nå
alternativt följa nationella mål. Resurserna bör läggas på att kommunicera, stötta och
samordna åtgärdsarbetet där regional samverkan krävs för att de nationella målen ska
kunna nås.
Redan beslutade mål behöver inte tas igen utan kan hänvisas till, även de som beslutats av annan aktör, exempelvis Västra Götalandsregionen.
Konsekvensanalys
Information saknas för att kunna göra en fullständig bedömning av målens effekt ur
ett hållbarhetsperspektiv. Förslagen till tilläggsmål syftar dock till att lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation. Framför allt avsnitten God bebyggd miljö, Frisk luft och Giftfri miljö syftar till att förbättra livet och
möjligheterna för barn genom att minska påverkan från kemikalier, luftföroreningar
och buller. Avsnittet om förnybar energi under Begränsad klimatpåverkan är speciellt
viktigt, då framtidens generation inte har oljan att förlita sig på när det gäller energiförsörjning. Mål som gynnar kollektivtrafiken gynnar flera sociala grupper i samhället
samt utjämnar skillnaderna när det gäller möjligheten att förflytta sig utan att vara
beroende av bilen. Avsnittet Giftfri miljö med målsättningarna om ekologiska inköp
kan bidra till minskad miljöpåverkan i andra delar av världen.
Vad innebär målen för Borås Stad?
I Borås har vi valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur. Kommunens löpande arbete, till exempel Miljö- och konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning som
styrs av regelverk, finns inte med som mål och etappmål. De lokala miljömålen fokuserar på områden där vi har rådighet över åtgärderna. Miljömålsarbetet följs upp tre
gånger per år, vid tertialuppföljningar och årsredovisning. De lokalt antagna målen
löper ut 2016 och förväntas då revideras. Arbete med att revidera Översiktsplan och
att ta fram Trafikstrategi samt Energi- och klimatstrategi för Borås pågår nu. Visionen
Borås 2025 innehåller sju strategiska målområden som bygger på social, ekonomisk
och ekologisk hållbarhet. Arbetet med visionen ska genomsyra hela organisationen.
Sammanfattande bedömning
Miljöförvaltningen anser att de regionala tilläggsmålen ska begränsas i antal, fokuseras
på mål och åtgärder som ger synergieffekter och ökat stöd till flera av de nationella
miljökvalitetsmålen som många kommuner idag gjort lokala anpassningar av. Företrädesvis de som genomsyras av både socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
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Synpunkter på specifika tilläggsmål bifogas i bilaga till tjänsteskrivelsen.
Bilaga: Synpunkter tilläggsmål
Begränsad klimatpåverkan
Tilläggsmålen är utarbetade i samverkan med Västra Götalandsregionen och vissa mål
är redan antagna av Regionfullmäktige. Behöver målen antas igen? Avsnittet är viktigt
ur ett barnperspektiv, då framtidens generation inte kan förlita sig på oljan som energiförsörjning. Pkt 3 och Pkt 4 tillsammans med ambitionerna under God bebyggd
miljö gällande hållbara transporter skulle räcka som tilläggsmål då åtgärder förknippade till dessa områden också leder till att Pkt 1 och 2 nås.
Pkt 1: Målet är formulerat på ett sådant sätt att det inte framgår vad som krävs för att
målet ska vara uppnått. Räcker det med målsättningarna i det föreslagna tilläggsmålet
3 för att nå ambitionerna?
Pkt 2: Målet uppger att klimatutsläppen ska minska med 40 procent till 2020. Exemplen som presenteras i remissen på vilka utsläppsminskningar som bör ske inom olika
sektorer ger tillsammans inte tillräckliga minskningar för att målet ska nås. Offentlig
sektor bör finnas med och ha en högre ambition än 40 procent Borås Stad har redan
minskat sina klimatutsläpp från energianvändning med 40 procent från 1990 till 2010.
Det är stor skillnad mellan målsättningarna gällande energiförsörjning och industriprocesser samt för arbetsmaskiner: 25 procent till 2020 och 80 procent till 2030 jämfört med år 1990. Det bör framgå av tilläggsmålet varför de flesta av åtgärderna eller
effekter av åtgärder skjuts till efter år 2020. Tilläggsmålets formulering bör förtydligas.
Hur når man totalt 40 procent respektive 80 procent lägre utsläpp av växthusgaser
totalt om flera olika branscher har lägre procent till år 2020 och 2030.
Pkt 3: Jämför med Pkt 10 under området God bebyggd miljö. Dessa två mål bör arbetas ihop.
Frisk luft
I de regionala tilläggsmålen formuleras mål om minskningar av ytterligare några ämnen som har regional koppling eller problematik utöver de nationella. Det bör förtydligas varför man inte formulerat gränsvärden liknande de som finns för de nationella
målen.
Bara naturlig försurning
Pkt 1: Förtydliga om de 70 procent sjöar som inte är försurade 2020 inte heller är i
behov av kalkning.
Giftfri miljö
Bra och viktiga målområden, speciellt ur ett barnperspektiv, men otydligt hur nuläget
ser ut i regionen och vad som krävs, för att målen ska nås.
Pkt 7: Vi välkomnar en hög ambition för etappmålet kring ekologiska livsmedel. I
remissen anges att målet följs upp årligen via utfallet, vad som faktiskt har köpts in,
därför blir det förvirrande att använda begreppet livsmedelsbudget. Vad avses med
detta? Planerar man en hög andel ekologiska inköp får man troligen ett högt utfall, det
som sedan följs upp, men inte med automatik. Förtydliga om det är utfallet målet 50
procent avser.
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Pkt 5: Ingen nivå satt; hur mycket behöver detta minskas?
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Pkt 7: Definiera gränsen för försumbart buller och andra störningar.
Myllrande våtmarker
Pkt 1: Detta mål och text kring uppföljning bör förtydligas. Uppgifter ska enligt förslaget följas upp från ärendehanteringen gällande anläggande av skogsbilvägar och
dikning. Menar man att detta bör förbjudas för att målet ska kunna nås?
Pkt 2: Utveckla vad som menas med långsiktigt skydd för områden i myrskyddsplanen.
Pkt 3: Hur ska antalet hävdade rikkärr bli fler? Kräver aktiva åtgärder. Stöd till markägare? Eller krävs kommunala insatser? Förtydliga detta i formuleringen.
Levande skogar
Pkt 2: Förtydliga målformuleringen. Kan något annat än ”kända” kulturmiljöer bedömas? Eller menar man de som var kända 2014? Ska alla dispenser för att skada
fornlämningar nekas eller kan en gång skadade fornlämningar repareras? Vilka förebyggande åtgärder planeras? Enbart uppföljning räcker inte.
Ett rikt odlingslandskap
Borås Stad delar ambitionerna om att värna ett hållbart jord- och skogsbruk gentemot
åtgärder som negativt påverkar framtida produktion i vår Översiktsplan. Målkonflikter föreligger dock ofta i praktiken där denna mark missgynnas. För att säkra vårt
samhälles robusthet samt bevara den biologiska mångfalden är detta målområde speciellt viktigt. Målsättningen i Pkt 4 under området God bebyggd miljö har liknande
syfte som förslagen till tilläggsmål under Pkt 1-3 i detta avsnitt. Avsnittet samt målsättningen under God bebyggd miljö skulle kunna ses över, sammanfattas i ett mål,
och kompletteras med åtgärder som formuleras liknande som Pkt 1-3 för att begränsa
antalet tilläggsmål.
Pkt 3: Vad innebär målets formulering i praktiken? Det bör förtydligas vilka åtgärder
som krävs för att målet ska nås? Uppföljningen bör kompletteras med någon årlig
uppföljning om vilka tillstånd som Länsstyrelsen släpper igenom. Tolkas målet som
att ingen ytterligare exploatering bör tillåtas när 200 ha väl är exploaterade? Det räcker
i sådana fall inte att följa upp första gången det år målet ska vara uppnått.
God bebyggd miljö
Mål som rör kollektivtrafiken finns i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Behöver målet beslutas igen? Ur barn- och genusperspektiven är ambitionerna om att
öka kollektivtrafiken bra. Nödvändiga åtgärder och ansvariga bör dock pekas ut då
flera aktörer arbetar med frågan. Regional samordning av mobility managementarbetet har utretts under året som gick och kan vara en åtgärd för att nå målen.
Pkt 1 och 2 skulle kunna ersättas av en målsättning om önskad framtida färdmedelsfördelning kompletterat med åtgärder som även rör närhet till kollektivtrafiken.
Ett alternativ är att ta bort de föreslagna tilläggsmålen och nöja sig med luft och klimatmål, men komplettera med åtgärder som gynnar det hållbara resandet samt uppföljning av de under avsnittet God bebyggd miljö föreslagna indikatorer.
Pkt 1: Målformuleringen bör förtydligas eller tas bort. Avses både landsbygd och
tätort? Målet bör kompletteras med information om hur täta turer denna kollektivtrafik bör ha för att räknas som godtagbar. Ett nuläge bör presenteras för att det ska
vara möjligt att ta ställning till målets möjlighet att förverkligas. Hur många har idag
ett boende 1 km från kollektivtrafik på landsbygden? Förtydliga vad som är ett rimligt
cykelavstånd. När är målet nått? Gäller att 100 procent klarar kraven?
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Pkt 2: Det framgår inte om det är andelen resor med alla färdslag eller enbart de som
görs med bil, motorcykel eller kollektivtrafik, som i Trafikförsörjningsprogrammet,
som ska följas upp. Tilläggsmålet är komplext och ökad samverkan krävs regionalt,
inte minst för att öka förutsättningarna för kollektivtrafiken jämfört med bilen. Det
kan handla om till exempel fysisk planering eller mobility management, men också
om utbudet av kollektivtrafik. Målet bör kompletteras med hur stor andel av resorna
som ska ske till fots, med cykel och med bil. Det viktiga är att kollektivtrafiken växer
på bekostnad av bilismen, inte de andra färdslagen.
Pkt 3: Ingår vatten i statistiken som föreslås följas upp?
Pkt 6: Förslaget till tilläggsmål är bra. Dock saknas ett utgångsläge att utgå ifrån i
målformuleringen. För att kunna följa upp tilläggsmålet på ett bra sätt bör också fler
indikatorer än de föreslagna följas. Vissa kan dock saknas på stadsdelsnivå. För bedömningen av detta tilläggsmål, Jämlikare samhälle, har synpunkter inhämtats från
andra förvaltningars expertis inom bland annat jämställdhet, mångfald och folkhälsa.
Människor som är berättigade till försörjningsstöd söker sig idag även till andra delar
på försörjningsarenan, som kreditmarknaden (lån och skulder växer) och frivilligorganisationernas hjälp och stöd. Genom att mäta flera indikatorer som visar på hur
människor agerar får man en bredare bild av verkligheten och kan göra en större analys och kan sätta in åtgärder på flera fronter. Källa: Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet
(http://www.boras.se/download/18.4e261399144265dfe3db16/1392816784543/Rapport_B
S_utanf%C3%B6rskap_arblivet.pdf). Rapporten ingår i Smart ekonomi, ett delprojekt
inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL):s Program för Hållbar jämställdhet
Jämlikare samhälle ligger väl i linje med regionens folkhälsoprioritering "minskade
skillnader i hälsa". Att bara använda inkomst kan bli fel. Utbildningsbakgrund kompletterar måttet inkomst eftersom det ligger tidigare i en livskedja och visar på möjlighet/svårighet att uppnå en viss livsinkomst. Källa: Folkhälsomyndighetens Folkhälsorapport, s.75:
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/17825/Folkhalsan-i-Sverigearsrapport-2014.pdf
Ungdomar som inte klarar betygen i skolan är ett annat mått man kan titta på.
Socioekonomisk segregation kopplat till hälsa bör följas. Finns likvärdiga förutsättningar? Antal sjukpenningsdagar i åldersgrupper 30-44 år samt 45-60 år och andel
förtidigt döda i åldersgrupper 55-64 år samt 65-74 år är indikatorer som följts upp i
Borås Stads välfärdsbokslut som tas fram vart tredje år. För ungdomar skulle det även
kunna kopplas till fritidsaktiviteter, tillgång till fritidsgårdar, föreningsstöd och andel
aktiva i föreningar. Utanförskap är en stor fråga som man bör titta närmare på. Valdeltagande, trångboddhet och kriminalitet kan också vara aspekter att titta på. All
statistik finns inte på stadsdelsnivå.
Pkt 7: Målet bör ses över då det är svårt att följa upp eller missvisande då resultatet
av uppföljningen kommer att visa färre antal personer störda eftersom riktvärdena har
höjts!
Pkt 8: Tilläggsmålets olika delar bör omformuleras och förtydligas. Vilka åtgärder
krävs och vilka är de ansvariga aktörerna. Precisera vilka byggnader som avses i
etappmålets olika delar. Gäller det alla bostäder och småhus bedömer förvaltningen
att tilläggsmålet är orealistiskt.
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Pkt 10: Se Pkt 3 under Begränsad klimatpåverkan. Återigen bör ansvariga och åtgärder pekas ut. Definiera eventuella skillnader mellan byggsektorn och bebyggelsesektorn. Omfattas hela det bebyggda samhällets energiförbrukning? Precisera ytterligare.
Ett rikt växt och djurliv
Pkt 4: Om antalet vildbin ska öka krävs insatser i form av hävd på marker och skapande av boplatser. Det räcker inte att följa upp med inventeringar vartannat år. Om
antalet tilläggsmål ska begränsas kan Pkt 4 ingå som åtgärd och/eller indikator för Pkt
1.
Tekniska nämnden anser att man skall redovisa det ”nuläge” som finns i de olika
regionala målen. Nämnden vill också att det tas fram egna regionala etappmål.
Under de olika miljömålen kan särskilt nämnas önskemål om ett regionalt mål för
kalkningsverksamheten, en snabbare sanering av förorenade områden och en ändring
av kulturmiljömålet.
Nämndens yttrande i sin helhet
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att svara på en remiss från Kommunstyrelsen. De regionala miljömålen är viktiga. De bryter ner de av riksdagen beslutade miljömålen i ett regionalt perspektiv och är en god hjälp när kommunen skall ta fram
sina miljömål.
Tekniska nämnden önskar att man genomgående redovisar det ”nuläge” som finns i
de olika regionala målen. Då blir det lättare att bilda en uppfattning om de satta målen.
Giftfri miljö:
Det regionala miljömålet ”efterbehandling av förorenade områden” säger att åtgärder
ska ha genomförts under 2014-2020 vid en så stor andel av de prioriterade förorenade
områdena att miljöproblemet skall vara löst senast år 2050. Sanering av förorenade
områden kan vara en dyr och tidsödande process men Tekniska nämnden anser att
tidsramen ändå måste minskas. Dessa tickande ”miljöbomber” är ett problem som
hindrar utvecklingen i samhället. Det är önskvärt att öka saneringstakten. Ett mål
skulle kunna vara att sanera ett visst antal prioriterade områden senast under denna
eller nästa period.
Det regionala miljömålet ”ökad ekologisk konsumtion i den offentliga sektorn” vill att
andelen ekologiska livsmedel skall utgöra minst 50 %. Borås Stad klarar ännu inte
nuvarande mål på 25 %.
Levande sjöar och vattendrag:
Under miljömålet bara naturlig försurning ”färre försurade vatten” finns målet att
sjöar och vattendrag oberoende av kalkning skall uppnå god status med avseende på
försurning. Det regionala målet är att år 2020 ska högst 30 % av sjöarna och 15 % av
vattendragen i länet vara försurade. Västra Götalands län är ett av Sveriges mest försurningspåverkade och en omfattande kalkningsverksamhet kommer att få bedrivas
under lång tid framöver för att motverka försurningen. Tekniska nämnden tycker att
man också bör ha med ett mål för kalkningsverksamhetens positiva inverkan. Man
kan t ex ange hur stor andel av sjöarna och vattendragen i länet som uppnår god status tack vare kalkningen.
Levande skogar:
Det regionala miljömålet ”förstärkt biologisk mångfald” säger att arealen äldre lövrik
skog, arealen gammal skog, arealen ädellövskog och mängden hård död ved ska fortsätta öka på produktiv skogsmarksareal utanför reservat och nationalparker. Tekniska
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nämnden år positiv till att dessa arealer ökar men vill påpeka att om man bildar naturreservat och nationalparker så undantas de arealerna från den här beräkningen och att
en korrigering bör ske eller att man jämför utifrån all areal.
Det regionala miljömålet anger att senast år 2020 ska minst 95 % av de kända kulturmiljöerna vara oskadade. Tekniska nämnden anser att mål skall spegla en ambition
och vara möjliga att förbättra. Enda möjligheten att förbättra det här målet är att finna
nya oskadade kulturmiljöer. Nämnden anser att det här målet skall tas bort. Ett tänkbart mål skulle kunna vara att skydda ett antal av de områden med kulturmiljövärden
som inte är skyddade som naturreservat eller liknande eller enligt lag.
God bebyggd miljö:
Det regionala miljömålet ”närhet till naturen” specificerar att avståndet till närmsta
tillgängliga grön- eller vattenområde inte ska vara större än 300 meter från bostäder,
skolor och förskolor. Tekniska nämnden önskar att det i en kommentar definieras vad
grön- och vattenområde är.
Ett rikt växt- och djurliv:
Det regionala miljömålet ”ökning av arter i vardagslandskapet” vill att antalet arter
(som en gång funnits naturligt i länet) i vardagslandskapet skall öka från 2014 till
2020. Tekniska nämnden anser att ett sätt att få detta mål hanterbart är att välja ut ett
antal nyckelarter.
Regeringen beslutar kontinuerligt nya etappmål. Dessa mål förs sedan in i länets regionala måldokument och antas som en del av länets regionala miljömål. Tekniska
nämnden anser att det ibland är lämpligt att bryta ner dessa mål till regionala mål eller
upprätta egna etappmål.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är positivt att regionala miljömål har arbetats fram och reviderats. Miljömålen visar i vilken riktning som samhällsutvecklingen behöver styras för att uppnå ett hållbart samhälle. Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker de regionala miljömålen.
Kommunstyrelsen hoppas att samtliga samlade synpunkter kan bidra till att förbättra
miljömål för Västra Götaland.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringsschef
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Datum

Diarienummer

2014-09-25

2014/663 820

Kjell Johansson, tel 033-35 73 54

Kommunstyrelsen

Remiss: Regionala miljömål för Västra Götaland
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0570

Nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker remissförslaget.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Tekniska nämnden anser att man skall redovisa det ”nuläge” som finns i de olika
regionala målen. Nämnden vill också att det tas fram egna regionala etappmål.
Under de olika miljömålen kan särskilt nämnas önskemål om ett regionalt mål för
kalkningsverksamheten, en snabbare sanering av förorenade områden och en ändring
av kulturmiljömålet.
Nämndens yttrande i sin helhet
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att svara på en remiss från
Kommunstyrelsen. De regionala miljömålen är viktiga. De bryter ner de av riksdagen
beslutade miljömålen i ett regionalt perspektiv och är en god hjälp när kommunen
skall ta fram sina miljömål.
Tekniska nämnden önskar att man genomgående redovisar det ”nuläge” som finns i
de olika regionala målen. Då blir det lättare att bilda en uppfattning om de satta
målen.
Giftfri miljö:
Det regionala miljömålet ”efterbehandling av förorenade områden” säger att åtgärder
ska ha genomförts under 2014-2020 vid en så stor andel av de prioriterade förorenade
områdena att miljöproblemet skall vara löst senast år 2050. Sanering av förorenade
områden kan vara en dyr och tidsödande process men Tekniska nämnden anser att
tidsramen ändå måste minskas. Dessa tickande ”miljöbomber” är ett problem som
hindrar utvecklingen i samhället. Det är önskvärt att öka saneringstakten. Ett mål
skulle kunna vara att sanera ett visst antal prioriterade områden senast under denna
eller nästa period.
Det regionala miljömålet ”ökad ekologisk konsumtion i den offentliga sektorn” vill att
andelen ekologiska livsmedel skall utgöra minst 50 %. Borås Stad klarar ännu inte
nuvarande mål på 25 %.
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Levande sjöar och vattendrag:
Under miljömålet bara naturlig försurning ”färre försurade vatten” finns målet att
sjöar och vattendrag oberoende av kalkning skall uppnå god status med avseende på
försurning. Det regionala målet är att år 2020 ska högst 30 % av sjöarna och 15 % av
vattendragen i länet vara försurade. Västra Götalands län är ett av Sveriges mest
försurningspåverkade och en omfattande kalkningsverksamhet kommer att få
bedrivas under lång tid framöver för att motverka försurningen. Tekniska nämnden
tycker att man också bör ha med ett mål för kalkningsverksamhetens positiva
inverkan. Man kan t ex ange hur stor andel av sjöarna och vattendragen i länet som
uppnår god status tack vare kalkningen.
Levande skogar:
Det regionala miljömålet ”förstärkt biologisk mångfald” säger att arealen äldre lövrik
skog, arealen gammal skog, arealen ädellövskog och mängden hård död ved ska
fortsätta öka på produktiv skogsmarksareal utanför reservat och nationalparker.
Tekniska nämnden år positiv till att dessa arealer ökar men vill påpeka att om man
bildar naturreservat och nationalparker så undantas de arealerna från den här
beräkningen och att en korrigering bör ske eller att man jämför utifrån all areal.
Det regionala miljömålet anger att senast år 2020 ska minst 95 % av de kända
kulturmiljöerna vara oskadade. Tekniska nämnden anser att mål skall spegla en
ambition och vara möjliga att förbättra. Enda möjligheten att förbättra det här målet
är att finna nya oskadade kulturmiljöer. Nämnden anser att det här målet skall tas
bort. Ett tänkbart mål skulle kunna vara att skydda ett antal av de områden med
kulturmiljövärden som inte är skyddade som naturreservat eller liknande eller enligt
lag.
God bebyggd miljö:
Det regionala miljömålet ”närhet till naturen” specificerar att avståndet till närmsta
tillgängliga grön- eller vattenområde inte ska vara större än 300 meter från bostäder,
skolor och förskolor. Tekniska nämnden önskar att det i en kommentar definieras vad
grön- och vattenområde är.
Ett rikt växt- och djurliv:
Det regionala miljömålet ”ökning av arter i vardagslandskapet” vill att antalet arter
(som en gång funnits naturligt i länet) i vardagslandskapet skall öka från 2014 till
2020. Tekniska nämnden anser att ett sätt att få detta mål hanterbart är att välja ut ett
antal nyckelarter.
Regeringen beslutar kontinuerligt nya etappmål. Dessa mål förs sedan in i länets
regionala måldokument och antas som en del av länets regionala miljömål. Tekniska
nämnden anser att det ibland är lämpligt att bryta ner dessa mål till regionala mål eller
upprätta egna etappmål.
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis
Gunnar Isackson

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr 2014-2593

Förslag till Regionala miljömål för Västra Götaland
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2014/KS0570)
Sammanfattning
Länsstyrelsen har i samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen tagit
fram förslag på regionala miljömål som ska komplettera det beslut som togs 2013 där de
nationella miljökvalitetsmålen (med tillhörande preciseringar och etappmål) som
beslutades av regeringen 2012 antogs som länets egna.
Miljöförvaltningen föreslår att de regionala tilläggsmålen begränsas i antal, fokuseras på
mål och åtgärder som ger synergieffekter och ökat stöd till flera av de nationella
miljökvalitetsmålen som många kommuner idag gjort lokala anpassningar av.
Företrädesvis de som genomsyras av både socialt, ekonomiskt och ekologiskt
perspektiv.
För att bedöma tilläggsmålens relevans och förväntade effekt krävs att åtgärder och
ansvariga samt förväntade kostnader pekas ut och presenteras i samma förslag.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 september 2014.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden översänder som eget yttrande förvaltningens
tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen. Förslaget till Regionala miljömål för Västra
Götaland bör omarbetas i enlighet med synpunkterna i tjänsteskrivelsen.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Johanna Johansson, 033-35 31 47
johanna.johansson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Förslag till Regionala miljömål för Västra Götaland
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2014/KS0570)
Sammanfattning
Länsstyrelsen har i samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen
tagit fram förslag på regionala miljömål som ska komplettera det beslut som togs
2013 där de nationella miljökvalitetsmålen (med tillhörande preciseringar och
etappmål) som beslutades av regeringen 2012 antogs som länets egna.
Miljöförvaltningen föreslår att de regionala tilläggsmålen begränsas i antal, fokuseras
på mål och åtgärder som ger synergieffekter och ökat stöd till flera av de nationella
miljökvalitetsmålen som många kommuner idag gjort lokala anpassningar av.
Företrädesvis de som genomsyras av både socialt, ekonomiskt och ekologiskt
perspektiv.
För att bedöma tilläggsmålens relevans och förväntade effekt krävs att åtgärder och
ansvariga samt förväntade kostnader pekas ut och presenteras i samma förslag.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden översänder som eget yttrande förvaltningens
tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen. Förslaget till Regionala miljömål för Västra
Götaland bör omarbetas i enlighet med synpunkterna i tjänsteskrivelsen.
Ärendet
Länsstyrelsen har i samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen
tagit fram förslag till regionala miljömål som ska komplettera det beslut som togs
2013 där de nationella miljökvalitetsmålen (med tillhörande preciseringar och
etappmål) som beslutades av regeringen 2012 antogs som länets egna. Länsstyrelsen
vill ha synpunkter på de regionala tilläggsmålens formuleringar och relevans samt
förslag på kompletterande tilläggsmål och vilka mål som bör strykas.
Miljöförvaltningens synpunkter
Generella synpunkter

Miljöförvaltningen välkomnar och delar de höga ambitioner för miljömålsarbetet som
genomsyrar remissmaterialet. Förvaltningen ifrågasätter dock det stora antalet

Miljöförvaltningen
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tilläggsmål. Det måste framgå tydligare vad dessa tillför miljömålsarbetet. Större fokus
måste läggas på åtgärder och genomförande. De flesta mål kräver åtgärdsarbete från
kommunerna för att förverkligas. Därmed borde kommunerna ha varit involverade i
framtagandet av de mål som berör dem. Kommunerna bör också bjudas in till arbetet
med framtagandet av åtgärder. Också näringslivet förväntas bidra till förverkligandet
av målen, därför är det viktigt att man även därifrån har en bred representation i
åtgärdsarbetet.
Förvaltningen föreslår att dokumentet kompletteras med åtgärdsförslag, förväntade
kostnader och att ansvariga aktörer pekas ut och presenteras intill respektive
tilläggsmål för att målens förväntade effekt och relevans ska kunna bedömas.
Regional problematik

I materialet saknas en analys i anslutning till tilläggsmålen som motiverar varför målet
är särskilt betydelsefullt för Västra Götalandsregionen. Finns en speciell problematik
just i vår region eller vill vi gå före på något specifikt område eller samordna arbetet
regionalt i större utsträckning än tidigare? Den informationen är viktig i
kommunikationen av målen. Det är också svårt att avläsa av förslaget om något
specifikt geografiskt läge gynnas/missgynnas av förslaget. Materialet bör kompletteras
med information kring detta.
Uppföljning

Hur uppföljningen ska gå till bör vara klart innan tilläggsmålen beslutas. Flera av
tilläggsmålen kräver mer uppföljning än vad remissförslaget anger, för att en
bedömning ska kunna göras om målen uppfyllts. Förtydliga också i vilken omfattning
kommunerna förväntas bistå med information och statistik till uppföljning.
Åtgärder

Parallellt med regionaliseringsarbetet pågår en process med att ta fram ett nytt
regionalt åtgärdsprogram för miljömålen. Remissförslaget anger att tyngdpunkten ska
ligga på detta arbete och att man försökt hålla nere antalet regionala tilläggsmål.
Nuvarande åtgärdsprogram sägs innehålla omkring 600-700 åtgärdsförslag och därför
kunde man inte se över detta samtidigt som revideringen av målen. Förvaltningen
tycker att såväl antalet tilläggsmål som åtgärder ska begränsas kraftigt. De tilläggsmål
som förväntas ge minskad miljöpåverkan på flera miljökvalitetsmål bör prioriteras då
resurserna är begränsade. Skälen anges nedan:
1) Regionala tilläggsmål ger signaler om vilka områden kommunerna ska lägga
extra tyngd vid och extra resurser på i samband med arbete med lokala
miljömål. För många mål, nationella och regionala, gör det svårt att
kommunicera vilka mål som ska prioriteras och skillnaden mellan målen.
2) Flera tilläggsmål är lika och har liknande ambitioner. Färre mål kompletterat
med åtgärder kan ge samma resultat.
3) Några tilläggsmål kanske kan omvandlas till ”åtgärder” eller indikatorer för att
nå alternativt följa nationella mål. Resurserna bör läggas på att kommunicera,
stötta och samordna åtgärdsarbetet där regional samverkan krävs för att de
nationella målen ska kunna nås.
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4) Redan beslutade mål behöver inte tas igen utan kan hänvisas till, även de som
beslutats av annan aktör, exempelvis Västra Götalandsregionen.
Konsekvensanalys

Information saknas för att kunna göra en fullständig bedömning av målens effekt ur
ett hållbarhetsperspektiv. Förslagen till tilläggsmål syftar dock till att lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation. Framför allt
avsnitten God bebyggd miljö, Frisk luft och Giftfri miljö syftar till att förbättra livet
och möjligheterna för barn genom att minska påverkan från kemikalier, luftföroreningar och buller. Avsnittet om förnybar energi under Begränsad klimatpåverkan är speciellt viktigt, då framtidens generation inte har oljan att förlita sig på
när det gäller energiförsörjning. Mål som gynnar kollektivtrafiken gynnar flera sociala
grupper i samhället samt utjämnar skillnaderna när det gäller möjligheten att förflytta
sig utan att vara beroende av bilen. Avsnittet Giftfri miljö med målsättningarna om
ekologiska inköp kan bidra till minskad miljöpåverkan i andra delar av världen.
Vad innebär målen för Borås Stad?

I Borås har vi valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra
prioriterade områden. Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering,
Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur. Kommunens löpande
arbete, till exempel Miljö- och konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning
som styrs av regelverk, finns inte med som mål och etappmål. De lokala miljömålen
fokuserar på områden där vi har rådighet över åtgärderna. Miljömålsarbetet följs upp
tre gånger per år, vid tertialuppföljningar och årsredovisning. De lokalt antagna målen
löper ut 2016 och förväntas då revideras. Arbete med att revidera Översiktsplan och
att ta fram Trafikstrategi samt Energi- och klimatstrategi för Borås pågår nu. Visionen
Borås 2025 innehåller sju strategiska målområden som bygger på social, ekonomisk
och ekologisk hållbarhet. Arbetet med visionen ska genomsyra hela organisationen.
Sammanfattande bedömning

Miljöförvaltningen anser att de regionala tilläggsmålen ska begränsas i antal, fokuseras
på mål och åtgärder som ger synergieffekter och ökat stöd till flera av de nationella
miljökvalitetsmålen som många kommuner idag gjort lokala anpassningar av. Företrädesvis de som genomsyras av både socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
Synpunkter på specifika tilläggsmål bifogas i bilaga till tjänsteskrivelsen.

Leif Schöndell
Miljöchef

Johanna Johansson
Miljöutredare

Bilagor
Synpunkter tilläggsmål
Regionala miljömål för Västra Götaland
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Bilaga: Synpunkter tilläggsmål

Begränsad klimatpåverkan
Tilläggsmålen är utarbetade i samverkan med Västra Götalandsregionen och vissa mål
är redan antagna av Regionfullmäktige. Behöver målen antas igen? Avsnittet är viktigt
ur ett barnperspektiv, då framtidens generation inte kan förlita sig på oljan som
energiförsörjning. Pkt 3 och Pkt 4 tillsammans med ambitionerna under God
bebyggd miljö gällande hållbara transporter skulle räcka som tilläggsmål då åtgärder
förknippade till dessa områden också leder till att Pkt 1 och 2 nås.
Pkt 1: Målet är formulerat på ett sådant sätt att det inte framgår vad som krävs för att
målet ska vara uppnått. Räcker det med målsättningarna i det föreslagna tilläggsmålet
3 för att nå ambitionerna?
Pkt 2: Målet uppger att klimatutsläppen ska minska med 40 procent till 2020.
Exemplen som presenteras i remissen på vilka utsläppsminskningar som bör ske inom
olika sektorer ger tillsammans inte tillräckliga minskningar för att målet ska nås.
Offentlig sektor bör finnas med och ha en högre ambition än 40 procent Borås Stad
har redan minskat sina klimatutsläpp från energianvändning med 40 procent från
1990 till 2010. Det är stor skillnad mellan målsättningarna gällande energiförsörjning
och industriprocesser samt för arbetsmaskiner: 25 procent till 2020 och 80 procent till
2030 jämfört med år 1990. Det bör framgå av tilläggsmålet varför de flesta av
åtgärderna eller effekter av åtgärder skjuts till efter år 2020. Tilläggsmålets formulering
bör förtydligas. Hur når man totalt 40 procent respektive 80 procent lägre utsläpp av
växthusgaser totalt om flera olika branscher har lägre procent till år 2020 och 2030.
Pkt 3: Jämför med Pkt 10 under området God bebyggd miljö. Dessa två mål bör
arbetas ihop.
Frisk luft
I de regionala tilläggsmålen formuleras mål om minskningar av ytterligare några
ämnen som har regional koppling eller problematik utöver de nationella. Det bör
förtydligas varför man inte formulerat gränsvärden liknande de som finns för de
nationella målen.
Bara naturlig försurning
Pkt 1: Förtydliga om de 70 procent sjöar som inte är försurade 2020 inte heller är i
behov av kalkning.
Giftfri miljö
Bra och viktiga målområden, speciellt ur ett barnperspektiv, men otydligt hur nuläget
ser ut i regionen och vad som krävs, för att målen ska nås.
Pkt 7: Vi välkomnar en hög ambition för etappmålet kring ekologiska livsmedel. I
remissen anges att målet följs upp årligen via utfallet, vad som faktiskt har köpts in,
därför blir det förvirrande att använda begreppet livsmedelsbudget. Vad avses med
detta? Planerar man en hög andel ekologiska inköp får man troligen ett högt utfall, det
som sedan följs upp, men inte med automatik. Förtydliga om det är utfallet målet 50
procent avser.

Hav i balans samt levande kust och skärgård
Pkt 5: Ingen nivå satt; hur mycket behöver detta minskas?
Pkt 7: Definiera gränsen för försumbart buller och andra störningar.
Myllrande våtmarker
Pkt 1: Detta mål och text kring uppföljning bör förtydligas. Uppgifter ska enligt
förslaget följas upp från ärendehanteringen gällande anläggande av skogsbilvägar och
dikning. Menar man att detta bör förbjudas för att målet ska kunna nås?
Pkt 2: Utveckla vad som menas med långsiktigt skydd för områden i
myrskyddsplanen.
Pkt 3: Hur ska antalet hävdade rikkärr bli fler? Kräver aktiva åtgärder. Stöd till
markägare? Eller krävs kommunala insatser? Förtydliga detta i formuleringen.
Levande skogar
Pkt 2: Förtydliga målformuleringen. Kan något annat än ”kända” kulturmiljöer
bedömas? Eller menar man de som var kända 2014? Ska alla dispenser för att skada
fornlämningar nekas eller kan en gång skadade fornlämningar repareras? Vilka
förebyggande åtgärder planeras? Enbart uppföljning räcker inte.
Ett rikt odlingslandskap
Borås Stad delar ambitionerna om att värna ett hållbart jord- och skogsbruk gentemot
åtgärder som negativt påverkar framtida produktion i vår Översiktsplan.
Målkonflikter föreligger dock ofta i praktiken där denna mark missgynnas. För att
säkra vårt samhälles robusthet samt bevara den biologiska mångfalden är detta
målområde speciellt viktigt. Målsättningen i Pkt 4 under området God bebyggd miljö
har liknande syfte som förslagen till tilläggsmål under Pkt 1-3 i detta avsnitt. Avsnittet
samt målsättningen under God bebyggd miljö skulle kunna ses över, sammanfattas i
ett mål, och kompletteras med åtgärder som formuleras liknande som Pkt 1-3 för att
begränsa antalet tilläggsmål.
Pkt 3: Vad innebär målets formulering i praktiken? Det bör förtydligas vilka åtgärder
som krävs för att målet ska nås? Uppföljningen bör kompletteras med någon årlig
uppföljning om vilka tillstånd som Länsstyrelsen släpper igenom. Tolkas målet som
att ingen ytterligare exploatering bör tillåtas när 200 ha väl är exploaterade? Det räcker
i sådana fall inte att följa upp första gången det år målet ska vara uppnått.
God bebyggd miljö
Mål som rör kollektivtrafiken finns i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Behöver målet beslutas igen? Ur barn- och genusperspektiven är ambitionerna om att
öka kollektivtrafiken bra. Nödvändiga åtgärder och ansvariga bör dock pekas ut då
flera aktörer arbetar med frågan. Regional samordning av mobility managementarbetet har utretts under året som gick och kan vara en åtgärd för att nå målen.
Pkt 1 och 2 skulle kunna ersättas av en målsättning om önskad framtida
färdmedelsfördelning kompletterat med åtgärder som även rör närhet till
kollektivtrafiken.

Ett alternativ är att ta bort de föreslagna tilläggsmålen och nöja sig med luft och
klimatmål, men komplettera med åtgärder som gynnar det hållbara resandet samt
uppföljning av de under avsnittet God bebyggd miljö föreslagna indikatorer.
Pkt 1: Målformuleringen bör förtydligas eller tas bort. Avses både landsbygd och
tätort? Målet bör kompletteras med information om hur täta turer denna
kollektivtrafik bör ha för att räknas som godtagbar. Ett nuläge bör presenteras för att
det ska vara möjligt att ta ställning till målets möjlighet att förverkligas. Hur många
har idag ett boende 1 km från kollektivtrafik på landsbygden? Förtydliga vad som är
ett rimligt cykelavstånd. När är målet nått? Gäller att 100 procent klarar kraven?
Pkt 2: Det framgår inte om det är andelen resor med alla färdslag eller enbart de som
görs med bil, motorcykel eller kollektivtrafik, som i Trafikförsörjningsprogrammet,
som ska följas upp. Tilläggsmålet är komplext och ökad samverkan krävs regionalt,
inte minst för att öka förutsättningarna för kollektivtrafiken jämfört med bilen. Det
kan handla om till exempel fysisk planering eller mobility management, men också
om utbudet av kollektivtrafik. Målet bör kompletteras med hur stor andel av resorna
som ska ske till fots, med cykel och med bil. Det viktiga är att kollektivtrafiken växer
på bekostnad av bilismen, inte de andra färdslagen.
Pkt 3: Ingår vatten i statistiken som föreslås följas upp?
Pkt 6: Förslaget till tilläggsmål är bra. Dock saknas ett utgångsläge att utgå ifrån i
målformuleringen. För att kunna följa upp tilläggsmålet på ett bra sätt bör också fler
indikatorer än de föreslagna följas. Vissa kan dock saknas på stadsdelsnivå. För
bedömningen av detta tilläggsmål, Jämlikare samhälle, har synpunkter inhämtats från
andra förvaltningars expertis inom bland annat jämställdhet, mångfald och folkhälsa.
Människor som är berättigade till försörjningsstöd söker sig idag även till andra delar
på försörjningsarenan, som kreditmarknaden (lån och skulder växer) och frivilligorganisationernas hjälp och stöd. Genom att mäta flera indikatorer som visar på hur
människor agerar får man en bredare bild av verkligheten och kan göra en större
analys och kan sätta in åtgärder på flera fronter. Källa: Vad vinner vi på att investera i
utanförskapet till arbetslivet
(http://www.boras.se/download/18.4e261399144265dfe3db16/1392816784543/Rapport_B
S_utanf%C3%B6rskap_arblivet.pdf). Rapporten ingår i Smart ekonomi, ett delprojekt
inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL):s Program för Hållbar jämställdhet
Jämlikare samhälle ligger väl i linje med regionens folkhälsoprioritering "minskade
skillnader i hälsa". Att bara använda inkomst kan bli fel. Utbildningsbakgrund
kompletterar måttet inkomst eftersom det ligger tidigare i en livskedja och visar på
möjlighet/svårighet att uppnå en viss livsinkomst. Källa: Folkhälsomyndighetens
Folkhälsorapport, s.75:
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/17825/Folkhalsan-i-Sverigearsrapport-2014.pdf
Ungdomar som inte klarar betygen i skolan är ett annat mått man kan titta på.
Socioekonomisk segregation kopplat till hälsa bör följas. Finns likvärdiga förutsättningar? Antal sjukpenningsdagar i åldersgrupper 30-44 år samt 45-60 år och andel
förtidigt döda i åldersgrupper 55-64 år samt 65-74 år är indikatorer som följts upp i
Borås Stads välfärdsbokslut som tas fram vart tredje år. För ungdomar skulle det även
kunna kopplas till fritidsaktiviteter, tillgång till fritidsgårdar, föreningsstöd och andel
aktiva i föreningar. Utanförskap är en stor fråga som man bör titta närmare på.

Valdeltagande, trångboddhet och kriminalitet kan också vara aspekter att titta på. All
statistik finns inte på stadsdelsnivå.
Pkt 7: Målet bör ses över då det är svårt att följa upp eller missvisande då resultatet
av uppföljningen kommer att visa färre antal personer störda eftersom riktvärdena har
höjts!
Pkt 8: Tilläggsmålets olika delar bör omformuleras och förtydligas. Vilka åtgärder
krävs och vilka är de ansvariga aktörerna. Precisera vilka byggnader som avses i
etappmålets olika delar. Gäller det alla bostäder och småhus bedömer förvaltningen
att tilläggsmålet är orealistiskt.
Pkt 10: Se Pkt 3 under Begränsad klimatpåverkan. Återigen bör ansvariga och
åtgärder pekas ut. Definiera eventuella skillnader mellan byggsektorn och
bebyggelsesektorn. Omfattas hela det bebyggda samhällets energiförbrukning?
Precisera ytterligare.
Ett rikt växt och djurliv
Pkt 4: Om antalet vildbin ska öka krävs insatser i form av hävd på marker och
skapande av boplatser. Det räcker inte att följa upp med inventeringar vartannat år.
Om antalet tilläggsmål ska begränsas kan Pkt 4 ingå som åtgärd och/eller indikator
för Pkt 1.
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Remissversion av nya regionala miljömål för Västra
Götaland
Detta är remissversionen av de nya regionala miljömålen för Västra Götaland. Förslaget är
framtaget av Länsstyrelsen i samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.
Den här versionen av miljömål för Västra Götaland ska komplettera det beslut som togs 2013
där de nationella miljökvalitetsmålen (med tillhörande preciseringar och etappmål) beslutade
av regeringen 2012-04-26 antogs som länets egna. Det gäller dock inte miljökvalitetsmålet
Storslagen fjällmiljö som inte är aktuellt i länet.

Varför nya regionala miljömål?
Alla regionala miljömål utgår från de miljömål som riksdagen har beslutat ska gälla för
Sverige. Vart tredje år görs en fördjupad utvärdering av miljömålen och utifrån den beslutar
regeringen om ändringar av redan beslutade miljömål eller om nya miljömål och åtgärder, om
man finner att det finns behov av det. I samband med detta har Länsstyrelsen och
Skogsstyrelsen i uppdrag att se över de regionala miljömålen.

Vem kan lämna synpunkter?
Alla är välkomna att lämna synpunkter på förslaget. Remissen har dock skickats direkt till
mottagarna på sändlistan i följebrevet via mail.
Remisstid och remissvar
Remissvaren behöver vi ha senast den 31 oktober 2014 och de skickas till
miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Kontakt
Har ni frågor om miljömålen, miljömålsarbetet eller remissen kontakta gärna
miljömålssamordnare Sofie Halsius på telefon 010-224 46 72 eller via mail
sofie.halsius@lansstyrelsen.se.
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Bakgrund
Nationellt arbete
Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen utgör grunden för den nationella miljöpolitiken.
Riksdagen antog under 2010 en proposition som innebär förändringar i miljömålens struktur
och arbetets organisering, men miljömålsarbetets inriktning och ambitionsnivå är oförändrad.
I april 2012 beslutade regeringen om nya preciseringar för miljökvalitetsmålen.
Preciseringarna uttrycker det tillstånd som ska vara uppfyllt för att miljökvalitetsmålet ska
nås. I samband med beslutet om preciseringarna upphörde de tidigare delmålen att gälla och
nya etappmål inom områdena luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald
fastställdes. Sedan tidigare fanns etappmål för Begränsad klimatpåverkan.
Etappmålen är i större utsträckning mer målövergripande och mer inriktade på åtgärder och
den samhällsomställning som behövs för att nå miljökvalitetsmålen inom en generation.
Etappmålen beslutas succesivt av regeringen.
Det nationella miljömålssystemet
Generationsmålet
Anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att
miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är därför vägledande för miljöarbetet på alla
nivåer i samhället.
Miljökvalitetsmålen
Beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det finns även
preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar målen och används i det
löpande uppföljningsarbetet av målen.
Etappmålen
Är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad
Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.

Arbetet i Västra Götaland
Länsstyrelsernas huvuduppdrag i det regionala miljömålsarbetet är att i bred samverkan
regionalisera miljömålen där det behövs, verka för att målen nås och följa upp om målen kan
nås.
Årliga bedömningar av miljömålstillståndet
De regionala miljömålsbedömningarna görs för vart och ett av länets 15 miljökvalitetsmål på
hösten varje år. Sammantaget visar bedömningarna att även om arbetet går framåt krävs det
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kraftfulla insatser om vi ska kunna nå miljökvalitetsmålen till år 2020. Genom åtgärdsarbete
och samverkan kan vi förbättra förutsättningarna att nå mål.
De senaste regionala miljömålsbedömningarna finns att ta del av på Länsstyrelsens hemsida
och på miljömålsportalen. På sidan sex i detta dokument finns dessutom en översikt av
statusen för Västra Götalands 15 miljömål. När det gäller uppföljning av etappmålen så görs
det enbart på nationell nivå i dagsläget.
Regionalisering av miljömålen
Det har gått 15 år sedan miljömålssystemet infördes och det återstår sex år innan
miljökvalitetsmålen ska vara uppnådda. Miljömålsarbetets styrgrupp har beslutat att vi
behöver regionalisera miljömålen för att kunna lyfta fram regionala särdrag och områden som
kräver ytterligare insatser. Processen har utgått från länsstyrelsernas samverkansorgan RUS
(Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) rekommendationer för regional
anpassning av nationella miljömål.
Konkreta och uppföljningsbara mål är redskap som pekar ut riktningen för miljöarbetet.
Nationellt beslutade miljökvalitetsmål med tillhörande preciseringar samt etappmålen gäller
fullt ut i Västra Götaland. De mål som lagts till kallar vi regionala tilläggsmål, och dessa ska
ses som ett komplement till övriga mål och preciseringar. Vid framtagandet av de regionala
tilläggsmålen har ambitionen varit att följa följande riktlinjer i så stor utsträckning som
möjligt:



Målen ska fånga in regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser.
Målen ska kunna användas av flera av Västra Götalands miljömålsaktörer.

På sidan åtta i detta dokument finns en schematisk bild över samtliga målnivåer för Västra
Götaland.
Parallellet med regionaliseringsarbetet pågår en process med att ta fram ett nytt regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen. Då det är åtgärderna som vi behöver fokusera på för att kunna
nå miljömålen så ligger tyngdpunkten på detta arbete. Det innebär att vi har försökt att hålla
nere antalet regionala tilläggsmål.
De regionala tilläggsmålen har tagits fram av Länsstyrelsen i samverkan med Skogsstyrelsen
och Västra Götalandsregionen. Skogsstyrelsen har framförallt varit inblandade i arbetet med
miljömålen Levande skogar, Myllrande våtmarker samt Levande sjöar och vattendrag och
Västra Götalandsregionen i arbetet med miljömålen Begränsad klimatpåverkan och God
bebyggd miljö.
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Status för samtliga miljökvalitetsmål 2013
Miljömål

Bedömning

Trend

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv
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Måldokumentet
Detta är ett levande dokument, vilket innebär att det kommer att uppdateras med jämna
mellanrum. Framförallt sker det då nya etappmål, som beslutas av regeringen successivt, antas
och behöver lyftas in i dokumentet för att göra det komplett.
De framtagna regionala tilläggsmålen lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver
ytterligare insatser. Vi bedömer att det är mål som är möjliga att nå om vi arbetar med
gemensamma krafter. Målen är tänkta att kunna användas av Västra Götalands kommuner,
näringsliv, högskolor och universitet samt ideella organisationer. Alla mål i detta dokument är
viktiga att arbeta med, inte bara de regionala tilläggsmålen.
Måldokument är tänkt att vara så kort och koncist som möjligt och istället finns det infogade
länkar till underlag och vidare läsning där det är relevant.
Vissa av de regionala tilläggsmålen är relevanta för flera miljökvalitetsmål och återfinns
därför på flera ställen. För miljökvalitetsmålen Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö
finns inga regionala tilläggsmål föreslagna.
Uppföljningsintervallen för de regionala tilläggsmålen skiljer sig åt och varierar mellan varje
år, vartannat år och vart femte år. Detta beror på att den data som behövs för uppföljningen
ser olika ut för olika områden.
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Målnivåer i Västra Götaland
Bilden ovan visar samtliga målnivåer för Västra Götaland. De lodräta strecken symboliserar antal preciseringar och antal regionala tilläggsmål under varje
miljökvalitetsmål. De vågräta strecken vid etappmålsområdena visar vilka miljökvalitetsmål som påverkas av respektive etappmålsområdes mål.
8
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Generationsmålet
Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljöpolitiken. Målet ger vägledning om de
värden som ska skyddas och den samhällsomställning som krävs för att nå önskad
miljökvalitet. För att nå målet krävs en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i
internationella sammanhang. Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer
i samhället.

Målet
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.
Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom en
generation. Miljöpolitiken ska fokusera på att:


Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga
att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.



Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas
hållbart.



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.



Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal
påverkan på miljön.



Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem
som möjligt.

Generationsmålet har samma lydelse som motsvarande nationella generationsmålet.
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Begränsad klimatpåverkan
Mål: Halten av växthusgaser i atmosfären ska, i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar, stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att
den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för
att det globala målet kan uppnås.
Följande preciseringar gäller för målet Begränsad klimatpåverkan och har beslutats av
riksdagen:


Temperatur
Den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst 2 grader Celsius
jämfört med den förindustriella nivån. Sverige ska verka internationellt för att det
globala arbetet inriktas mot detta mål.



Koncentration
Sveriges klimatpolitik utformas så att den bidrar till att koncentrationen av
växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på nivån högst 400 miljondelar
koldioxidekvivalenter (ppmv koldioxidekvivalenter).

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.

Regionala tilläggsmål
1. En ekonomi oberoende av fossila bränslen
År 2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och
medborgarna och näringslivet har en trygg och långsiktigt hållbar energiförsörjning. Boende,
transporter och produktion såväl som konsumtion av varor och tjänster är resurssnåla,
energieffektiva och baserade på förnybar energi. Sammantaget har detta bidragit till en stark
ekonomi och ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv.
Uppföljning: Målet följs upp årligen av Västra Götalandsregionen.
Kommentar: Målet ingår i Klimatstrategi för Västra Götaland, som är antagen av Västra
Götalandsregionen, Länsstyrelsen med flera.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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2. Minskade utsläpp av växthusgaser
Totalt ska alla verksamheter som ligger utanför handeln med utsläppsrätter, minska
utsläppen av växthusgaser med 40 procent till år 2020 jämfört med år 1990. Till år 2030 ska
utsläppen vara 80 procent lägre jämfört med år 1990.
Utsläppen av växthusgaser minskas enligt följande:





Vägtrafik: 40 procent till år 2020 och 80 procent till år 2030
Jordbruk (exklusive arbetsmaskiner): 15 procent till år 2020, liksom till år 2030
Energiförsörjning och industriprocesser: 25 procent till år 2020 och 80 procent till år
2030
Arbetsmaskiner: 25 procent till år 2020 och 80 procent till år 2030

Uppföljning: Målet följs upp årligen med hjälp av indikatorn klimatpåverkande utsläpp på
miljömålsportalen samt den nationella emissionsdatabasen. Basår för jämförelserna är 1990.
Kommentar: Målet är utarbetat i samverkan med Västra Götalandsregionen.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

3. Ökad andel förnybar energi
Andelen förnybar energi ska vara minst 60 procent till år 2020 och 80 procent till år 2030.
Uppföljning: Målet följs upp årligen med hjälp av uppgifter från miljömålsportalen.
Kommentar: Målet till år 2020 är antaget av Västra Götalands regionfullmäktige och målet
till år 2030 är en konsekvens av målet om en fossiloberoende ekonomi, utarbetat i
samverkan med Västra Götalandsregionen.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

4. Minskad klimatpåverkan från konsumtion
År 2020 har hållbar och klimatsmart konsumtion minskat utsläppen av växthusgaser till
mindre än mindre än 6 ton CO2-ekvivalenter per person och år. År 2030 och år 2050 har
utsläppen minskat till 2 ton respektive 0,5-1 ton CO2-ekvivalenter per person och år.
Uppföljning: Målet följs upp vartannat år med hjälp av uppgifter från miljömålsportalen samt
beräkningar utifrån svensk konsumtions klimatpåverkan i andra länder.
Kommentar: Målet tar fasta även på sådana utsläpp som sker utanför länets och nationens
gränser men som kan härledas till den konsumtion som sker i länet. Dagens utsläpp per
invånare är 10 ton per år. Ambitionsnivån för år 2050 ligger i nivå med de bedömningar som
görs av hållbara per capita-utsläpp på global nivå. Det kan bland annat härledas från vårt EU
mål att inom EU minska utsläppen med 80-95 procent till år 2050. Målet är utarbetat i
samverkan med Västra Götalandsregionen.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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Frisk luft
Mål: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte
skadas.
Följande preciseringar gäller för målet Frisk luft och har beslutats av regeringen:














Bensen
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden
för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål.
Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av bensen
inte överstiger 1 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde.
Bensapyren
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden
för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål.
Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av
bens(a)pyren inte överstiger 0,0001 mikrogram per kubikmeter luft (0,1 nanogram
per kubikmeter luft) beräknat som ett årsmedelvärde.
Butadien
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden
för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål.
Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av butadien
inte överstiger 0,2 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde.
Formaldehyd
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden
för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål.
Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av
formaldehyd inte överstiger 10 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett
timmedelvärde.
Partiklar (PM2,5)
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden
för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål.
Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av partiklar
(PM2,5) inte överstiger 10 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett
årsmedelvärde eller 25 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett
dygnsmedelvärde.
Partiklar (PM10)
Halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvärden
för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål.
Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av partiklar
(PM10) inte överstiger 15 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett
årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett
dygnsmedelvärde.
Marknära ozon
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden
för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål.
Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att alten av marknära
12
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ozon inte överstiger 70 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett
åttatimmarsmedelvärde eller 80 mikrogram per kubikmeter luft räknat som ett
timmedelvärde
Ozonindex
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden
för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål.
Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att ozonindex inte
överstiger 10 000 mikrogram per kubikmeter luft under en timme beräknat som ett
AOT40-värde under perioden april–september.
Kvävedioxid
Halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvärden
för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål.
Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av
kvävedioxid inte överstiger 20 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett
årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett
timmedelvärde (98-percentil).
Korrosion
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden
för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål.
Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att korrosion på
kalksten understiger 6,5 mikrometer per år.

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.

Regionala tilläggsmål
1. Minskade utsläpp av kväveoxider
Till år 2020 ska utsläppen av kväveoxider (NOX) ha minskat till 17 000 ton per år.
Uppföljning: Årlig uppföljning görs med hjälp av indikatorn kväveoxidutsläpp på
miljömålsportalen och den nationella emissionsdatabasen.
Kommentar: Beräkningar av utsläppsmålet har skett utifrån den utsläppsnivå som Sverige
tilldelats inom Göteborgsprotokollet under FN: s luftvårdskonvention. Den procentuella
minskningen jämfört med basåret 2005 har räknats om till en absolut utsläppsmängd i ton
för länet.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

2. Minskade utsläpp av flyktiga organiska ämnen
Till år 2020 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) ha minskat till 29 000 ton per
år.
Uppföljning: Årlig uppföljning görs med hjälp av indikatorn utsläpp av flyktiga organiska
ämnen på miljömålsportalen och den nationella emissionsdatabasen.
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Kommentar: Beräkningar av utsläppsmålet har skett utifrån den utsläppsnivå som Sverige
tilldelats inom Göteborgsprotokollet under FN: s luftvårdskonvention. Den procentuella
minskningen jämfört med basåret 2005 har räknats om till en absolut utsläppsmängd i ton
för länet.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

3. Minskade utsläpp av partiklar (PM2,5)
Till år 2020 ska utsläppen av partiklar (PM2,5) ha minskat till 2 500 ton per år.
Uppföljning: Årlig uppföljning görs med hjälp av indikatorn utsläpp av partiklar PM2,5 på
miljömålsportalen och den nationella emissionsdatabasen.
Kommentar: Beräkningar av utsläppsmålet har skett utifrån den utsläppsnivå som Sverige
tilldelats inom Göteborgsprotokollet under FN: s luftvårdskonvention. Den procentuella
minskningen jämfört med basåret 2005 har räknats om till en absolut utsläppsmängd i ton
för länet.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

4. Minskade utsläpp av svaveldioxid
Till år 2020 ska utsläppen av svaveldioxid (SO2) ha minskat till 3 000 ton per år.
Uppföljning: Årlig uppföljning görs med hjälp av indikatorn svaveldioxidutsläpp på
miljömålsportalen och den nationella emissionsdatabasen.
Kommentar: Beräkningar av utsläppsmålet har skett utifrån den utsläppsnivå som Sverige
tilldelats inom Göteborgsprotokollet under FN: s luftvårdskonvention. Den procentuella
minskningen jämfört med basåret 2005 har räknats om till en absolut utsläppsmängd i ton
för länet.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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Bara naturlig försurning
Mål: De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för
vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka
korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska
föremål och hällristningar.
Följande preciseringar gäller för målet Bara naturlig försurning och har beslutats av
regeringen:








Påverkan genom atmosfäriskt nedfall
Nedfallet av luftburna svavel- och kväveföreningar från svenska och internationella
källor medför inte att den kritiska belastningen för försurning av mark och vatten
överskrids i någon del av Sverige.
Påverkan genom skogsbruk
Markanvändningens bidrag till försurning av mark och vatten motverkas genom att
skogsbruket anpassas till växtplatsens försurningskänslighet.
Försurade sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag uppnår oberoende av kalkning minst god status med avseende
på försurning enligt förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på
vattenmiljön.
Försurad mark
Försurningen av marken inte påskyndar korrosion av tekniska material och
arkeologiska föremål i mark och inte skadar den biologiska mångfalden i land- och
vattenekosystem.

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.

Regionala tilläggsmål
1. Färre försurade vatten
År 2020 ska högst 30 procent av sjöarna och 15 procent av vattendragen i länet vara
försurade.
Uppföljning: Årlig uppföljning görs med hjälp av indikatorn försurad skogsmark på
miljömålsportalen och regionalt underlag genom resultat från MAGIC-modellering.
Kommentar: 50-70 procent av försurningen härrör från skogsbruket enligt Svenska
Miljöinstitutet (IVL). Enbart stamvedsuttaget orsakar försurning i vissa områden.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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2. Minskade utsläpp av kväveoxider och svaveldioxid
Till år 2020 ska utsläppen av kväveoxider (NOX) ha minskat till 17 000 ton per år och
utsläppen av svaveldioxid (SO2) ha minskat till 3 000 ton per år.
Uppföljning: Årlig uppföljning görs med hjälp av indikatorerna kväveoxidutsläpp och
svaveldioxidutsläpp på miljömålsportalen och den nationella emissionsdatabasen.
Kommentar: Beräkningar av utsläppsmålen har skett utifrån den utsläppsnivå som Sverige
tilldelats inom Göteborgsprotokollet under FN: s luftvårdskonvention. Den procentuella
minskningen jämfört med basåret 2005 har räknats om till en absolut utsläppsmängd i ton
för länet.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

3. Minskad markförsurning
År 2020 ska det finnas buffertförmåga mot försurning i skogsmark.
Uppföljning: Målet följs upp vartannat år med hjälp av indikatorerna försurad skogsmark,
nedfall av kväve, nedfall av svavel och påverkan på runinskrifter på miljömålsportalen och
regionala data från markvattenundersökningar inom krondroppsprogrammet.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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Giftfri miljö
Mål: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte
hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen
är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar.
Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
Följande preciseringar gäller för målet Giftfri miljö och har beslutats av regeringen:











Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen
Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är
skadlig för människor eller den biologiska mångfalden.
Användningen av särskilt farliga ämnen
Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört.
Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper
Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och
uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa
ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga.
Förorenade områden
Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot
mot människors hälsa eller miljön
Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper
Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig
för riskbedömning
Information om farliga ämnen i material och produkter
Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och
varor är tillgänglig.

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.

Regionala tilläggsmål
1. Utfasning av de mest farliga ämnena
Förekomsten av nedanstående ämnen i slam från kommunala reningsverk ska successivt
minska till år 2020:




Cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande ämnen, samt
sådana ämnen som är hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande
Övriga organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande samt kadmium och
bly
Övriga metaller (endast i reningsverk >20 000 personekvivalenter)

Uppföljning: Målet följs upp årligen med hjälp av slamanalyser från länets reningsverk som
tas kontinuerligt. Resultaten finns tillgängliga via svenska miljörapporteringsportalen (SMP)
och den så kallade emissionsdeklarationen.
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Kommentar: Målet utgår från etappmålen för Giftfri miljö om användningen av särskilt
farliga ämnen.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

2. Minskad förekomst av växtskyddsmedel i ytvatten
Uppmätta halter av substanser från växtskyddsmedel i länet ska år 2020 inte överskrida
riktvärdena för negativa effekter.
Uppföljning: Målet följs upp årligen genom uppgifter från miljöövervakningen med hjälp av
indikatorn växtskyddsmedel i ytvatten på miljömålsportalen.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

3. Minskad vinterdödlighet hos tambin
Antalet samhällen som dör under vintern ska minska till mindre än 10 procent senast år
2020.
Uppföljning: Målet följs upp årligen via uppgifter från Sveriges Biodlares Riksförbund.
Kommentar: Studier tyder på att låga doser av bekämpningsmedel kan påverka
orienteringsförmågan och därmed födosöket och i förlängningen bisamhällenas överlevnad.
De bekämpningsmedel som undersökts går under samlingsnamnet neonikotinoider och har
under senare år använts i mycket större utsträckning än tidigare i såväl Sverige som övriga
Europa. EU-kommissionen beslutade i maj 2013 att begränsa ämnen där det finns kopplingar
till bi-död.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

4. Effekter av tributyltenn ska ha upphört till år 2020
Påvisbara ekologiska effekter i vattenmiljön till följd av exponering av höga halter av
organiska tennföreningar som tributyltenn ska ha upphört senast år 2020.
Uppföljning: Förslag på indikator för uppföljning av målet är ”förekomst av konstaterat
könsbyte hos nätsnäckor” och målet bör följas upp vart femte år. Den föreslagna indikatorn
tas upp som ett förslag i revideringen av miljöövervakningsprogrammet.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

5. Efterbehandling av förorenade områden med akuta risker
Senast år 2020 ska samtliga förorenade områden vara utredda och vid behov åtgärdade (om
de kan medföra akuta risker vid direktexponering eller kan hota betydelsefulla vattentäkter
eller värdefulla natur- och vattenområden).
Uppföljning: Målet följs upp årligen genom redovisningen av EBH-arbetet.
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Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

6. Efterbehandling av förorenade områden
Åtgärder ska under åren 2014-2020 ha genomförts vid så stor andel av de prioriterade
förorenade områdena att miljöproblemet i sin helhet kan vara löst allra senast år 2050.
Uppföljning: Målet följs upp årligen genom redovisningen av EBH-arbetet.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

7. Ökad ekologisk konsumtion i den offentliga sektorn
År 2020 ska andelen certifierade ekologiska livsmedel utgöra minst 50 procent av den
offentliga sektorns totala livsmedelsbudget.
Uppföljning: Målet följs upp årligen via uppgifter från Jordbruksverket och EkoMatCentrums
årsrapporter om Ekologiskt i offentliga storhushåll.
Kommentar: Målet är gemensamt med Västra Götalandsregionen.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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Skyddande ozonskikt
Mål: Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.
Följande preciseringar gäller för målet Skyddande ozonskikt och har beslutats av regeringen:




Vändpunkt och återväxt
Vändpunkten för uttunningen av ozonskiktet har nåtts och början på återväxten
observeras
Ofarliga halter ozonnedbrytande ämnen
Halterna av klor, brom och andra ozonnedbrytande ämnen i de övre luftlagren
understiger den nivå där ozonskiktet påverkas negativt.

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.

Regionala tilläggsmål
Inga regionala tilläggsmål föreslagna.

Säker strålmiljö
Mål: Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av
strålning.
Följande preciseringar gäller för målet Säker strålmiljö och har beslutats av regeringen:







Strålskyddsprinciper
Individens exponering för skadlig strålning i arbetslivet och i övriga miljön begränsas
så långt det är rimligt möjligt.
Radioaktiva ämnen
Utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön begränsas så att människors hälsa och den
biologiska mångfalden skyddas.
Ultraviolett strålning
Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning är lägre än år 2000
Elektromagnetiska fält
Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så låg att
människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt.

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.

Regionala tilläggsmål
Inga regionala tilläggsmål föreslagna.
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Ingen övergödning
Mål: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vatten.
Följande preciseringar gäller för målet Ingen övergödning och har beslutats av regeringen:








Påverkan på havet
Den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar och
fosforföreningar till Sveriges omgivande hav underskrider den maximala belastning
som fastställs inom ramen för internationella överenskommelser
Påverkan på landmiljön
Atmosfäriskt nedfall och brukande av mark inte leder till att ekosystemen uppvisar
några väsentliga långsiktiga skadliga effekter av övergödande ämnen i någon del av
Sverige.
Tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten
Sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för
näringsämnen enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön
Tillstånd i havet
Havet har minst god miljöstatus med avseende på övergödning enligt
havsmiljöförordningen (2010:134).

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.

Regionala tilläggsmål
1. Minskade utsläpp av kväveoxider och ammoniak
Till år 2020 ska utsläppen av kväveoxider (NOX) ha minskat till 17 000 ton per år och
utsläppen av ammoniak ha minskat till 7 000 ton per år.
Uppföljning: Årlig uppföljning görs med hjälp av indikatorerna kväveoxidutsläpp och
ammoniakutsläpp på miljömålsportalen.
Kommentar: Beräkningar av utsläppsmålen har skett utifrån den utsläppsnivå som Sverige
tilldelats inom Göteborgsprotokollet under FN: s luftvårdskonvention. Den procentuella
minskningen jämfört med basåret 2005 har räknats om till en absolut utsläppsmängd i ton
för länet.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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2. Minskad andel näringsämnen i kustmynnande och vänermynnande vattendrag
År 2020 ska transporterna av kväve och fosfor i länets större kustmynnande och
vänermynnande vattendrag vara minskade jämfört med referensåret 2008.
Uppföljning: Görs vartannat år med hjälp av indikatorerna tillförsel av fosfor till kusten,
tillförsel av kväve till kusten, begränsat näringsläckage - fånggrödor och begränsat
näringsläckage - skyddszoner på miljömålsportalen samt data från övervakningsprogrammet
för bohusbäckarna och data från vattenvårdsförbundens SRK-program för kustmynnade och
vänermynnande vattendrag.
Kommentar: Målet har starka kopplingar till vattenförvaltningens mål för
miljökvalitetsnormer för vatten.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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Levande sjöar och vattendrag
Mål: Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv värnas.
Följande preciseringar gäller för målet Levande sjöar och vattendrag och har beslutats av
regeringen:



















God ekologisk och kemisk status
Sjöar och vattendrag har minst god ekologisk status eller potential och god kemisk
status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön
Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag
Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag har naturliga vattenflöden och
vattennivåer bibehållna.
Ytvattentäkters kvalitet
Ytvattentäkter som används för dricksvattenproduktion har god kvalitet
Ekosystemtjänster
Sjöar och vattendrags viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.
Strukturer och vattenflöden
Sjöar och vattendrag har strukturer och vattenflöden som ger möjlighet till livsmiljöer
och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur
Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till sjöar och vattendrag har
gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan
populationer
Hotade arter och återställda livsmiljöer
Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla sjöar och
vattendrag.
Främmande arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden.
Genetiskt modifierade organismer
Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte
introducerade.
Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningar
finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.
Friluftsliv
Strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat
friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.
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Regionala tilläggsmål
1. Bevarande av värdefulla vatten
Senast år 2020 ska minst 50 procent av de nationellt särskilt värdefulla vattnen med naturoch kulturmiljövärden som har skyddsbehov ha ett långsiktigt skydd.
Uppföljning: Görs vartannat år med hjälp av indikatorn skyddade sjöar och vattendrag på
miljömålsportalen och den årliga regionala sammanställningen av genomförda skydd.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

2. Säkring av dricksvattenresurser
År 2020 ska hela Västra Götaland omfattas av vattenförsörjningsplanering.
Uppföljning: Görs vartannat år med hjälp av sammanställning av remisser och beslut för
vattenförsörjningsplaner i länet.
Kommentar: Målet knyter an till ramdirektivets krav om god kemisk och kvantitativ status till
år 2021.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

3. Återställda sjöar och vattendrag
År 2020 ska 20 sjöar och 500 km vattendrag med åtgärdsbehov i länet ha återställts med
utgångspunkt i 2014 års nivå för åtgärdsbehov.
Uppföljning: Görs vartannat år med hjälp av indikatorn föryngring av flodpärlmussla på
miljömålsportalen, data från databasen åtgärder i vatten, data från elfiskeregistret,
klassificering av status för fysisk påverkan, regionala restaureringsinsatser och data för
övriga relevanta inventeringar.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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Grundvatten av god kvalitet
Mål: Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Följande preciseringar gäller för målet Grundvatten av god kvalitet och har beslutats av
regeringen:












Grundvattnets kvalitet
Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar
användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning.
God kemisk grundvattenstatus
Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status.
Kvaliteten på utströmmande grundvatten
Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för
växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav.
God kvantitativ grundvattenstatus
Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön har god kvantitativ status.
Grundvattennivåer
Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för vattenförsörjning,
markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte uppkommer.
Bevarande av naturgrusavlagringar
Naturgrusavlagringar av stor betydelse för drickvattenförsörjning, energilagring,
natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade.

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.

Regionala tilläggsmål
1. Skydd av vattentäkter
År 2020 ska alla kommunala och större enskilda dricksvattentäkter i länet ha inrättade
vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter.
Uppföljning: Görs vartannat år med hjälp av indikatorn vattenskyddsområden på
miljömålsportalen och Länsstyrelsens årliga sammanställning av täkter och skyddsnivå till
Havs- och Vattenmyndigheten.
Kommentar: Bakgrund till målet är bland annat ramdirektivets krav om god kemisk och
kvantitativ status till år 2021.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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2. Säkring av dricksvattenresurser
År 2020 ska hela Västra Götaland omfattas av vattenförsörjningsplanering.
Uppföljning: Görs vartannat år med hjälp av sammanställning av remisser och beslut för
vattenförsörjningsplaner i länet.
Kommentar: Målet knyter an till ramdirektivets krav om god kemisk och kvantitativ status till
år 2021.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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Hav i balans samt levande kust och skärgård
Mål: Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den
biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat
nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt
värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.
Följande preciseringar gäller för målet Hav i balans samt levande kust och skärgård och har
beslutats av regeringen:




















God miljöstatus
Kust- och havsvatten har god miljöstatus med avseende på fysikaliska, kemiska och
biologiska förhållanden i enlighet med havsmiljöförordningen (2010:1341).
God ekologisk och kemisk status
Kustvatten har minst god ekologisk status eller potential och god kemisk status i
enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
Ekosystemtjänster
Kusternas och havens viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.
Grunda kustnära miljöer
Grunda kustnära miljöer präglas av en rik biologisk mångfald och av en naturlig
rekrytering av fisk samt erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för växt- och
djurarter som en del i en grön infrastruktur.
Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till kust och hav har gynnsam
bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer samt
att naturligt förekommande fiskarter och andra havslevande arter fortlever i
livskraftiga bestånd.
Hotade arter och återställda livsmiljöer
Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla kust- och
havsvatten.
Främmade arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden och
kulturarvet.
Genetiskt modifierade organismer
Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte
introducerade.
Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade och
förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.
Kulturlämningar under vatten
Tillståndet är oförändrat för kulturhistoriska lämningar under vattnet.
Friluftsliv och buller
Havs-, kust- och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat
friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.
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Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.

Regionala tilläggsmål
1. Beslutade blå översiktsplaner
År 2020 ska kommunalt beslutade blå översiktsplaner finnas i samtliga berörda
kustkommuner.
Uppföljning: Görs vartannat år med hjälp av Länsstyrelsens granskning av kommunernas ÖParbete.
Kommentar: Målet är direkt kopplat till Länsstyrelsens havsplaneringsuppdrag, liksom
kraven i havsmiljöförordningen.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

2. Skyddade marina områden
År 2020 ska det finnas ett nätverk av väl förvaltade skyddade marina områden, med god
representativitet av olika livsmiljöer och djup, som upptar minst 10 procent av kust- och
havsområdet.
Uppföljning: Görs vartannat år genom uppföljning av Länsstyrelsens beslut om skydd av
områden samt med hjälp av GIS-analys där areal sammanställs.
Kommentar: Målet kopplar till etappmålet om biologisk mångfald och målsättningarna i
havsmiljödirektivet. Målet kopplar även till konventionen om biologisk mångfald och till
OSPAR- konventionens (konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten)
krav om koherens för skyddade områden. Det finns även beröringspunkter till art- och
habitatdirektivet och ramdirektivetet för vatten.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

3. Upprätthållande av grunda marina ekosystem
Produktiviteten och funktionen hos grunda marina ekosystem ska upprätthållas.
Uppföljning: Görs vartannat år genom att titta på:
- Att täckningsgraden av snabbväxande makroalger i grunda vikar inte överstiger 30 procent i
10 procent av vikarna (data, definitioner och övervakningsprogram finns inom Bohuskustens
vattenvårdsförbund).
- Att arealen som täcks av ålgräs inte har minskat jämfört med referensperioden 2005-2012.
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- Biogeografisk uppföljning (förändring).
- Att inga nya grunda marina områden tas i anspråk för exploatering (vid exploatering ska
krav ställas om kompensationsåtgärder för motsvarande påverkade värden).
- Blåmussla – den uppföljning som görs enligt OSPAR- konventionen (konventionen för skydd
av den marina miljön i Nordostatlanten).
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

4. Bevarande av fornlämningar under havsytan
70 procent av fornlämningar under ytan som berörs av exploatering till havs ska bevaras.
Uppföljning: Görs vartannat år genom uppföljning av antal beslutade marinarkeologiska
utredningar och förundersökningar gjorda av kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

5. Minskning av marint skräp
Marint skräp på västkusten ska minska och andelen av skräpet som har lokal (svensk)
härkomst ska minimeras till år 2020.
Uppföljning: Vartannat år med hjälp av resultatet från städningen av stränder i länet enligt
OSPAR- konventionen (konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten).
Kommentar: Målet har direkta kopplingar till kraven i OSPAR- konventionen (konventionen
för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten).
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

6. Mindre påverkan från fritidsbåtar
Minskat utsläpp av avfall i havet från fritidsbåtar till år 2020 jämfört med år 2014.
Uppföljning: Görs vartannat år genom att titta på:
- Antalet stationer för sugtömning av toalettavfall från fritidsbåtar och antalet stationer för
båtbottentvätt i länet.
- Användningsgraden av stationerna för sugtömning och båtbottentvätt.
- Sammantaget antal utsläppskilo reducerat fosfor och kväve.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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7. Minskat buller från båttrafik
År 2020 ska buller och andra störningar från båttrafik vara försumbara inom
hänsynsområden och naturreservat med populära hamnar i skärgårds- och kustområden.
Uppföljning: Görs vartannat år genom att titta på:
- Bullersituationen i reservat med populära naturhamnar i skärgården.
- Efterlevnaden av framtagna föreskrifter eller rekommendationer för bullerhänsyn.
- Antalet nybildade hänsynsområden skärgården.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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Myllrande våtmarker
Mål: Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas
och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
Följande preciseringar gäller för målet Myllrande våtmarker och har beslutats av regeringen:
















Våtmarkstypernas utbredning
Våtmarker av alla typer finns representerade i hela landet inom sina naturliga
utbredningsområden.
Ekosystemtjänster
Våtmarkernas viktiga ekosystemtjänster som biologisk produktion, kollagring,
vattenhushållning, vattenrening och utjämning av vattenflöden är vidmakthållna.
Återskapade våtmarker och arters spridningsmöjligheter
Våtmarker är återskapade, i synnerhet där aktiviteter som exempelvis dränering och
torvtäkter har medfört förlust och fragmentering av våtmarker och arter knutna till
våtmarker har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sitt naturliga
utbredningsområde.
Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till våtmarkerna har gynnsam
bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer.
Hotade arter och återställda livsmiljöer
Hotade våtmarksarter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts.
Främmande arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden.
Genetiskt modifierade organismer
Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte
introducerade.
Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Våtmarkernas natur- och kulturvärden i ett landskapsperspektiv är bevarade och
förutsättningarna finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.
Friluftsliv och buller
Våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller
är minimerad.

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.
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Regionala tilläggsmål
1. Hållbar markanvändning
Markanvändning såsom skogsbruk, vägbyggnation, torvtäkt och annan exploatering ska
senast år 2020 ske ett på skonsamt sätt så att inte våtmarker påverkas negativt.
Uppföljning: Målet följs upp vart femte år genom att titta på:
- Påverkan på sumpskogar från avverkning via Skogsstyrelsens polytax.
- Uppgifter om anläggande av skogsbilvägar från ärendehanteringen.
- Uppgifter om dikning från ärendehanteringen.
- Att inga nya torvtäkter beviljas i våtmarker med värdefull natur- eller kulturmiljö.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

2. Skydd av objekt i Myrskyddsplanen
Samtliga våtmarksområden i Västra Götalands län som ingår i Myrskyddsplanen ska ha ett
långsiktigt skydd. Fram till år 2020 ska arbetet ha slutförts i de objekt där skyddsarbete hade
påbörjats år 2014.
Uppföljning: Målet följs upp årligen genom verksamheten med områdesskydd på
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.
Kommentar: För närvarande har skyddsarbete påbörjats i sex objekt.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

3. Förbättrad hävd av våtmarkstyper med hög biologisk mångfald
Fram till år 2020 ska andelen hävdade rikkärr öka jämfört med år 2011. Fram till år 2020 ska
hävdkvaliteten på strandängar, samt förutsättningar för strandängsberoende fåglar,
förbättras jämfört med år 2012.
Uppföljning: Målet följs upp vart femte år inom miljöövervakningen.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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Levande skogar
Mål: Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som
den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
Följande preciseringar gäller för målet Levande skogar och har beslutats av regeringen:















Skogsmarkens egenskaper och processer
Skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och
processer är bibehållna.
Ekosystemtjänster
Skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna.
Grön infrastruktur
Skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska regioner och
arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som en del
i en grön infrastruktur.
Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet har
gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan
populationer.
Hotade arter och återställda livsmiljöer
Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla skogar.
Främmande arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte skogens biologiska mångfald.
Genetiskt modifierade organismer
Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte
introducerade.
Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt
bevarande och utveckling av värdena finns.
Friluftsliv
Skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna.

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.

Regionala tilläggsmål
1. Förstärkt biologisk mångfald
Arealen äldre lövrik skog, arealen gammal skog, arealen ädellövskog och mängden hård död
ved ska fortsätta öka på produktiv skogsmarksareal utanför reservat och nationalparker.
Uppföljning: Målet följs upp årligen med uppgifter från riksskogstaxeringen och resultatet
från uppföljningen stäms av mot delmålet för 2010. Målet följs även upp med hjälp av
indikatorerna äldre lövrik skog, hård död ved och gammal skog på miljömålsportalen.
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Kommentar: Med äldre lövrik skog avses skog med mer än 25 procent volym lövträd och
äldre än 60 år. Med gammal skog avses skog över 120 år.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

2. Skydd av kulturmiljövärden
Senast år 2020 ska minst 95 procent av de kända kulturmiljöerna vara oskadade.
Uppföljning: Målet följs upp årligen med uppgifter från Skogsstyrelsens polytax och
indikatorn ”Andel föryngringsavverkningar som inneburit skada på kulturlämning”.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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Ett rikt odlingslandskap
Mål: Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Följande preciseringar gäller för målet Ett rikt odlingslandskap och har beslutats av
regeringen:





















Åkermarkens egenskaper och processer
Åkermarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och
processer är bibehållna.
Jordbruksmarkens halt av föroreningar
Jordbruksmarken har så låg halt av föroreningar att ekosystemens funktioner, den
biologiska mångfalden och människors hälsa inte hotas.
Ekosystemtjänster
Odlingslandskapets viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.
Variationsrikt odlingslandskap
Odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande inslag av hävdade
naturbetesmarker och slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer, bland annat som
en del i en grön infrastruktur och erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för vilda
växt- och djurarter.
Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Naturtyper och arter knutna till odlingslandskapet har gynnsam bevarandestatus och
tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer.
Växt- och husdjursgenetiska resurser
Husdjurens lantraser och de odlade växternas genetiska resurser är hållbart
bevarade.
Hotade arter och naturmiljöer
Hotade arter och naturmiljöer har återhämtat sig.
Främmande arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden.
Genetiskt modifierade organismer
Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte
introducerade.
Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet som uppkommit genom
långvarig traditionsenlig skötsel är bevarade eller förbättrade.
Kultur- och bebyggelsemiljöer
Kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och förutsättningar
finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.
Friluftsliv
Odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna samt tillgängliga
för människor.

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.

35

Remissversion 2014-07-07

Regionala tilläggsmål
1. Bevarande och skötsel av ängs- och betesmarker
År 2020 ska minst 70 000 hektar ängs- och betesmarker bevaras och skötas på ett sätt som
bevarar deras värden, varav hävdad ängsmark ska utgöra minst 1500 hektar.
Uppföljning: Målet följs upp årligen med hjälp av indikatorerna betesmarker och slåtterängar
på miljömålsportalen samt data från miljöstödsersättningarna.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

2. Bevarande och skötsel av särskilt skyddsvärda naturtyper
År 2020 ska minst 4 000 hektar mosaikbetesmark hävdas, arealen av öppna kalkrika
hällmarker i Dalsland med gynnsam bevarandestatus ska utgöra minst 75 hektar och minst
110 hektar stäppartad torräng ska hävdas.
Uppföljning: Målet följs upp vart femte år. Data kan hämtas från miljöstödsersättningarna
för mosaikmarker. Torrängar och lerskifferhällar som sköts följs upp inom åtgärdsprogram
för hotade arter.
Kommentar: Naturtyperna i målet är extra viktiga och utgör regionala särdrag för länet.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

3. Bevarande av åkermark
För att behålla brukningsbar åkermark på önskvärt stor areal ska totalarealen inte minska
med mer än med 200 ha till år 2020.
Uppföljning: Målet följs upp vart femte år med hjälp av Jordbruksverkets rapport nedbruten
på länsnivå.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

4. Ökad andel ekologisk produktion
Andelen ekologisk produktion ska öka till 30 procent certifierad areal av länets åkermark
senast år 2020.
Uppföljning: Målet följs upp årligen med hjälp av indikatorn ekologiskt odlad mark på
miljömålsportalen.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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5. Kunskap om värdefulla kulturmiljöer på landsbygden
År 2020 ska 30 procent av länets kommuner ha aktuella (inte äldre än 10 år)
kunskapsunderlag gällande bebyggelsen på landsbygden.
Uppföljning: Målet följs upp vart femte år och utgångsår är 2010. Uppföljningen görs med
hjälp av indikatorn planering kulturmiljö på miljömålsportalen samt genom uppföljning av
hur många kommuner som sökt bidrag via Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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God bebyggd miljö
Mål: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Följande preciseringar gäller för målet God bebyggd miljö och har beslutats av regeringen:




















Hållbar bebyggelsestruktur
En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av
byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och
omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade.
Hållbar samhällsplanering
Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade
utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljöoch hälsorelaterade frågor.
Infrastruktur
Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt
att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov,
för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som
hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet.
Kollektivtrafik, gång och cykel
Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det finns
attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar.
Natur- och grönområden
Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god
kvalitet och tillgänglighet.
Kulturvärden i bebyggd miljö
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas.
God vardagsmiljö
Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger
skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder,
arbetsplatser, service och kultur.
Hälsa och säkerhet
Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och
radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.
Hushållning med energi och naturresurser
Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt,
resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst
förnybara energikällor används.
Hållbar avfallshantering
Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna
och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till
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vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och
miljö minimeras.
Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.

Regionala tilläggsmål
1. Lätt att gå, cykla och åka kollektivt
Arbetsplatser, bostäder, service, kultur- och fritidsverksamhet lokaliseras så att alla
funktioner kan nås till fots eller med cykel. Där det inte är möjligt finns kollektivtrafik inom
gång- eller cykelavstånd.
Uppföljning: Målet följs upp vartannat år genom följande indikatorer:
- Antal boende inom 1 km från kollektivtrafik (SCB, Trafikanalys).
- Antal km gång och cykelväg (Trafikverket).
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

2. Fler resor med kollektivtrafiken
En tredjedel av befolkningens resor ska senast 2025 göras med kollektivtrafik.
Uppföljning: Målet följs upp årligen genom följande indikator:
- Andel av länets befolkning som åker kollektivt (Västtrafiks årsrapport).
Kommentar: Målformuleringen är antagen av Västra Götalandsregionens regionfullmäktige
(regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland). Siffran för Göteborgsregionen är
40 procent.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

3. Närhet till naturen
Avståndet till närmsta tillgängliga grön- eller vattenområde ska inte vara större än 300 meter
från bostäder, skolor och förskolor.
Uppföljning: Målet följs upp vart femte år genom följande indikatorer:
- Avstånd till grönområden inom 300 meter från bostäder (SCB).
- Tillgång till skyddade grönområden i tätortsnära lägen (SCB och Naturvårdsverket).
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

4. Bevarande av tätortsnära skog och produktiv jordbruksmark
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö, anläggningar och transportinfrastruktur utvecklas
utan att produktiv jordbruksmark och tätortsnära skogsmark tas i anspråk eller möjligheten
till stadsnära odling försämras.
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Uppföljning: Målet följs upp vart femte år genom följande indikator:
- Exploateringen av jordbruksmark genom bebyggelse och infrastruktur (Jordbruksverket).
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

5. Kulturhistoriska och arkitektoniska värden värnas
Bebyggelsens kulturhistoriska och arkitektoniska värden ska senast år 2020 vara identifierad
och analyserad.
Uppföljning: Målet följs upp vartannat år genom följande indikator:
- Antal kommuner med kulturmiljöprogram där bebyggelsens kulturhistoriska och
arkitektoniska värden är identifierad och analyserad (Länsstyrelsen).
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

6. Jämlikare samhälle
De socioekonomiska skillnaderna mellan människor i olika kommuner och stadsdelar ska
minska.
Uppföljning: Målet följs upp vart femte år genom följande indikator:
- Socioekonomisk segregation: Inkomstfördelning, sysselsättningsgrad, socialbidragstagare
(SCB).
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

7. God ljudmiljö
Antalet personer som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som
riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska minska årligen.
Uppföljning: Målet följs upp vart femte år via:
- Årlig uppföljning av nybyggda bostäder som Boverket avser genomföra med hjälp av GIS
och koordinater för ny bebyggelse. Därigenom listas andel bostäder exponerade över något
av riktvärdena vid trafiksida/ljuddämpad sida.
- Socialstyrelsens miljöhälsoenkät och siffran för andel störda respektive andel sömnstörda
av buller.
- Naturvårdsverkets miljöövervakning som görs vart femte år av antal människor exponerade
över 55 dBA ekvivalentnivå från vägtrafik.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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8. God inomhusmiljö
År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det
säkerställas att:




Användningen av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter vid ny- och ombyggnad
ska minska.
Samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid ska senast 2015
ha en dokumenterat god ventilation.
Radonhalten ska vara lägre än 200 Bq/m³ i alla skolor och bostäder år 2020.

Uppföljning: Målet följs upp årligen via:
- Indikatorn för bygg- och fastighetssektorns användning av hälsofarliga kemiska produkter
med undantag av cement- och betongvaror (utveckling pågår, beställs av Boverket från SCB).
- Boverkets energideklarationsregisters uppgifter om OVK (obligatorisk ventilationskontroll).
- Boverkets energideklarationsregisters uppgifter om byggnader med gjorda
radonmätningar, fördelat på byggnader med radonhalter under och över 200 Bq/m3 luft.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

9. Minskad energianvändning i bostäder och lokaler
Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler ska minska
med 25 procent senast 2020 och med 50 procent till 2030 i förhållande till användningen
1995.
Uppföljning: Målet följs upp årligen genom följande indikator:
- Total årlig energianvändning (köpt energi) inom sektorn utslagen på sektorns totala Atemp
(enhet i kWh/m2 och år) samt procentuell jämförelse med år 1995 (med och utan
normalårskorrigering) (Energimyndigheten).
Kommentar: Målet är utarbetat i samverkan med Västra Götalandsregionen.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

10. Ökad andel förnybar energi inom byggsektorn
Andelen förnybar energi i bebyggelsesektorn ska vara minst 80 procent 2020.
Uppföljning: Målet följs upp årligen via:
- Uppföljning av andel energi som härrör från fossila energislag, kärnkraft och förnybara
energislag utav den totala energianvändningen inom sektorn. Avstämning gentemot år 1995
(Energimyndigheten).
Kommentar: Målet är utarbetat i samverkan med Västra Götalandsregionen.
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Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

11. Anpassning till klimatförändringarna
Bebyggelse och infrastruktur ska lokaliseras och utformas med hänsyn till extrema
väderhändelser och den pågående klimatförändringen.
Uppföljning: Målet följs upp årligen genom följande indikator:
- Andelen kommuner som har tagit fram strategier eller program för klimatanpassning
(Boverkets miljömålsenkät).
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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Ett rikt växt- och djurliv
Mål: Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande
och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
Följande preciseringar gäller för målet Ett rikt växt- och djurliv och har beslutats av
regeringen:















Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Bevarandestatusen för i Sverige naturligt förekommande naturtyper och arter är
gynnsam och för hotade arter har statusen förbättrats samt att tillräcklig genetisk
variation är bibehållen inom och mellan populationer.
Påverkan av klimatförändringar
Den av klimatscenarier utpekade förhöjda risken för utdöende har minskat för de
arter och naturtyper som löper störst risk att påverkas negativt av
klimatförändringar.
Ekosystemtjänster och resiliens
Ekosystemen har förmåga att klara av störningar samt anpassa sig till förändringar,
som ett ändrat klimat, så att de kan fortsätta leverera ekosystemtjänster och bidra till
att motverka klimatförändringen och dess effekter.
Grön infrastruktur
Det finns en fungerande grön infrastruktur, som upprätthålls genom en kombination
av skydd, återställande och hållbart nyttjande inom sektorer, så att fragmentering av
populationer och livsmiljöer inte sker och den biologiska mångfalden i landskapet
bevaras.
Genetiskt modifierade organismer
Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte
introducerade.
Främmande arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden.
Biologiskt kulturarv
Det biologiska kulturarvet är förvaltat så att viktiga natur- och kulturvärden är
bevarade och förutsättningar finns för ett fortsatt bevarande och utveckling av
värdena.
Tätortsnära natur
Tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska
mångfalden värnas och bibehålls samt är tillgänglig för människan.

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.
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Regionala tilläggsmål
1. Ökning av arter i vardagslandskapet
Vardagslandskapet ska uppvisa en ökning av antalet arter år 2020, utifrån de arter som en
gång funnits naturligt i länet, med utgångsläge 2014.
Uppföljning: För att kunna följa upp målet behöver dagsläget sammanställas. Olika data finns
för olika år. Uppföljning av målet vart femte år. Miljöövervakningen följer gaddsteklar,
dagfjärilar, marin bottenfauna och kustfiske. Relevant indikator för häckande fåglar på
miljömålsportalen. Ytterligare indikatorer kan tillkomma.
Kommentar: Med vardagslandskapet avses all natur utanför skyddade områden.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

2. Kännedom om skyddsvärda träd
Förekomsten av skyddsvärda träd ska vara känd i länets samtliga kommuner år 2020 och
markägarna informerade om trädens värden.
Uppföljning: Målet följs upp vart femte år inom åtgärdsprogrammet för hotade arter.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

3. Främmande arter
Förekomsten av invasiva främmande arter i Västra Götalands län ska inte ha ökat till år 2020,
jämfört med tidigare undersökning från år 2009.
Uppföljning: Finansiering till uppföljning saknas i dagsläget, men målet är dock så pass viktigt
att medel bör sökas till ett uppföljningsprojekt.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

4. Ökning av antalet arter vildbin
Antalet arter av vildbin per besökt lokal ska öka i länet fram till år 2020, jämfört med
utgångsläget år 2010.
Uppföljning: Följs upp vartannat år inom miljöövervakningen.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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Etappmål i miljömålssystemet
Etappmålen identifierar en önskad samhällsomställning. De är steg på vägen för att nå
generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och
tydliggör var insatser bör sättas in. Etappmålen anger inte önskade tillstånd för miljön
eftersom de läggs fast i miljökvalitetsmålen med preciseringar.
Ett viktigt syfte med miljökvalitetsmålen och etappmålen är att de ska vara vägledande för
allas miljöarbete, såväl för regeringen som för myndigheter och övriga aktörer. Etappmålen
ersätter tidigare delmål.
24 etappmål har hittills antagits av regeringen för miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan samt inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och
luftföroreningar.
Nya etappmål beslutas av regeringen kontinuerligt. Allteftersom nya etappmål kommer förs
de in i detta regionala målsdokument för Västra Götaland och antas som en del av länets
regionala miljömål. Etappmålen har därmed samma lydelse som motsvarande nationella
etappmål. Uppföljning av etappmålen sker på nationell nivå och går att ta del av på
miljömålsportalen.

Begränsad klimatpåverkan
Ett etappmål
Riksdagen har antagit ett etappmål för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan:


Utsläpp av växthusgaser till år 2020
Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och
gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med
utsläppsrätter. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20
miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande
till 1990 års nivå. Minskningen sker genom utsläppsreduktioner i Sverige och i form
av investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer som mekanismen för ren
utveckling (CDM).

Avfall
Två etappmål
Regeringen har fastställt två etappmål för att öka resurshushållningen på avfallsområdet:


Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan
Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från
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hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att
växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även
energi tas tillvara.


Ökad resurshushållning i byggsektorn
Insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och
annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70
viktprocent senast år 2020.

Biologisk mångfald
Tio etappmål
Regeringen har fastställt tio etappmål för biologisk mångfald:


Ekosystemtjänster och resiliens
Viktiga ekosystemtjänster och faktorer som påverkar deras vidmakthållande är
identifierade och systematiserade senast år 2013.



Den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden
Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster
vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska
avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.



Hotade arter och naturtyper
Åtgärdsprogram för att uppnå gynnsam bevarandestatus för sådana hotade arter och
naturtyper som inte kan säkerställas genom pågående åtgärder för hållbar mark- och
vattenanvändning och befintligt områdesskydd, ska vara genomförda eller under
genomförande senast år 2015.



Invasiva, främmande arter
Invasiva, främmande arters effekter i Sverige vad avser biologisk mångfald samt
socioekonomiska effekter på bland annat hälsa ska vara bedömda och prioriterade
insatser för bekämpning ska ha inletts senast år 2015.



Kunskap om genetisk mångfald
En kartläggning och övervakning av den genetiska mångfalden ska ha inletts senast år
2015.



Helhetssyn på markanvändningen
Samordningen inom den statliga förvaltningen ska ha förstärkts senast 2016 så att
helhetssynen på markanvändningen har ökat.



Skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden
Minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden samt 10 procent av
Sveriges marina områden ska senast år 2020 bidra till att nå nationella och
46

Remissversion 2014-07-07
internationella mål för biologisk mångfald. Detta ska ske genom skydd eller annat
bevarande av områden som har särskild betydelse för biologisk mångfald eller
ekosystemtjänster. Bevarandet ska ske med ekologiskt representativa och väl
förbundna system där reservat, andra effektiva områdesbaserade skyddsåtgärder
eller miljöanpassat brukande ingår. Systemen ska vara väl integrerade i omgivande
landskap och förvaltas på ett effektivt och inkluderande sätt. Skydd av områden ska
till 2020 utökas med minst 1 142 000 hektar räknat från 2012 enligt följande:
– Skogar med höga naturvärden ska skyddas från avverkning. Detta ska ske genom
att det formella skyddet av skogsmark har ökat med cirka 150 000 hektar skogsmark
med höga naturvärden och i behov av formellt skydd nedan gränsen för fjällnära
skog.
– Skogsbrukets frivilliga avsättningar bör ha ökat i omfattning med cirka 200 000
hektar skogsmark i områden som har eller kan komma att utveckla höga naturvärden
till totalt 1 450 000 hektar.
– Det formella skyddet av våtmarker har ökat med cirka 210 000 hektar genom att
myrar med höga naturvärden i den nationella myrskyddsplanen skyddas.
– Det formella skyddet av sjöar och vattendrag har ökat med minst 12 000 hektar.
– Det formella skyddet av marina områden har ökat med minst 570 000 hektar.
– De ekologiska sambanden har stärkts så att skyddade och på andra sätt bevarade
områden och biotoper är väl förbundna och integrerade i landskapet, inklusive den
marina miljön, genom att den gröna infrastrukturen har utvecklats och förstärkts.


Miljöhänsyn i skogsbruket
Senast 2015 är de förväntningar som samhället har på miljöhänsyn i skogsbruket
tydliggjorda och kända för skogsbruket, så att de får en praktisk tillämpning.



Ett variationsrikt skogsbruk
Bestämmelser ska ha förtydligats så att det senast 2015 finns goda förutsättningar
för ett variationsrikt skogsbruk.



En dialogprocess i ett nationellt skogsprogram
En öppen dialog med intressenter som berörs av skogen och dess värdekedja ska ha
etablerats senast den 1 juli 2015. Dialogen omfattar ekonomiska, sociala och
miljömässiga värden och syftar till att skogen och dess värdekedja ytterligare bidrar
till utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en växande biobaserad
samhällsekonomi.

Farliga ämnen
Åtta etappmål
Regeringen har fastställt åtta etappmål för farliga ämnen:


Särskilt farliga ämnen
Beslut som fattas inom EU och internationellt om särskilt farliga ämnen ska innehålla
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åtgärder som innebär att:
- Hormonstörande respektive kraftigt allergiframkallande ämnen betraktas som
särskilt farliga ämnen i relevanta regelverk senast år 2015.
- Särskilt farliga ämnen blir föremål för prövning eller beslut om utfasning under
gällande regelverk inom alla användningsområden senast år 2018.
- Särskilt farliga ämnen används endast under strikt reglerade omständigheter i
produktionsprocesser senast år 2018.
- I relevanta regelverk inkluderar uttrycket ”särskilt farliga ämnen” även ämnen med
andra allvarliga egenskaper än de som omfattas av nuvarande specifika kriterier och
som inger motsvarande grad av betänklighet senast år 2018.


Kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper
Beslut som fattas inom EU och internationellt ställer krav på att uppgifter om miljöoch hälsofarliga egenskaper hos kemiska ämnen ska vara tillgängliga och tillräckliga
för att möjliggöra riskbedömning för alla användningsområden. Besluten ska
innehålla åtgärder som innebär att:
- Relevanta regelverk ställer senast år 2015 krav på kunskap samt uppgifter om
förekomst gällande nanopartiklar och nanomaterial som är tillräckliga för att bedöma
och minimera hälso- och miljöeffekter av sådana.
- Förutsättningar finns senast år 2015 för att relevanta regelverk kan beakta
kombinationseffekter vid exponering för kemikalier.
- Regelverken beaktar senast år 2015 att barn är särskilt känsliga för påverkan från
kemikalier.
- Informationskraven i samband med registrering i Reach för ämnen som tillverkas
eller importeras i lägre kvantiteter (mindre än 10 ton per tillverkare eller importör
och år) stärks senast år 2018.



Information om farliga ämnen i varor
- Regelverk eller överenskommelser inom EU eller internationellt ska tillämpas så att
information om miljö- och hälsofarliga ämnen i varor är tillgänglig för alla berörda
senast år 2020.
- Reglerna ska införas stegvis för olika varugrupper och i informationen ska särskilt
barns hälsa beaktas.
- Information om hälso- och miljöfarliga ämnen som ingår i material och varor görs
tillgängliga under varans hela livscykel genom harmoniserade system som omfattar
prioriterade varugrupper.



Utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler
Reach och andra relevanta EU-regelverk ska senast år 2020 tillämpas eller revideras
om så behövs så att:
– det i ökad utsträckning blir möjligt att bedöma och pröva grupper av ämnen med
liknande inneboende egenskaper, kemisk struktur eller användningsområde
– substitutionsprincipen och dess tillämpning stärks i samband med begränsningar,
tillståndsprövning och andra relevanta moment i regelverket.



Effektivare kemikalietillsyn inom EU
Beslut har senast 2018 fattats inom EU som förstärker och effektiviserar tillsynen i
48

Remissversion 2014-07-07
medlemsländerna samt utvecklar tillsynssamverkan inom unionen gällande regler för
kemikalier inklusive farliga ämnen i varor och avfall.


Giftfria och resurseffektiva kretslopp
Användningen av återvunna material ska vara säker ur hälso- och miljösynpunkt
genom att återcirkulation av farliga ämnen så långt som möjligt undviks, samtidigt
som resurseffektiva kretslopp eftersträvas. Detta uppnås genom en samlad
åtgärdsstrategi inom EU, vilken senast 2018 resulterat i bland annat följande insatser:
− EU:s regelverk för avfall, kemikalier och varor är i huvudsak kompletterade och
samordnade så att de styr mot giftfria och resurseffektiva kretslopp.
− Principen om höga och likvärdiga krav på innehållet av farliga ämnen i
nyproducerade och återvunna material är fastslagen genom beslut där så är lämpligt.



Minska barns exponering för farliga kemikalier
Senast år 2018 har beslut fattats avseende befintliga och vid behov nya regelverk och
andra styrmedel, vilka medför en betydande minskning av hälsoriskerna för barn till
följd av den samlade exponeringen för kemikalier. Riskminskningen ska bedömas i
jämförelse med situationen år 2012.



Ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt
Senast år 2020 har beslut fattats inom EU eller internationellt som innebär att
befintliga och eventuella nya regelverk för human- och veterinärmedicinska
läkemedel i ökad utsträckning väger in miljöaspekter.

Luftföroreningar
Tre etappmål
Regeringen har fastställt tre etappmål för utsläpp av luftföroreningar:


Begränsade utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar i Europa
- EU har beslutat om ytterligare begränsningar av nationella utsläpp av
luftföroreningar genom en revision av det så kallade takdirektivet senast år 2015.
- Ändringen av Göteborgsprotokollet under konventionen om långväga
gränsöverskridande luftföroreningar har ratificerats av tillräckligt många länder för
att ha trätt i kraft senast år 2015.



Begränsningar av utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten
Utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar ska ha börjat minska från
fartygstrafiken i Östersjön och Nordsjön senast 2016.



Luftföroreningar från småskalig vedeldning
Nya pannor för småskalig vedeldning ska ha låga utsläpp avluftföroreningar och hög
verkningsgrad. Boverket hade i uppdrag att förbereda nya byggregler under år 2012.
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Inom området finns redan handelsetableringar och Kommunstyrelsen är positiv till
utökade handelsmöjligheter inom området.
Säkerhetsfrågan utmed järnvägen är viktig och eventuell spårspring ska hindras.
Gångförbindelser till stadsdelen Norrby måste lösas på ett tillfredsställande sätt.
Detaljplanen ska ha kommunalt huvudmannaskap och upprättas med plankostnadsavtal. Exploatören ska ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande.
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Yttrande över planbesked för ändring av detaljplan
för del av Dalsjöfors, Skänstad 7:63
Sökanden vill bygga om sitt gårdshus till lägenheter, vilket inte är möjligt då marken är
prickmark i gällande detaljplan.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att ändra detaljplanen. Förslaget innebär fler
lägenheter i ett kollektivtrafiknära läge i Dalsjöfors. I planarbetet bör möjligheten till
en högre exploatering studeras.
Exploatören ska ta samtliga kostnader för detaljplanen och dess genomförande.
Plankostnadsavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.
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Yttrande över planbesked för ändring av detaljplan
för del av Sjömarken, Backabo 2:119
Sökanden vill stycka av en fastighet i Sjömarken och möjliggöra för ytterligare ett
enbostadshus.
Förslaget innebär ytterligare bostäder i ett område med utbyggd infrastruktur samt
med god tillgång till kollektivtrafik.
Aktuell fastighet ingår inte i detaljplan för Sjöhagen som vann laga kraft 2003. I den
detaljplanen reglerades kostnadsfördelningen utifrån byggrätten för utbyggnaden av
områdets infrastruktur. Det är viktigt att Samhällsbyggnadsnämnden tidigt utreder
aktuellt förslags del av dessa exploateringskostnader.
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att
ändra detaljplanen. Exploatören ska ta samtliga kostnader för detaljplanen och dess
genomförande. Plankostnadsavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.
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Underrättelse om granskning för Detaljplan för Sandared,
Sandared 1:40 m.fl. Vägreservatet, Borås Stad
Detaljplanen upphäver en del av detaljplan P417 som är vägreservat samt angränsande
naturmark. Syftet är att den bebyggelse som redan finns ska få vara kvar samt förbättra
fastighetsägarnas situation. Planförslaget innebär att strandskyddet inträder inom
planområdet.
Planen har varit på samråd under tiden 2014-07-14 – 2014-09-05. Inkomna synpunkter finns
sammanställda i en samrådsredogörelse.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida:
www.boras.se/detaljplan. Där finns även utredningar som
utgör underlag för planen. Stora plankartor kan
översändas på begäran.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala
remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i
frågan. Fastighetsägare ombeds informera eventuella
hyresgäster om innehållet i detta brev.
Granskningstiden är 3 veckor, vilket är vad plan- och
bygglagen kräver. De som inte hade några erinringar i
samrådet och inte heller har det till granskningen behöver inte meddela detta.
Granskningstiden pågår den 20 oktober – den 9 november.
Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, mån-tor kl. 8-17 fre
kl. 8-16.
Upplysningar lämnas av planavdelningen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristina Axelsson tfn. 033-358511, e-post kristina2.axelsson@boras.se
Andreas Klingström tfn. 033-358572, e-post andreas.klingstrom@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 9 november via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN 2012-1799. Yttrandet önskas som
pdf eller word-format för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Det går
även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80
Borås.
Borås den 16 oktober
Samhällsbyggnadsnämnden
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Detaljplan för Sandared
SANDARED 1:40 m. fl. Vägreservatet,
Borås Stad

GRANSKNING
ANTAGANDEHANDLING

Sammanfattning
Detaljplanen upphäver en del av detaljplan P417 som är
vägreservat och direkt angränsande områden. Syftet är
att den bebyggelse som redan finns ska få vara kvar.
Gällande plan säger att området ska vara motorväg samt
bostäder, park och plantering. Motorväg på platsen är
inte längre aktuellt. Genom att anpassa plansituationen
efter hur verkligheten ser ut förbättras situationen
för fastighetsägarna inom området. Detta ger ingen
automatisk rätt till någon ny byggnation, men det blir
möjligt att ansöka om bygglov och få det prövat från fall
till fall.
Fastighetsägarnas situation förbättras också då de får
möjlighet att återställa befintliga byggnader om de skulle
skadas av olycka eller brand. Idag saknar de den rätten
då gällande plan säger att området ska vara motorväg.
Strandskyddet återinträder inom hela planområdet när
planen hävs.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Sandared, del av
Sandared 1:40 m.fl. Vägreservatet,
Borås Stad, upprättad den 8
september 2014.
1. Inledning
1.1 Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen upphäver en del av detaljplan P417 som
är vägreservat och direkt angränsande områden. Syftet
är att den bebyggelse som redan finns ska få vara kvar.
Gällande plan säger att området ska vara motorväg
samt bostäder, park och plantering. Motorväg på
platsen är inte längre aktuellt. Genom att anpassa
plansituationen efter hur verkligheten ser ut förbättras
situationen för fastighetsägarna inom området. Detta
ger ingen automatisk rätt till någon ny byggnation,
men det blir möjligt att ansöka om bygglov och få det
prövat från fall till fall.
Fastighetsägarnas situation förbättras också då de får
möjlighet att återställa byggnader om de skulle skadas
av olycka eller brand. Idag saknar de den rätten då
gällande plan säger att området ska vara motorväg.
Strandskyddet återinträder inom hela planområdet när
planen hävs.
1.2 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas planbeskrivning och genomförandebeskrivning. Efter samråd tillkommer samrådsredogörelse och efter granskning tillkommer utlåtande över
inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt redovisa de förutsättningar
och syften planen har. Den har ingen egen rättsverkan.
Avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkningen
av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på
motsvarande sätt att den inte har någon egen rättsverkan.

2.1 Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-08-23
§216 att begära hos Kommunstyrelsen att få ändra
eller upphäva ett vägreservat i detaljplanen del av
Sandared 1:24 m.fl. Borås Stad, Västra Götalands län,
P417, laga kraft 1947-12-31.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-18 §78 att
uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att upphäva den
del av detaljplanen som är vägreservat.
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2013-03-27 §95
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva
möjligheten att upphäva den del av detaljplanen som
omfattas av vägreservatet.
2.2 Gällande detaljplaner

Gällande plan är från P417, som vann laga kraft
1947-12-31. I planen är aktuellt området vägreservat,
respektive park och plantering.

3. Avvägningar mellan motstående
allmänna intressen
Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av naturen enligt kap 7
i Miljöbalken.
Järnväg som utgör riksintresse för kommunikation
påverkas inte negativt då det endast rör sig om redan
pågående verksamhet. Inga övriga riksintressen berörs.
Planområdet berörs av strandskydd från Viaredssjön.
Avståndet mellan planområdet och Viaredssjön är
50-200 meter. Idag omfattas det inte av strandsskydd
då området är planlagt. När planen upphävs återinträder strandskyddet för hela planområdet.
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts enligt PBL 4:34 och 6 kap MB.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.

4. Planeringsförutsättningar

1.3 Plandata

Planområdet omfattar ca 13000 kvm och ligger i
Sandared, söder om järnvägen. Planområdet består av
5 fastigheter som alla är i privat ägo.
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2. Tidigare ställningstaganden

4.1 Bebyggelse

Inom området finns idag tre bostadshus samt två
verksamhetslokaler. Ett av bostadshusen har tillbyggnad som saknar permanent bygglov.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

4.2 Transport av farligt gods

Nära planområdet går Kust-till-kustbanan som trafikeras med bland annat farligt gods. En riskutredning
har nyligen gjorts för ett område 600 meter öster om
aktuellt planområde, se bilaga ”Kvalitativ riskanalys
för detaljplan för Sandared 1:81, 1:77 och 1:591”
(COWI, 2014-07-04). Där beskrivs att mängden
farligt gods som transporteras på järnvägen styrs av
efterfrågan, vilket innebär att den inte är konstant.
Mängden är dock liten och har varit stabil i flera år.
De huvudsakliga transporterna av farligt gods som kan
påverka det detaljplanerade området är i RID-klass
3, brandfarlig vätska, och RID-klass 5.1, Oxiderande
ämnen.
Individrisken definieras som risken för en enskild
individ som befinner sig i närheten av en riskkälla.
Den övre gränsen där risker under vissa förutsättningar kan tolereras är 10-5 per år. Den övre gränser
där risker kan anses vara små är 10-7 per år.
Individrisken inom avståndet 0-50 meter från
Kust-till-kustbanan är 2,6*10-7 per år utomhus och
5,5*10-8 per år inomhus.

Inomhusvärdet är därmed lägre än riktvärdet för små
risker. Utomhusvärdet är lägre än gränsen där risker
kan tolereras under vissa förutsättningar.
Riskutredningen rekommenderar minst 40 meter
mellan järnväg och bostäder. Kommunens bedömning
är att detta ska tillämpas vid nybyggnation. Då
denna detaljplan inte innebär någon ny byggrätt är
rekommendationen om bebyggelsefritt avstånd inte
tillämplig i detta fall.
4.3 Räddningstjänstens bedömning

Riskutredningen som är gjord för Sandared 1.81,
1:77 och 1:591 borde vara applicerbar även på detta
planområde. Riskutredningen rekommenderar att inga
bostäder byggs inom 40 meter från järnvägen.
I detta planförslag så finns det redan befintliga
byggnader på plats och räddningstjänsten ser planförslaget endast som en formalitet för att byggnaderna
ska få stå kvar.
Räddningstjänsten har inga synpunkter på befintlig
bebyggelse, men anser samtidigt att all nybyggnation/
ombyggnation inom planområdet ska ta hänsyn till
riskutredningen.

Inom planområdet finns bostäder och verksamheter.

GRANSKNING
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5. Konsekvenser

6.3 Planunderlag

5.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har genomförts.
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Slutsatsen
är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att ingen betydande
påverkan förorsakas framgår nedan av konsekvensbeskrivningen.
5.2 Konsekvenser för fastighetsägare

Planen innebär att boende och verksamhetsutövare
inom området får stärkt rätt att fortsätta bo och verka
inom området. Genom att nuvarande användning
inte längre blir planstridig får de rätt att återställa
byggnader ifall de skulle skadas av exempelvis olycka
eller brand. Eventuella framtida åtgärder kommer
prövas i samband med bygglov. I den bedömningen
ingår att ta hänsyn till aspekter som rör hälsa och
säkerhet.

Kvalitativ riskanalys för detaljplan för Sandared 1:81,
1:77 och 1:591, COWI 2014-07-04, utgör planeringsunderlag.
6.4 Medverkande tjänstemän

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads
Samhällsbyggnadsförvaltning.

Planavdelningen

Andreas Klingström		

planchef			planarkitekt

5.3 Hälsa och säkerhet

Planområdet ligger nära Kust-till-kustbanan där det
transporteras farligt gods. I ”Kvalitativ riskanalys
för detaljplan för Sandared 1:81, 1:77 och 1:591”
(COWI, 2014-07-04), definieras individrisken
som risken för en enskild individ som befinner sig i
närheten av en riskkälla.
Där görs bedömningen att risker utomhus är lägre än
gränsen där risker kan tolereras under vissa förutsättningar. Inomhusvärdet är lägre än riktvärdet för små
risker.

6. Administrativa frågor
6.1 Handläggning

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande
och avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
6.2 Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.
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Agnes Sandstedt
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Genomförandebeskrivning

3.2 Fastighetsbildning

Upphävande av detaljplan för
Sandared, del av Sandared 1:40 m.fl.
Vägreservatet, Borås Stad, upprättad
den 5 maj 2014

4. Tekniska frågor

1. Inledning

5. Ekonomiska frågor

Upphävandet av planen medför inget behov av några
fastighetsrättsliga åtgärder.

En genomförandebeskrivning har till uppgift att
redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen
har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen
är att den ska vara vägledande vid genomförandet av
detaljplanen.

4.1 Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Ledningar inom området påverkas inte av upphävandet.
Inga u-områden finns inom det av planen berörda
området.

Upphävandet av planen innebär inga kostnader för någon
utöver kommunens kostnader för själva planarbetet.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Markavdelningen

1.1 Syfte

Förslaget till upphävande av gällande plan syftar till att
ta bort befintligt vägreservat som inte längre är aktuellt
samt angränsande naturmark.

Edward Isaksson

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd		

2 kvartalet 2014

Granskning

3 kvartalet 2014

Antagande

4 kvartalet 2014

Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
2.1 Gällande detaljplaner

I området gäller byggnadsplan P417 från 1947.
Gällande bestämmelser för planområdet är allmän
plats, vägreservat, respektive park och plantering.
Inga byggrätter går förlorade genom upphävandet.
Genomförandetiden för planen har gått ut.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Markägare

Planen omfattar fastigheterna Sandared 1:34, 1:38,
1:40, 1:509, samt 1:559. Samtliga är privatägda.
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Samrådsredogörelse

SVAR DATUM

Kommunstyrelsen

2014-09-02

S02

Tekniska nämnden

2014-09-08

S03

Miljö- och konsumentnämnden

2014-08-27

Upprättad den 8 september 2014
med avseende på detaljplan för del
av Sandared 1:40 m.fl. Vägreservatet,
Borås Stad.

S04

Kulturnämnden

2014-09-01

S05

Stadsdelsnämnd Väster

2014-09-01

S06

Borås Energi och Miljö

2014-09-08

S07

Trafikverket

2014-08-07

S08

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

2014-09-05

1. Handläggning

S09

Lantmäterimyndigheten

2014-07-14

S10

Polismyndigheten i Västra Götaland

2014-08-29

Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag
upprättat den 5 maj 2014 har ägt rum under
tiden 14 juli 2014 – 5 september 2014. Berörda
markägare har underrättats med brev till samrådet.
Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i
Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga
på kommunens hemsida.

SAKÄGARE

S10

Sandared 1:598

SVAR DATUM

2014-08-19

S05 Stadsdelsnämnd Väster

Det finns inte något att erinra mot förslaget.

2. Sammanfattning
Tio remissinstanser har framfört synpunkter vid
samrådet. En sakägare har inkommit med yttrande.
2.1 Ändringar av planförslaget

Planområdet har justerats så det omfattar hela
fastigheterna som vägreservatet ingår i.
2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
-att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen
samt att skicka detaljplanen för granskning.
- att genomförandet av detaljplanen inte kan
förmodas innebära en betydande miljöpåverkan.

3. Synpunkter under samrådet
Inkomna synpunkter i samband med samrådet
redovisas och kommenteras nedan.
3.1 Remisspart
S01 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har inget att erinra.
S02 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker detaljplanen.
S03 Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker
upphävandet av detaljplanen.
S04 Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker upprättat förslag till
yttrande över detaljplan.
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REMISSPART

S01

S06 Borås Energi och Miljö

Borås Energi och Miljö har granskat detaljplanen och
har inga synpunkter på densamma.
S07 Trafikverket

Trafikverket ser inga hinder till planförslaget, så som
det beskrivits i remitterade handlingar.
Trafikverket vill påminna kommunen att varje
bygglovsansökning bör granskas för lämpligheten.
Detta gäller för nybyggnation samt återställandet som
visades i Länsstyrelsen Västra Götalands beslut 201406-04.
Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett
område på 30 meter från järnvägen. Verksamhet som
inte är störningskänslig och där människor endast
tillfälligt vistas, till exempel parkering, garage och
förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt.
Hänsyn bör dock tas till möjligheterna att underhålla
järnvägsansläggningen och bebyggelsen.
Planområdet är i ett bullerutsatt läge. Vid bygglovsansökningar utgår Trafikverket från att kommunen
har beaktat bullerfrågan och att bebyggelsen kommer
klara Boverkets riktlinjer för buller. Vid byggnation i
närheten av järnväg är det viktigt att tillse att riktvärden för vibrationer inte överstigs.
S08 Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Planens syfte beskrivs som bland annat att förbättra
situationen för fastighetsägarna då de får möjlighet att
återställa befintliga byggnader om de skulle skadas av
olycka eller brand. Därmed skjuts lämplighetsprövningen fram till bygglovsprovning. I Länsstyrelsens

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

uppfattning är det fördelaktigt för kommunen att
ändra detaljplanen och på nytt utreda förutsättningar
för markens lämplighet. Detta för att kunna konstatera huruvida det är lämpligt för att möjliggöra
en ombyggnad/tillbyggnad eller återbyggnad av den
befintliga bebyggelsen.

Kommentar

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet måste lösas
på ett tillfredställande sätt i enlighet med vad som
anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av
Länsstyrelsen.

Då området idag är planlagt för vägreservat är det svårt
att försäkra byggnaderna. Genom ett upphävande av
planen får fastighetsägarna den möjligheten.

Generellt ska det hållas ett bebyggelsefritt avstånd
på 30 meter till transportleder med farligt gods.
Länsstyrelsen har förståelse för att det inte är möjligt
att åstadkomma ett sådant skyddsavstånd med tanke
på att bebyggelsen är befintlig. Emellertid är det
viktigt att upplysa att all nybyggnation/ombyggnation
inom planområdet kommer att behöva ta hänsyn till
de rekommendationerna som anges i det medföljda
riskutredningen. Länsstyrelsen instämmer i att risker
från transporter med farligt gods måste beaktas vid en
nybyggnation/ombyggnation inom planområdet.
Därför anser Länsstyrelsen att det inte är lämpligt att
göra området planlöst på grund av områdets läge med
det korta avståndet till järnvägen, Kust till kustbanan.
De rekommendationer som lämnas i riskutredningen
behöver regleras genom en ny detaljplan eller genom
en planändring. Därför anser Länsstyrelsen att
förslaget i dess nuvarande utformning inte kommer
att kunna säkerställa människors hälsa och säkerhet.
Riskutredningen förustätter emellertid ett avstånd till
bostäder på 40 meter. Då kan därför bli nödvändigt
att bedömma behov av ytterliggare skyddsåtgärder,
utöver de som redovisas i riskutredningen, om
bostäder ska återuppföras efter olycka/brand.
Länsstyrelsen har noterat att Räddningstjänsten inte
har några synpunkter på befintlig bebyggelse, men att
de anser att all nybyggnation inom planområdet ska ta
hänsyn till riskutredningen.

Länsstyrelsen föreslår att kommunen ska ändra
detaljplanen för att nu avgöra markens lämplighet.
Kommuen delar inte Länsstyrelsens åsikt om att det är
bästa sättet att nå syftet med planändringen: att den
bebyggelse som redan finns ska få vara kvar.

Området har en speciell situation utifrån att det i
nuläget har en planbestämmelse som inte är aktuell,
en användning som är acceptabel och en risksituation
som gör det olämpligt att ge ytterliggare byggrätt.
Kommunen står fast vid att lämpligheten inom
området därför måste prövas i varje enskillt fall.
Planen justeras så hela fastigheterna ingår i planområdet.
S09 Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten ser inte anledning till någon
synpunkt.
S10 Polismyndigheten i Västra Götaland

Polismyndigheten har inga synpunkter över detaljplanen. Har läst kommentarer, avvägningar och
bedömning från Räddningstjänsten och instämmer i
deras bedömning.
3.2 Sakägare
S11 Fastighetsägare Sandared 1:598

Tycker det är jättebra att detta område blir ett välplanerat område som ni just nu gör det till.
Jag tycker inte att det passar i med en Bilverkstad mitt
i ett bostadsområde så på lite sikt tycker jag helt klart
att den inte bör lika bland hushållen som det gör idag.
Det finns bättre lägen att driva en bilverkstad på.
Kommentar:

Möjligheten till Bilverkstad förändras inte i och
med planförslaget, men synpunkterna noteras till
kommande detaljplaner.

Vidare påpekar Länsstyrelsen att kommunen behöver
se över hur plangränserna dras för att undvika en
situation där halva byggnaden/fastigheten hamnar
inom gällande detaljplan och den andra halvan
hamnar utanför. Så är fallet i nuvarande planutformningen.
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär
betydande miljöpåverkan. Länstyrelsen delar
kommunens åsikt.
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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

Genomförandebeskrivning

3.2 Fastighetsbildning

Upphävande av detaljplan för
Sandared, del av Sandared 1:40 m.fl.
Vägreservatet, Borås Stad, upprättad
den 8 september 2014

4. Tekniska frågor

1. Inledning

5. Ekonomiska frågor

Upphävandet av planen medför inget behov av några
fastighetsrättsliga åtgärder.

En genomförandebeskrivning har till uppgift att
redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen
har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen
är att den ska vara vägledande vid genomförandet av
detaljplanen.

4.1 Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Ledningar inom området påverkas inte av upphävandet.
Inga u-områden finns inom det av planen berörda
området.

Upphävandet av planen innebär inga kostnader för någon
utöver kommunens kostnader för själva planarbetet.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Markavdelningen

1.1 Syfte

Förslaget till upphävande av gällande plan syftar till att
ta bort befintligt vägreservat som inte längre är aktuellt
samt angränsande naturmark.

Edward Isaksson

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd		

2 kvartalet 2014

Granskning

3 kvartalet 2014

Antagande

4 kvartalet 2014

Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
2.1 Gällande detaljplaner

I området gäller byggnadsplan P417 från 1947.
Gällande bestämmelser för planområdet anger
ändamål kvartersmark för bostadsändamål samt
allmän plats, vägreservat, respektive park och plantering. Genomförandetiden för planen har gått ut.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Markägare

Planen omfattar fastigheterna Sandared 1:34, 1:38,
1:40, 1:509, samt 1:559. Samtliga är privatägda.
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Detaljplan för del av Villastaden
Trasten 1
Borås Stad

ANTAGANDEHANDLING 2

Sammanfattning
Planändringens syfte är att utöka byggrätten inom
fastigheten Trasten 1 så att det blir möjligt att bygga
ett nytt bostadshus i 6 våningar, varav en indragen
takvåning, samt ett underjordiskt parkeringsgarage
i ett plan. I byggnadens bottenvåning tillåts också
kontors- och butikslokaler.
Detta är den andra granskningshandlingen. Detaljplanen lyftes för antagande i Kommunfullmäktige
som istället valde att återremittera ärendet. Skälen
till återremittering var att planförslaget skulle anpassas mer till stadsbilden samt att byggnadens fotavtryck skulle minskas för att öka respektavståndet till
angränsande fastighet. Därför ställs planen ut för en
andra granskning.

Översiktskarta
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Planbeskrivning
Detaljplan för del av Villastaden,
TRASTEN 1, Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 2 juni 2014.
1. Inledning
1.1 Planens syfte

Planändringen syftar till att inom Trasten 1 möjliggöra ett nytt bostadshus i 6 våningar varav en indragen
takvåning samt ett underjordiskt parkeringsgarage i ett
plan. I byggnadens bottenvåning tillåts också kontorsoch butikslokaler.
1.2 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Detaljplanen handläggs
enligt PBL 1987:10. För detaljplaner som påbörjades före den 2 maj 2011, då en ny Plan- och bygglag
2010:900 trädde i kraft, får övergångsregler tillämpas.
Till planen fogas illustrationskarta, plan- och genomförandebeskrivning. Efter granskning tillkommer ett
utlåtande över inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt
redovisa de förutsättningar och syften planen har. De
har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den
inte har någon egen rättsverkan.

2.2 Miljömål för Borås

Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I
det hållbara samhället tas hänsyn till villkor för en god
miljö, vilka behov vi människor har och att de resurser
som finns är begränsade.
I Miljömål för Borås 2013-2016 anges att Borås Stad
ska ha attraktiva, levande centrummiljöer där människor vill vistas och bo. Värdefulla kulturbyggnader ska
bevaras och energi och andra miljökrav ska ställas vid
nybyggnader.
Det nationella miljömålet God bebyggd miljö anger
att den bebyggda miljön ska skapas i harmoni med
naturen och ge en god livsmiljö. Miljömålet Energi och
trafik anger att människors påverkan på klimatet inte
ska vara skadlig, att luften ska vara så ren att den inte
skadar människor, djur eller växter, att bara naturlig
försurning ska ske i mark och vatten. I första hand ska
ny bebyggelse anslutas till fjärrvärme och ingen el eller
olja ska användas för uppvärmning. Ny bebyggelse ska
placeras med goda förutsättningar för kollektivtrafik.
Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut och andelen
människor som störs av buller från trafik minska. Dagvatten ska omhändertas lokalt alternativt fördröjas.
2.3 Översiktliga planer

Området är i ÖP06 redovisat som bostadsbebyggelse
och värdefull kulturmiljö. Föreslagen markanvändning
stämmer överens med spelreglerna som är vägledande
för prövning av ny användning. Översiktsplanen anger
att:
•

Planeringen ska prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelse, lokalisering av ny bebyggelse
ska stärka områdets möjligheter till handel och
service

•

Bebyggelse ska lokaliseras i lägen som förstärker
underlaget för kollektivtrafiken.

•

Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet. För att hushålla med resurser ska planeringen
inom tätorterna utgå från att utnyttja befintligt
gatu- och ledningsnät.

•

Planeringen ska skydda bebyggelse med kulturhistoriskt bevarandevärde mot åtgärder som påverkar
området negativt samt ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering
och utformning av bebyggelse.

1.3 Plandata
1.3.1 Läge och areal

Planområdet är beläget i Villastaden, på södra sidan
av Övre Kvarngatan i hörnet av kvarteret Trasten där
Andra Villagatan övergår i Nyckelbergsgatan.
Planområdets storlek är 912 kvm.
1.3.2 Markägare

Fastigheten är i privat ägo.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Borås 2025

Borås 2025 är visionen av vårt framtida, önskade
Borås. Ett strategiskt målområde är en livskraftig
stadskärna. Detta mål kan nås genom strategin att
förtäta boendet och genom en blandad bebyggelse av
gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer.
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2.4 Gällande detaljplaner

Gällande detaljplan från 1941 anger friliggande bostadshus i 3 våningar .

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2.5 Kulturmiljöinventering för Borås

3.2 Avvägning enligt Plan- och bygglagen

Det aktuella kvarteret ingår som en del i ett av de 37
utvalda, kulturhistoriskt värdefulla, stadsmiljöer som
finns med i det Kulturmiljöprogram som antogs av
Kommunfullmäktige 2001-06-14. Området benämns
som ”Västra Villastaden”. Bebyggelsen på fastigheten
Trasten 1 är i Kulturmiljöprogrammet också utvärderad som ett enskilt objekt med kulturhistoriskt värde.
2.6 Uppdrag

Byggnadsnämnden gav 2008-05-08 §133 Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra gällande detaljplan.
Planändringen har initierats av Wäst-Bygg AB. Detaljplanen har upprättats med konsulthjälp från DTH
arkitekter i Borås.
2012-09-27 §235 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna detaljplanen samt att översända den
till Kommunfullmäktige för antagande.
2013-09-19 §115 beslutade Kommunfullmäktige att
återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden.
Skälen till återremittering var de som angavs i Kommunstyrelsens beslut 2013-08-19 §336 det vill säga
att planförslaget behöver arbetas om och anpassas mer
till stadsbilden samt att byggnadens fotavtryck skulle
minskas för att öka respektavståndet till angränsande
fastighet.
Nya skisser med anpassning till stadsbilden har tagits
fram som ligger till grund för denna granskningshandling som är granskningshandling nummer 2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-03-13 §84 att
planen skulle sändas för en andra granskning.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
3.1 Avvägning enligt Miljöbalken

Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av naturen enligt kap 7
i Miljöbalken. Planområdet berör inga riksintressen
eller områden som omfattas av strandskydd.
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts enligt kap 4:34 PBL och 6 kap Miljöbalken. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande miljöpåverkan förorsakas framgår
av konsekvensbeskrivningen.

Planutformningen bedöms vara förenlig med kap 2 i
Plan- och bygglagen.
Planförslaget innebär förtätning av centralt belägen
mark i anslutning till service och kollektivtrafik där
investeringar i befintlig infrastruktur kan utnyttjas.
Den föreslagna byggnadens volym avviker från den
befintliga inom kvarteret Trasten men innebär en anpassning till intilliggande kvarter. Den inverkan en ny
byggnad ger på stadsbilden och kulturmiljön bedöms
acceptabel sett ur ett helhetsperspektiv. Den nya bebyggelsen tillför också värden i stadsbilden genom den
nya årsring av bebyggelse som läggs till den befintliga.
Befintlig bebyggelse orsakar skuggning redan idag och
tillskottet från den planerade bebyggelsen är förhållandevis litet.

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

Fastigheten är bebyggd och gården består av hårdgjorda ytor och gräsmattor. Marken faller mot väster
från ca +160 till +158. Mot Andra Villagatan finns
ett större lövträd. I samband med genomförandet av
planen kommer trädet tas bort.
4.1.2 Geoteknik

En geoteknisk utredning har utförts av WSP 2011-1024. Jordlagren inom planområdet består av fyllning
och/eller mulljord som följs av siltig sand på grusig
siltig sand av moränkaraktär. Fyllningen som domineras av mulljord, siltig sand och slagg förekommer
främst inom tomtens västra och centrala delar ned till
maximalt 2 meters djup. Mulljorden har i övrigt upp
till ca 0,7 meters tjocklek. Den relativa fastheten hos
den naturligt lagrade jorden är överst låg till medelhög
och i övrigt hög. Enligt utförd undersökning ligger
bergets överyta aldrig högre än + 152,5 meter.
Grundvattenytan uppmättes till nivån +156,2 vilket
innebär 2 m under omgivande markyta.
Jorden är stabil med god bärighet. Sättningarna blir
små till måttliga för de laster som kommer ifråga.
Den planerade byggnaden kan grundläggas med
separata grundplattor eller kantförstyvad bottenplatta
av betong. Grundläggning kan ske direkt i naturligt lagrad sand/morän efter att humus och fyllning
schaktats bort. Jordarna är flytbenägna vilket innebär
att schakt och grundläggningsarbeten under grundvattenytan och vid blöt väderlek blir problematiskt.
Länshållningsåtgärder, exempelvis genom diken eller
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filterförsedda pumpgropar, måste därför vidtas så att
schakterna kan ske i torrhet. Alla schaktytor måste
omgående täckas med grus eller geotextil och krossmaterial. Schaktslänter kan läggas i lutning 1:1,5-1:2 vid
schakt ovan grundvattenytan och släntytorna måste
normalt skyddas mot erosion. Av utrymmesskäl kan
det bli nödvändigt med temporär stödkonstruktion.
Då grundvattenytan genombryts erhålls sidoerosion
och bottenuppluckring kan då ske. Bottenuppluckring
kan äventyra grundläggningen. Genom att etappvis
frilägga terrassen och omgående täcka schaktbotten
bör problemen kunna bemästras.
För samtliga mark- och grundläggningsarbeten ska
beaktas att det finns närliggande byggnader. Känsligheten för skakningar och vibrationer måste klarläggas genom särskild riskanalys så att gränsvärden för
vibrationer kan definieras. Närliggande byggnader ska
besiktigas innan några arbeten påbörjas och vibrationsmätningar bör genomföras under hela schaktoch grundläggningsarbetet.
4.1.3 Radon

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon. För mark som klassas som
normalriskområde för radon gäller generellt att man
inte kan utesluta förhöjd risk för markradon lokalt.
Därför föreskrivs, enligt anvisningar från Boverket, att
grundläggning ska utföras radonskyddande. Kravet
innebär att byggnadsdelar som står i kontakt med
jorden utformas så att luft från marken förhindras att
tränga in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet måste
ägnas åt håltagningar i golvet för genomföringar etc.
Erforderlig planbestämmelse införs på plankartan. Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader
utförs vid projekteringen av nybyggnationen.
4.1.4 Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.
4.1.5 Skola och förskola

Förskola finns i kvarteret nedanför Trasten på Övre
Kvarngatan. Närmaste F-9 skola är Engelbrektsskolan
ca 1 km västerut. Skolvägen till Engelbrektsskolan
håller förhållandevis god trafiksäkerhetsstandard, med
separata gång- och cykelvägar från Åsbogatan till skolan, dock behöver Åsbogatan korsas.
4.1.6 Kommersiell service

Servicebutik finns inom 150 meter vid Åsbogatan.
Trasten 1 ligger på bekvämt gångavstånd till Borås
centrumhandel.
Detaljplanen medger butiksytor i bottenplan, men i
dagsläget finns inga sådana ambitioner, det ska dock
vara möjligt i framtiden.
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4.1.7 Tillgänglighet

Vid nybyggnation av bostäder föreskriver Plan- och
bygglagen att lägenheter belägna högre upp än två
våningsplan ska ha tillgång till hiss. Lokaler ska vara
tillgängliga för rörelsehindrade. Markplanering avseende lutningar och markbeläggning ska utföras så att
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga
kan nå entréer. Kravet på tillgänglighet ska tillgodoses
i samband med bygglov.
4.1.8 Friytor

I Annelundsparken som ligger 100 meter från planområdet finns en större lekplats och promenadstråk.
På gården till Trasten 1 kommer en gemensam uteplats
att anläggas.
4.2 Bebyggelseområden
4.2.1 Bostäder

Fastigheten är idag bebyggd med två äldre byggnader
från tidigt 1900-tal, dels ett bostadshus i 2 våningar
och dels ett gårdshus i 2 våningar. Byggnaderna har
ursprungligen uppförts för att inrymma en syfabrik
men har omvandlats till bostadshus. Fastigheten bebyggdes troligtvis runt år 1905 med en för stadsdelen
typisk, friliggande villa efter engelska och amerikanska
villaideal. Huvudbyggnaden uppfördes som privatbostad innehållande 9 rum och kök. Villan byggdes
om interiört 1932 samt reveterades 1946, då det fick
dagens utseende. Uthusbyggnaden, ursprungligen i
trä i två våningar, tillkom troligtvis samtidigt med
huvudbyggnaden runt 1905. Vid en större om- och
tillbyggnad 1935 tillbyggdes en byggnadsdel i funktionalistisk stil i vinkel mot väster. Uthuset/Gårdshuset
innehöll efter utbyggnaden bland annat maskin- och
sysalar och användes sannolikt som en mindre konfektions- och trikåfabrik.
I förslaget till detaljplan vill fastighetsägaren uppföra
ett nytt flerbostadshus i 6 våningar varav en indragen
takvåning samt parkeringsgarage i ett plan under
mark. Planbestämmelserna medger en högsta totalhöjd på 178 meter över nollplanet vilket motsvarar
sex våningar, med en största bruttoarea på ca 2500
kvm ovan mark. Takvinkel är satt för att säkerställa att
den översta våningen blir indragen. Huset kommer
att innehålla 16-26 lägenheter. Upplåtelseform blir
troligtvis bostadsrätt.
Entréer till fastigheten kommer att vara från Övre
Kvarngatan och Andra Villagatan. Garaget i källarvåningen nås via ramp från Andra Villagatan. Där
finns även tre platser för markparkering. Längs Övre
Kvarngatan och 10 meter in från korsningen Övre
Kvarngatan/Andra Villagatan gäller utfartsförbud.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Perspektiv på Trasten före och efter planförslaget (QPG arkitekter).

Sektion över föreslagen bebyggelse sett från söder mot norr (QPG arkitekter).
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Trasten 1

Trasten 22

Andra
Villagatan
Volymstudie, Andra Villagatan norrut mot Åsbogatan (QPG arkiteker)

Trasten 1

Staren 2

Övre
Kvarngatan
Volymstudie, Övre Kvarngatan österut QPG arkiteker)

Trasten 1
Trasten 2

Volymstudie, Övre Kvarngatan västerut mot Andra Villagatan (QPG arkite-
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Ärlan 14

Sektion A-A över föreslagen bebyggelse fasader utmed Andra Villagatan (QPG arkitekter)

Sektion C-C över föreslagen bebyggelse fasader utmed Övre Kvarngatan mot söder(QPG arkitekter)

Sektion D-D över föreslagen bebyggelse sett mot sydväst (QPG arkitekter)

Sektion d-d över föreslagen bebyggelse fasader sett från Tredje Villagatan mot sydväst (QPG arkitekter)
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Mitten av maj/augusti

Sommarsolstånd

Vår-/höstdagjämning

an

rngat

laga
a Vil
Andr

Trasten 1

Klockan 17:00

Klockan 12:00

tan

Klockan 09:00

Kva
Övre

Klockan 19:00

Norr
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Den nya byggnadsvolymen inom kv. Trasten 1 ansluter till omgivande bebyggelse vad gäller skala och
byggnadshöjd. Dock avviker volymen mot bebyggelsen mot Tredje Villagatan vad avser skalan. Byggnadshöjden har anpassats till omgivningen, så att högsta
totalhöjd över nollplanet inte överstiger omgivande
byggnader. Fasaden ska utformas med i huvudsak ljust
fasadmaterial.
Byggnaden placeras i liv med Övre Kvarngatan och
i liv med befintlig bebyggelse utmed Andra Villagatan. Utmed Andra Villagatan får fastigheten en grön
förgårdsmark i likhet med bebyggelsen på Andra
Villagatan och Nyckelbergsgatan. Mot angränsande
fastigheter lämnas ett släpp på 4 meter mot gräns till
Trasten 2 (öster om planområdet) och 5,5 meter till
fastighetsgräns mot Trasten 22 (i söder). Utöver byggrätten får balkonger mot söder sticka ut 2 meter från
fasaden. En högsta markhöjd har satts för gården och
förgårdsmarken.
4.2.2 Solstudie

Enligt den solstudie som tagits fram av QPG Arkitekter medför den föreslagna byggnaden viss skuggning
för omgivande bebyggelse på morgonen och kvällen
under vår och höst då solen står lågt och skuggorna är
långa. Se illustrationer i solstudien. Den nya byggnaden skuggar fasaderna på de närmast liggande husen
inom kv Ärlan och Tärnan som vetter mot Övre
Kvarngatan, under del av morgonen vid vår- och höstdagjämning. Fastigheterna Trasten 2 och 25 utmed
Tredje Villagatan berörs kvällstid efter kl. 17 under
sommaren då byggnaden ger viss slaggskugga som
även når fasaderna. Solförhållandena är dock goda under större delen av dagen. Tidigare på året sammanfaller skuggbildningen under eftermiddag med den mer
allmänna skuggbildningen inom området. Bostäderna
i närliggande hus bedöms även i fortsättningen ha
goda solförhållanden.
4.3 Gator och trafik
4.3.1 Gatunät

Området har låg trafikbelastning, huvudströmmarna
går utmed Åsbogatan och Fjärde Villagatan. Runt planområdet förekommer mestadels lokal biltrafik inom
Villastaden. Ny bebyggelse bedöms som mest alstra ca
80-100 fordonsrörelser/dygn.
4.3.2 Gång- och cykeltrafik

Gatorna inom Villastaden har låg trafikbelastning
vilket gör det förhållandevis säkert att cykla inom
närområdet. Utmed Åsbogatan och Fjärde Villagatan
finns separata cykelvägar.

4.3.3 Kollektivtrafik

Utmed Övre Kvarngatan går linje 11 som tillhör servicelinjenätet. På Åsbogatan 150 meter norrut bort finns
ett flertal stadslinjer med hög turtäthet och även vissa
landsbygdslinjer.
4.3.4 Parkering

Parkeringen löses med ett underjordiskt garage i ett
plan under hela fastigheten Trasten 1. Åtkomst till
garage sker via Andra Villagatan. Två gästparkeringsplatser i markplan placeras framför byggnaden mot
Andra Villagatan.
Parkeringsbehovet enligt Borås Stads parkeringsnorm
är för bostäder 8 platser/1000 kvm BTA vilket motsvarar 20 bilplatser om byggnaden enbart inrymmer
bostäder. Planen möjliggör även kontors- och butikslokaler i bottenvåningen. Vid en sådan användning
kan parkeringsbehovet inte lösas inom den egna fastigheten. Parkeringsbehovet för kontor och butiker är vid
samnyttjande 9 platser respektive 21 platser/1000 m2
BTA vilket motsvarar ett parkeringsbehov av maximalt
5 resp 12 platser utöver fyra våningar med bostäder,
d.v.s. det totala parkeringsbehovet uppgår då som
mest till 21-28 bilplatser. Återstående behov som inte
kan klaras inom den egna fastigheten får lösas genom
parkeringsavtal med Borås kommuns Parkerings AB
eller annat långsiktigt verkande avtal. Boendeparkering har nyligen införts i Villastaden vilket förbättrat
parkeringssituationen på gatumark.
För taket till garaget föreslås en utformning med
vegetation så att det upplevs som en del av tomten
samtidigt som det fördröjer dagvattnet.
4.4 Teknisk försörjning
4.4.1 Vatten och avlopp

Vatten och avlopp ansluts till det kommunala nätet i
Övre Kvarngatan. För att klara det nödvändiga vattentrycket i byggnaden kan en lokal tryckstegringspump
för dricksvatten behöva anläggas. Oljeavskiljare kan
behövas i garaget, det beror på antalet parkeringsplatser och eventuellt behövs spillvattnet från garaget
pumpas.
4.4.2 Dagvatten

Exploatörens systemlösning för dagvatten skall
granskas och godkännas av huvudmannen. Dagvatten
ska fördröjas på kvartersmark. Dagvattenåtgärder ska
utföras på ett sådant sätt att fastigheten efter byggnation inte avleder mer dagvatten än motsvarande
maxflödet vid ett 10-årsregn (jämfört med befintliga
förhållanden) innan det avleds till allmänna dagvatten-
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ledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimensionerade för ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet.
Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn
med 10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens
situation och därefter utifrån framtida förhållanden då
området exploaterats. Skillnaden i flöde skall utjämnas
på tomtmark innan det avleds till dagvattenledning.
4.4.3 Värme

Fastigheten ansluts till det kommunala fjärrvärmenätet
som finns i Övre Kvarngatan.
4.5.4 El och Tele

Tillräcklig kapacitet finns i befintligt elnät för att
försörja de tillkommande bostäderna. Anslutning för
el och tele sker till befintliga ledningar i Övre Kvarngatan.

5. Konsekvenser
5.1 Behovsbedömning

under mark är genomförbart samt hantering av
dagvatten.
Planen bedöms inte innebära någon betydande
miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 kap 11, 12
§§ bedöms därför inte behöva genomföras. Att ingen
betydande påverkan förorsakas framgår av konsekvensbeskrivningen.
5.2 Hållbar utveckling

Utbyggnaden av området med bostäder bidrar positivt
till att minska bilberoendet i staden. Det är realistiskt
att klara sig utan bil i detta läge, det är gångavstånd
till centrumhandeln och likaså gångavstånd till Södra
torget som är en av stadens bussknutpunkter för lokal
och regional busstrafik. Exploateringen innebär inte
att obebyggd mark tas i anspråk. Befintligt gatu- och
ledningsnät utnyttjas.
5.3 Hushållning med naturresurser

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts.
Behovsbedömningen har kommit fram till att det är
viktigt att belysa följande frågor i detaljplanen:

Bedömningen är att planutformningen innebär positiva konsekvenser i förhållande till pågående markanvändning.
5.4 Kulturvärden

•

Husets anpassning till stadsbilden. Villastaden är
som område utpekat i Borås Stads Kulturmiljöprogram, där Trasten 1 ingår som enskilt objekt.

•

Skuggbildning

En viktig fråga är hur exploateringen av Trasten 1 påverkar upplevelsen och det kulturhistoriska värdet av
Villastaden och hur detta påverkar kommande utbyggnadsförslag i området.

•

Geoteknisk undersökning behöver göras för att
studera grundvattennivå för att se om garage

För att bedöma påverkan av en exploatering bör omgivande bebyggelse inom västra Villastaden studeras. En

Orienteringsbild, Villastaden mot norr
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naturlig avgränsning är området mellan Arlagatan och
Fjärde Villagatan med Åsbogatan som nordlig gräns
och Annelundsparken som gräns i söder. Det ger en
större sammanhängande miljö att relatera förslaget till.
5.4.1. Villastadens ursprung, utveckling och karaktär

Villastaden hör till en av Borås äldsta stadsdelar
utanför stadskärnan. Området började byggas i början
av 1900-talet och var tänkt som ett representativt
område med stora tomter och enfamiljs-, respektive
flerfamiljsvillor. Stadsplanen bygger på ett tydligt rutnätsmönster som anpassats till terrängen där gatorna
följer höjdkurvornas nord-sydliga riktning med ett
par genomkorsande öst-västliga gator. I söder gränsar
området till en grön lunga, Annelundsparken.
Redan i ett tidigt skede, kring 1910, fick området
inslag av flerbostadshus i varierande skala, från femvåningsbyggnader ner till flerfamiljsvillor i två till tre
våningar. Flerbostadshusbebyggelsen var koncentrerad
till Åsbogatan och Övre Kvarngatan.
Under åren har området successivt genomgått en förändring då några byggnader rivits och ersatts med ny

bebyggelse. Förändringen syns tydligast runt Sturegatan och Åsbogatan men även delar av Övre Kvarngatan. Idag finns i stort sett alla decennier representerade
i Villastaden men med en tydlig tyngdpunkt på den
första halvan av 1900-talet.
Upplevelsen av Villastaden ger ett mångfacetterat
intryck där friliggande villabebyggelse blandas med
mer traditionell kvartersbebyggelse av flerbostadshuskaraktär. Gaturummet hålls samman av byggnadernas
placering. De nord-sydliga Villagatorna och Sturegatan har förgårdsmark utmed gatans östra sida medan
den västra sidan får ett mer stadsmässigt intryck då
bebyggelsen möter gatan. Det ger gaturummet en
enhetlighet och sammanhållning trots att byggnadernas karaktär och skala varierar. Det är också viktigt att
påpeka att gårdshusen är en bidragande del av Villastadens karaktär och en av de företeelser som utmärker
det kulturhistoriska värdet.
Kvarteret Trasten inramas av Övre Kvarngatan, Andra
Villagatan, Nyckelbergsgatan och Fjärde Villagatan
och har en relativt homogen kärna runt Tredje Villagatan av stora friliggande flerfamiljsvillor från 20-talet.
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Bebyggelsen har till stor del behållit sin ursprungliga
karaktär med byggnader i två till tre våningar i ljus
puts. Ytterdelen av kvarteret utgörs av en rad med
blandning av flerfamiljshus och stora enfamiljsvillor.
Ett försök gjordes under 40- och 50-talet att få in en
ny bebyggelsekaraktär i kvarteret. Planen för området
ändrades så att det skulle bli möjligt att ersätta den
yttre raden av villor med lamellhus i tre våningar,
tvärställda mot gatan. Den nya tidens ideal skulle få
sitt utrymme i Villastaden. Två lamellhus kom att
uppföras.
Trasten 1 hör till en av de få ursprungliga byggnaderna
i Villastaden, en representant för den ursprungliga
Villastadskaraktären, från början en syfabrik som
omvandlats till bostadshus. Byggnaden är en reveterad
träbyggnad i två våningar med gårdshus. Byggnaden
har ett kulturhistoriskt värde som en historiebärare om
tidigare verksamheter i Villastaden.
5.4.2. Karaktärsdrag

Då Villastaden har genomgått en långsam förändringsprocess kan man utläsa en stor mängd stilideal som
blandats i området, från den ursprungliga villakaraktären till försöket att skapa en ljus och luftig lamellhus-
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stad till den förtätning som påbörjades under 50- och
60-talet och som fortgår idag.
Villastadens karaktär vilar till stor del på den mångfald som bebyggelsen ger uttryck för, många olika
stilar, högt och lågt i en blandning inom kvarteren, en
åldersmässig diversitet mellan gammalt och nytt.
5.4.3. Historisk läsbarhet

Mycket av det som en gång var ambitionen med Villastaden går fortfarande att utläsa i de olika kvarteren.
Tredje Villagatan söder om Övre Kvarngatan (kv.
Trasten) har behållit sin ursprungliga karaktär och
skala, kvarteret är ett av de som har förändrats minst
och som är den del av stadsdelen som kan ge en bild
av hur den såg ut under den stora utbyggnadsetappen under 1920-talet då trädgårdsstadsidealet ännu
var förhärskande. I andra delar har spåren mer eller
mindre ersatts av något annat, exempelvis Sturegatans
norra del och Åsbogatan. Villastadens karaktär ska
kanske snarare karaktäriseras som en heterogen stadsdel med en stor mångfald.
Andra Villagatan kan ses som ett typiskt exempel på
denna mångfald. En vandring från Åsbogatan till Annelundsparken innebär att bebyggelsens skala skiftar,
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friliggande flerfamiljshus i två till tre våningar står i
bjärt kontrast mot stenstadens storskaliga sekelskifteshus i 5 våningar, men även 50-talets lamellhus kontrasterar mot den lägre skalan. Det är snarare denna
blandning som ger Villastaden dess karaktär och särart
i Borås än den ursprungliga småskaliga bebyggelsen
som var ambitionen från början.
5.4.4 Hur ska områdets utpekade historiska karaktärsdrag och resurser förvaltas och utvecklas?

Det finns ett starkt intresse för att bygga centrala
lägenheter. Möjligheterna är dock begränsade i centrala Borås. Det är brist på obebyggda tomter som
är tillgängliga samtidigt som det finns ett intresse att
bevara och behålla miljöer. Konflikten uppstår då man
vill förtäta staden genom att gå in i existerande miljöer
och ersätta befintliga byggnader med nya och utnyttja
marken på ett mer effektivt sätt. Det innebär ofta en
högre exploateringsgrad som i fallet med Trasten 1.
Villastaden utgör en kulturhistorisk miljö, en stadsdel
som byggdes som en villaförstad till Borås men som
successivt har förändrats och förtätats. Den föreslagna
bebyggelsen skiljer sig från den ursprungliga bebyggelsen framförallt när det gäller skala. För nedre delen

av Villastaden har den högre skalan redan gjort sitt
intåg med kv. Svanen, Sturehallen, kv. Tuppen, kv.
Sparven och även den nära 100 år gamla bebyggelsen
i grannkvarteret Ärlan. Trasten 1 skulle kunna ses
som prejudicerande för övre delen av Villastaden, en
acceptans för att förtäta området med en större skala
jämfört med omgivande bebyggelse inom kv. Trasten.
Förslaget tar stöd i kv. Ärlan och anpassas i höjd till
den bebyggelsen likväl som den tar stöd i Trasten 22
och överbryggar skillnaden i skala. Däremot bryter
förslaget mot skalan i den bebyggelse som återfinns utmed Tredje Villagatan i kv. Trasten, hänsyn har tagits
så att byggnadshöjden understiger höjden på bebyggelsen utmed Tredje Villagatan.
Förhållandet mellan den föreslagna byggnaden och
bebyggelsen i kv. Staren på västra sidan av Andra Villagatan skiljer två våningar där Trasten 1 är den högre
byggnaden.
Områdets olikheter och mångfald i skala och ålder
berikar och ger Villastaden dess karaktär. I det aktuella
fallet Trasten finns det stöd i omgivande bebyggelse i
norr och väster. Det är inte någon främmande skala
som gör sitt intåg i Vill
astaden, den finns
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Kv.Trasten, Borås
Trafikbullerutredning

Ljudnivåer vid fasad
ÖVRIGT

Vyerna överst visar ekvivalenta ljudnivåer vid fasad.
Nedanför visas i tabellform ekvivalent samt maximal
ljudnivå för varje våning vid olika lägen på fasaden.

Ekvivalent ljudnivå

L A,eq

(dBA)

6
5

> 65

7

60 - 65
55 - 60

4

50 - 55
45 - 50
<=45

3

8

1

1
2
3
4
5
6

54
54
53
52
52
51

80
78
76
74
72
71

3

1
2
3
4
5
6

54
54
54
53
52
52

77
76
75
73
72
70

5

1
2
3
4
5
6

55
55
55
54
53
53

7

1
2
3
4
5
6

9

1
2
3
4
5
6

2
9

1
10

2

1
2
3
4
5
6

55
55
54
53
52
52

80
78
76
74
72
71

4

1
2
3
4
5
6

55
55
55
54
54
53

75
74
73
72
71
70

75
75
73
72
71
70

6

1
2
3
4
5
6

53
53
52
52
51
51

73
73
72
71
70
69

49
50
50
50
49
49

70
70
70
69
68
68

8

1
2
3
4
5
6

27
31
33
34
34
28

51
55
57
57
57
57

32
36
38
39
37
37

53
58
59
59
59
58

10

1
2
3
4
5
6

47
48
47
47
46
45

73
73
72
71
70
69
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Bullerutredning för Trasten 1 (observera beräknat på en våning högre byggnad jämfört med liggande planförslag).

redan i närområdet. Frågan är om en fortsatt förtätning av Villastaden ska tillåtas och i så fall hur karaktären och kulturvärdena ändå kan behållas?
Villastaden ligger bra till geografiskt, centralt i Borås
med bekvämt gångavstånd till stadens utbud av service
och nöjen, men på bekväm distans från stadens hårt
trafikerade gator med buller och störningar. Det
finns ett flertal tänkbara förtätningsmöjligheter inom
Villastaden, fastigheter med låg utnyttjandegrad, där
det finns potential att bygga något annat. I vågskålen
finns med andra ord frågor om hållbarhet och hur vi
ska förhålla oss till att förtäta staden och skapa fler
bostäder i centrala Borås.
Samtidigt som det finns en potential att förtäta Villastaden finns det faktorer som talar för att Trasten kan
vara en enstaka händelse, flertalet av de presumtiva
förtätningstomterna inom Villastaden är bebyggda
med solida byggnader som innehåller ett flertal lägenheter. Det krävs mycket för att riva en fungerande
fastighet och få ut ett relativt litet nettotillskott.
Ingångsvärdet på befintliga fastigheter kan motverka
en sådan utveckling. En liknande tendens var när den
nya stadsplanen för Villastaden togs fram på 40-talet

18

då utfallet av förtätningsmöjligheten inom kv Trasten
blev 2 byggnader av 15 möjliga.
5.5 Hälsa och säkerhet
5.5.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar

Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar bedöms inte komma att överskridas p g a den
verksamhet som medges i detaljplanen.
5.5.2 Vattenavrinning

Åtgärder för att minska tillflödet av dagvatten ska
vidtas för att klara de krav som ställs på dagvattenhanteringen. Ett sätt kan vara att fördröja flödet på taket
till garaget om det utförs som ett sk. grönt tak. Detta
minskar flödeshastigheten till befintligt dagvattennät
men andra åtgärder kan också bli aktuella för att klara
kraven. För att ytterligare fördröja flödet till befintligt
dagvattensystem föreslås ett fördröjningsmagasin placeras inom fastigheten som tar hand om det dagvatten
som uppkommer inom fastigheten. Utrymme för
detta finns.
Med dessa åtgärder kommer fastigheten att avleda
mindre dagvatten än vad som är fallet idag.
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5.5.3 Trafikmiljö

Bedömningen är att planens inverkan på trafikmiljön
är acceptabel.
5.5.4 Buller

Enligt den bullerutredning för Trasten 1 som tagits
fram av Soundcon hamnar de ekvivalenta fasadvärdena under riktvärdet 55 dBA vid samtliga fasader
och lägenheter. Maxnivåerna vid balkonger mot gatan
överstiger riktvärdet 70 dBA för uteplats. En gemensam uteplats på gårdssidan ska anordnas där maxnivåerna understiger 70 dBA.

6. Administrativa frågor
6.1 Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft.
6.2 Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats.
6.3 Fastighetsplan

Fastighetsplan 1583K-BN322/1946 upphävs i samband med att planen vinner laga kraft
6.4 Handläggning

Planen antas av Kommunfullmäktige.
6.5 Planavgift

Planavgift ska inte tas ut vid prövning av lovärenden
som överensstämmer med detaljplanen i enlighet med
upprättat plankostnadsavtal.
6.6 Medverkande tjänstemän

Planhandlingarna fram till den första granskningen
togs fram med hjälp av DTH arkitekter i Borås. Efter
det har ärendet handlagts av planavdelningen.
Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, stadskansliet, tekniska förvaltningen,
miljöförvaltningen, stadsdel norr.

Planavdelningen
Andreas Klingström

Kristina Axelsson

planchef

planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Trasten 1, Borås Stad,
upprättad 22 maj 2014.

3. Fastighetsrättsliga frågor

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ från Wäst-Bygg
AB och avser att möjliggöra ersättning av befintliga
byggnader med flerbostadshus på 6 våningar.
2.1 Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Granskning 2
2:a kvartalet 2014
Antagande
3:e kvartalet 2014
Laga kraft
4:e kvartalet 2014
Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige i Borås Stad.
Byggstart bedöms starta när detaljplanen vunnit laga
kraft. Järngrinden (tidigare Wäst-Bygg) är byggherre.
2.2 Genomförandetid

Genomförandetiden är tio (10) år från det datum som
planen vinner laga kraft. Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad.
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras
utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter
genomförandetidens utgång men kan då ändras eller
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit
genom planen behöver beaktas.
2.3 Huvudmannaskap

Borås Stad är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen är ansvarig för framtida drift och
underhåll av lokalgata inom planområdet.

3.1 Gällande detaljplan

Detaljplanen innebär att del av gällande fastighetsplan
upphävs.
3.2 Fastighetsägare

Planen omfattar endast Trasten 1 som är i privat ägo.
3.3 Inlösen allmän platsmark

Den mark som i planen är utlagd som allmän platsmark och har enskilt ägande kan bli aktuell för
inlösen. Denna mark är Borås Stad, i sin roll som
huvudman, skyldig att lösa in om fastighetsägaren begär detta. Borås Stad har också rätt att lösa in allmän
platsmark.
3.4 Ledningar

Det finns bl.a. elledningar i Övre Kvarngatan. Det
åligger byggherren att i samband med byggandet beakta befintliga ledningar inom och/eller i nära anslutning till detaljplaneområdet. Inom detaljplaneområdet
finns t.ex. teleledningar.

4. Ekonomiska frågor
Byggherren står för alla kostnader i samband med att
planen genomförs. Kommunen kan få kostnader vid
eventuell inlösen av allmän platsmark. I övrigt innebär
detaljplanen inga kostnader för kommunen.

5. Tekniska frågor
Fastigheten ansluts till de allmänna kommunala vatten- och avloppsledningar som finns i gatan. Eventuellt kan det krävas en tryckstegringspump för den
nya byggnaden vilken då ska bekostas av byggherren.
Dagvatten ska fördröjas på kvartersmark.
Fastigheten ansluts till det lokala fjärrvärmenätet som
finns i gatan. El- och teleledningar finns i gatan, fastigheten ansluts till dessa.

Markavdelningen

2.4 Ansvarsfördelning

Byggherren ansvarar för att planen genomförs. Vid
åtgärder på Trasten 1 kan det bli nödvändigt att göra
ingrepp på intilliggande gatumark. Tillstånd erfor-
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dras från Kommunen. Återställning av gatumark ska
göras av Kommunen och finansieras av byggherren.
Fastighetens parkeringsbehov ska lösas inom den egna
fastigheten. Om det blir verksamheter och parkeringsbehovet inte klaras inom den egna fastigheten ska
detta lösas genom avtal.

Jessica Ekberg
exploateringsingenjör

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Utlåtande 2

Remisspart

Upprättat 6 oktober 2014 med avseende på detaljplanen för del av Villastaden, Trasten 1, Borås Stad,
1. Handläggning
Detaljplanesamråd enligt PBL 5:20 1987:10 avseende
planförslag upprättat den 7 mars 2011 har ägt rum
under tiden 1 april – 2 maj och har annonserats i
Borås Tidning 31 mars 2011. Samrådstiden förlängdes
på begäran av remissinstanser till den 16 maj 2011.
Berörda markägare har underrättats med brev till
samrådet. Under samrådstiden inkomna synpunkter
har redovisats i samrådsredogörelse daterad 21
november 2011.
Detaljplanen har kungjorts för granskning enligt PBL
5:23 1987:10 under tiden 24 februari – 10 april 2012.
Granskningshandlingen upprättades den 16 februari
och annonserades i Borås Tidning den 23 februari
2012. Berörda markägare har även underrättats med
brev. Under såväl samrådstiden som granskningstiden
har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset samt varit
tillgänglig på kommunens hemsida.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-09-27
att godkänna detaljplanen samt att översända den till
Kommunfullmäktige för antagande.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-19 §115 att
återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden.
Skälen till återremittering var de som angavs i
Kommunstyrelsens beslut 2013-08-19 §336 det vill
säga att planförslaget behöver arbetas om och anpassas
mer till stadsbilden samt att byggnadens fotavtryck
skulle minskas för att öka respektavståndet till
angränsande fastighet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-03-13
§84 att planen skulle sändas för en andra granskning
enligt PBL 5:23 1987:10. Granskningstiden
pågick under tiden 16 juni – 19 augusti 2014.
Granskningshandlingen upprättades 2 juni 2014
och annonserades i Borås Tidning 15 juni. Berörda
markägare har underrättats med brev. Detaljplanen
har under granskningstiden varit anslagen i Stadshuset
samt varit tillgänglig på kommunens hemsida.

Svar datum

G201

Kommunstyrelsen

2014-10-14

G202

Tekniska nämnden

2014-09-01

G203

Miljö- och konsumentnämnden

2014-06-17

G204

Kulturnämnden

2014-09-01

G205

Stadsdelsnämnd Norr

2014-09-10

G206

Räddningstjänsten

2014-07-14

G207

Lantmäterimyndigheten

2014-07-04

G208

Borås Energi och Miljö AB

2014-08-15

G209

Lokalförsörjningsnämnden

2014-09-04

G210

Länsstyrelsen i Västra Götaland

2014-07-09

G211

Telia Sonera

2014-06-16

G212

Hyresgästföreningen

2014-08-04

G213

Polismyndigheten

2014-08-13

G116

Trasten 25, kvarstående från granskning 1

S17

Trasten 22, kvarstående från samrådet

2012-04-28

G118

Trasten 2, kvarstående från granskning 1

2012-04-05

G119

Staren 2, kvarstående från granskning 1

Sakägare

Övriga

Svar datum

2012-04-10

2012-04-05
Svar datum

G120

Trasten 17, kvarstående från granskning 1

2012-04-10

G121

Vedensgatan 41, kvarstående från granskning 1

2012-03-28

synpunkter. Inga berörda sakägare eller övriga har under andra granskningstiden inkommit med erinringar
mot förslaget.
Synpunkterna har lett till några förtydliganden av
detaljplanen, vilket framgår av kommentarerna till
respektive yttrande och sammanfattningen nedan.
2.1 Ändringar i planförslaget

Godkännandehandlingen innebär följande ändringar
jämfört med granskningshandling 2:
•

Planbeskrivningen har uppdaterats med miljömålen för 2013-2016.

•

Planbeskrivningen har uppdaterats med ett avsnitt
om Borås 2025.

•

Exploateringstalet har uppdaterats enligt KS
yttrande som en redaktionell ändring.

2.2 Beslutsförslag

- att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas
innebära en betydande miljöpåverkan.
- att godkänna planen och lämna den till kommunfullmäktige för antagande.

2. Sammanfattning
Från samrådet och granskning 1 finns kvarstående
synpunkter.
Under granskning 2 har tolv remissinstanser framfört

GODKÄNNANDE
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3. Synpunkter under utställningen
3.1 Remisspart
G201 Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige återremitterade detaljplanen till
Samhällsbyggnadsnämnden för att förslaget ska anpassas
mer till stadsbilden. Ett nytt förslag har nu framtagits
där respektavståndet till angränsade fastigheter har ökats
och har en bättre anpassning till omgivningen. Dock är
totalhöjden något högre.
Kommunstyrelsen vill uppmärksamma Samhällsbyggnadsnämnden på att största bruttoarea 2500 m2
fortfarande är den samma som i föregående förslag,
vilket måste korrigeras. Det ska inte finnas någon risk
att byggnaden kan få en större volym än de illustrationer
som redovisats i den senaste granskningshandlingen.
Detaljplanen ska antas av Kommunfullmäktige.
Kommentar

Synpunkten tillgodoses.
G202 Tekniska nämnden

Detaljplanen tillstyrkes.

G203 Miljö- och konsumentnämnden

I planbeskrivningen hänvisas till de miljömål som fastställdes år 2008. Nya miljömål är beslutade och gäller
åren 2013-2016. Texten bör uppdateras med de nya
miljömålen. I övrigt har förvaltningen inga synpunkter
på planförslaget.
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen.
Kommentar

Planbeskrivningen har uppdaterats med de nya miljömålen.
G204 Kulturnämnden

Kulturnämnden avstyrker upprättat förslag över en
andra granskning för detaljplan för del av Villastaden,
Trasten 1, Borås Stad eftersom det aktuella planområdet är upptaget i Borås Stads Kulturmiljöprogram.
Trots positiva förändringar och förbättringar anser
Kulturnämnden att de kulturhistoriska värden som
tidigare beskrivits fortsatt äventyras i det omarbetade
förslaget. Byggnaderna på Trasten finns upptagna
i Borås Stads Kulturmiljöprogram och har därmed
bedömts som skyddsvärda av Kommunfullmäktige.
Det finns en uttalad ambition att områden upptagna
av Kulturmiljöprogrammet bör utredas vidare inför
konkreta exploateringsåtgärder. Den fördjupade studie
som efterlysts av Kulturnämnden har inte kommit till
stånd. Därför vidhåller Kulturnämnden sitt tidigare
ställningstagande och avstyrker förslaget.
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Kulturnämnden har i samrådsyttrande daterat 201105-10 beslutat att avstyrka förslaget till detaljplan med
hänvisning till att befintlig bebyggelse på Trasten 1
anses som kulturhistoriskt värdefull både som enskilt
objekt (representant för småskalig textilindustri) och
som del av Västra Villastaden. Dessutom föreslog
Kulturnämnden, då konkreta exploateringsåtgärder
föreslogs, att en fördjupad studie kring Trasten 1 och
Villastaden skulle utföras för att utreda påverkan på
kulturvärdena, både i detta fall och i perspektivet av
att denna exploatering kan komma att bli prejudicerande för framtida byggande inom Villastaden. Detta
yttrande har inte medtagits i samrådsredogörelsen i
granskningsskedet.
Kulturnämnden har i granskningsyttrande daterat
2012-03-22 beslutat att vidhålla sin ståndpunkt från
samrådsyttrandet 2011-05-10 och återigen avstyrkt
förslaget till detaljplan för del av Villastaden, Trasten
1, Borås Stad.
Kulturnämndens yttrande från 2012-03-22 har
medtagits under granskning 1 och kommenterats,
bl.a. har det lett till att byggnadens volym ändrats i
granskningsförslag 2 men innebär fortfarande en större
volym än befintligt hus. Någon fördjupad studie blev
inte politiskt beslutad att genomföra.
I granskning 2 anpassas bebyggelsen ytterligare till
stadsbilden för att visa större hänsyn mot intilliggande
fastigheter och bl.a. utökas avståndet mellan tillkommande byggnad och befintlig bebyggelse.
Antagandehandlingen under granskning 1 innebar
ändringar jämfört med granskningshandling 1 för:
formulering av planbestämmelser avseende mark och
vegetation, tillägg av foton på befintlig bebyggelse, ett
flertal förtydliganden samt att formulering av planbestämmelsen Fastighetsplan har förtydligats.
Under granskning 2 kommer även plankartan att ritas
om för att bl.a. åstadkomma längre avstånd mellan ny
byggnad och befintlig bebyggelse.
Trots positiva förändringar och förbättringar anser
Kulturnämnden att de kulturhistoriska värden som
tidigare beskrivits fortsatt äventyras i det omarbetade
förslaget. Byggnaderna på Trasten finns upptagna
i Borås Stads Kulturmiljöprogram och har därmed
bedömts som skyddsvärda av Kommunfullmäktige.
Det finns en uttalad ambition att områden upptagna
av Kulturmiljöprogrammet bör utredas vidare inför
konkreta exploateringsåtgärder. Den fördjupade studie
som efterlysts av Kulturnämnden har inte kommit till
stånd. Därför vidhåller Kulturnämnden sitt tidigare
ställningstagande och avstyrker förslaget.
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Kommentar

Kommentar

I Borås 2025 anges att vi förtätar boendet, samt att vi
blandar bebyggelse av gammalt och nytt.
Aktuell del av Villastaden fick redan i tidigt skede
flerbostadshus i olika skala. Under åren har området successivt genomgått en förändring då byggnader rivits och
ersatts med ny bebyggelse. Idag finns i stort sett alla decennier representerade, dock fortfarande med en tydlig
tyngdpunkt på första halvan av 1900–talet i området
kring Trasten 1. Upplevelsen av Villastaden ger ett varierat intryck där friliggande villabebyggelse blandas med
mer traditionell kvartersbebyggelse av flerbostadshuskaraktär, de flesta med sadeltak och med väl bearbetad
detaljnivå. Denna variation har dock hittills inte nått
kvarteret Trasten, vilket fortfarande är sammanhållet och
väl bevarat.

Detaljplanen kan inte ha verkningar utanför planområdet. Den administrativa bestämmelsen anses därför vara
tydlig.

Gaturummet hålls samman av byggnadernas placering. De nord-sydliga Villagatorna och Sturegatan har
förgårdsmark utmed gatans östra sida medan bebyggelsen möter gatan direkt på den västra sidan. Det ger
gaturummet en enhetlighet och sammanhållning trots
att byggnadernas skala och karaktär varierar. Det här
har varit utgångspunkten för planförslaget och innebär
att det tillåts att en större del av tomten bebyggs än vad
befintlig plan medger.

G208 Borås Energi och Miljö

Har inga synpunkter.

G209 Lokalförsörjningsnämnden

Tillstyrker den förslagna detaljplanen.
G210 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och nu kända förhållanden
att planen kan accepteras och därför inte kommer att
prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd
enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande
bestämmelser, eller att bebyggelse blir olämplig med
hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Länsstyrelsen har inga vidare synpunkter i ärendet.
G211 TeliaSonera

G205 Stadsdelsnämnd Norr

Skanovas anläggningar runt och inom aktuellt exploateringsområde framgår av bifogade kartor. Kabelstråken är, på bifogade kartor, markerade med röd färg.

Nämnden ser det positivt att det skapas möjlighet
till fler bostäder och verksamhetslokaler i centrala
Borås vilket främjar in- och omflyttning i Borås Stad.
Nämnden ställer sig positiv till planförslaget i andra
granskning med nya skisser som innehåller förändringar av byggnadens volym, placering och färgsättning för
att bättre anpassas till omgivningen.

Särskild hänsyn bör tas till dessa kabelstråk i det fortsatta planarbetet.

Stadsdelsnämnden tillstyrker detaljplanen för kvarteret
Trasten 1.

Stadsdelsnämnden vill även uppmärksamma vikten av
att bevara Villastadens karaktär i det stora hela. För att
säkra bevarande av kulturhistoriska värden i framtiden
anser nämnden som viktigt att Borås Stad genomför
en fördjupad studie för Villastaden.
G206 Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har inget att tillägga.
G207 Lantmäterimyndigheten

Det framstår inte som fullt klart om den administrativa bestämmelsen innebär att hela fastighetsplanen
upphävs eller endast att den del av densamma som
omfattas av detaljplanen upphävs. Kanske är det
en självklarhet att en viss detaljplans administrativa
bestämmelser inte kan ha verkningar utanför planen
men det är ändå önskvärt att den administrativa bestämmelsen utformas entydigt.

I kommande detaljplans genomförandebeskrivning
bör dessutom nedanstående ingå eller berörda fastighetsägare delges detta på annat lämpligt sätt:
Direkförlagda kablar ligger idag till befintliga byggnader inom fastigheten samt till fastigheten på Trasten
22. På östra sidan om Andra Villagatan går ett stort
telestråk med bland annat fiberkablar.
Eventuella undanflyttningar av Skanovas anläggningar
inom exploateringsområdet kommer att debiteras
fastighetsägaren/exploatören.
Minst 4 månader innan några arbeten påbörjas i
närheten av Skanovas anläggningar skall beställning på
eventuell undanflyttning ha inkommit till TeliaSonera
Skanova Access.
Kommentar

I genomförandebeskrivningen påpekas att det åligger byggherren att i samband med byggandet beakta
befintliga ledningar inom och i nära anslutning till
detaljplanområdet. Samt att det inom detaljplaneområdet finns teleledningar.

GODKÄNNANDE
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G212 Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen har noterat genomförda förändringar i detaljplanen för Villastaden, Trasten 1, Borås Stad,
P34/07. Meddelar härmed att vi inget ytterligare har att
erinra.
G213 Polismyndigheten

När det gäller trafiken inom området har polismyndigheten inga synpunkter.
Parkeringsplatser bör planeras med en övertalighet
så att besökande till området kan ske utan att bilar
parkeras trafikfarligt.
För övrigt har polismyndigheten inga synpunkter.
Kommentar

Parkeringen löses med ett underjordiskt garage under
fastigheten Trasten 1, samt två gästparkeringsplatser i
markplan. Om byggnaden enbart har bostäder klaras
kommunens parkeringsnorm. Om bottenvåningen
används till kontors- eller butikslokaler klaras inte
parkeringsbehovet inom den egna fastigheten. Det får
då lösas genom avtal med Borås kommuns Parkering
AB eller annat långsiktigt verkande avtal.

4. Synpunkter från granskning 1 och
samråd

4.4.4 Det är trafikfarligt med gästparkering som medför
att man måste backa över trottoar och ut på 2:a Villagatan med både gatukorsning och vänsterkurva.
5.4 Länsstyrelsens synpunkter bör medföra att det planerade projektet inte ska genomföras. Tuppen får inte ses
som prejudikat på fortsatt exploatering av Villastaden.
Byggprojekten i kv. Svanen, Kamelian och Borgen är
goda exempel, men Trasten 1 ligger mitt i en villastadsidyll. Hus med platta tak, byggda på maximal tomtyta är
mer dominerande än grannfastigheterna.
Byggnaden måste begränsas till att följa nuvarande
stadsplan/byggrätt.
Kulturhistoriska värden måste tas tillvara. Den föreslagna byggnaden innebär ett intåg av ett främmande
byggnadsslag som avviker stort från omgivningen. För
avvikande ytskikt och färg. Ska anpassas till omgivningens utformning.
Detaljplanen bör bordläggas i avvaktan på en total
översyn av kvarteret Trasten och områdena öster om. En
ev. ny stadsplan ska inbegripa en total översyn av hela
området Villastaden.
I Kulturmiljöprogrammet, fastlagt av Kommunfullmäktige, utpekas Västra Villastaden som kulturhistoriskt
värdefull stadsmiljö som ska bevaras.

4.1 Sakägare, utlåtande 1
G116 Trasten 25

Ägaren till fastigheten anser att:
2.1 Gång- och cykelväg ska byggas ut vilket är positivt.
Detta medför problem vid Trasten 1 med planerade gästparkering och garageinfart tillsammans med busstrafik
och övrig biltrafik.
2.2 Vi anser att föreslagen markanvändning inte stämmer väl överens med de spelregler som är vägledande för
ny planering.
2.4 Förslaget innebär att en utvald stadsmiljö med kulturhistoriskt värde kommer att försvinna.
3.1 Vi anser att miljöbedömning enligt 4:34 PBL och 6
kap Miljöbalken erfordras.

Förändring av ev. utökad byggrätt ska föreläggas kommunens fullmäktige för beslut.
Trafikplan måste ses över. Antalet bilplatser uppfyller ej
krav i antagen policy för uppställning av fordon.
Garage med hiss medför att tillgängligheten till garageplats blir omständlig vilket medför risk till ökad
gatuparkering. Konsekvensutredning ska göras ang.
trafiksituationen. Trafikexperter kan inte godkänna den
planerade gästparkeringen. Utfart från p-garage riskerar
att skapa hinder för lokaltrafiken.
Geologiska förutsättningar måste säkerställas. Ev.
problem med flytbelägna jordar samt tillvaratagande av
dagvatten från fastigheten ska utredas ytterligare.

4.1 Utvärdering och plan som säkerställer problem vid
schaktning är diffus. Texten ”att med åtgärder bör problemen åtgärdas” är inte tillräckligt tydlig. Krav på bättre
konsekvensutredning för intilliggande fastigheter.

Kommentar

4.2.1 Den föreslagna byggnadsvolymen ansluter inte till
omgivande bebyggelse. Hus med platta tak upplevs som
betydligt mer dominerande än hus med brutna tak. Att
jämföra totalhöjden är därför inte relevant.

Angående byggnadens utformning och kulturhistoriska
värden, se kommentar till yttrande G204 Kulturnämnden.

Skuggningen av fastigheterna på 3:e Villagatan kommer
att bli mycket stor och besvärande.
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4.4.3 Vi är tveksamma till busstrafik i kombination med
garage/hiss. Väntande bilar brukar blockera Ö. Kvarngatan, framförallt vintertid.

En ny granskningshandling togs fram med större hänsyn
till omgivande bebyggelse.

Förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur är vanligt för att kunna utnyttja befintlig infrastruktur och
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service. Tätare kvartersbebyggelse ger dock minskade
förutsättningar för sol hela dagen och kvällen. Skuggstudien kompletterades i granskningshandlingen med
förhållandena för mitten av maj och augusti, vilket visar
att skuggan når byggnaden Trasten 25 mellan kl 17 och
19 dessa datum. Förtydligande text angående solstudien har lagts till i planbeskrivningen till granskning 2.
Solstudien har uppdateras till granskning 2.
Förtätning innebär också en ökad efterfrågan på t ex
antalet parkeringsplatser. I en stad finns det generellt
sett trafikproblem och själva villastadens smala gator
med både genomfart och parkering underlättar inte
framkomligheten. Boendeparkering har nyligen införts i
Villastaden vilket har förbättrat parkeringssituationen på
gatumark.
Angående antalet parkerings- och garageplatser, se kommentar till yttrande G213 Polismyndigheten samt stycke
4.4.4 Parkering.

till att bedriva affärsverksamhet i fastigheten innebär ett
utökat parkeringsbehov. Var ska dessa bilar parkera?
Den föreslagna fastigheten Trasten 1 avviker i sin
utformning på ett extremt sätt både i kv Trasten och
intilliggande kvarter.
Förslag till förändring: Mot angränsande fastigheter ska
det lämnas ett släpp på fyra meter mot fastighetsgräns,
då ev. balkonger måste hänga över egen fastighet.
Den föreslagna fastigheten måste anpassas genom att
skala ner fastigheten i alla riktningar samt anpassa
höjden i förhållande till Trasten 2.
Det är viktigt att bevara områdets karaktär. Det blir både
en bättre boendemiljö och högre arkitektonisk kvalitet
på Villastaden. Om inte, ska det ges möjligheter för alla
närbelägna fastigheter i detaljplanen att kunna förtätas i
en utformning som är noggrant anpassad till befintliga
kulturhistoriska värden.
Vi förordar ett bostadshus med max tre våningar, mer
gräsyta mot angränsande gator samt ett utseende som
matchar övrig bebyggelse i närområdet.

Gästparkeringen är illustrerad på illustrationskartan och
placeringen är därför inte bindande. Parkeringsplatserna
skulle kunna vändas i nord-sydlig riktning så att fordonen backar på egen fastighet eller placeras som parkeringsfickor längs Andra Villagatan. Tekniska förvaltningens trafikgrupp har varit representerade i plangruppen
för detaljplanearbetet. Tekniska förvaltningen har även
möjlighet att yttra sig om detta i bygglovsskedet.

Kommentar

Geotekniker har mätt grundvattennivån till 3-3,3 m
under markytan. Hänsyn ska tas till högt vattentryck vid
byggnation.

Högsta markhöjden har reglerats för förgårdsmarken,
så att den ska ligga så nära gatunivå som möjligt för att
slippa stora höjdskillnader mot gatan.

Det finns inga politiska beslut för att utföra en fördjupad
studie kring Trasten 1 och Villastaden. Detaljplanen
kommer att skickas till Kommunfullmäktige för antagande.

Detaljplanen reglerar byggnadens möjliga placering
med egenskapsgränser och markens bebyggande genom
egenskapsbestämmelser, men kan inte styra den arkitektoniska utformningen mot/vid tomtgräns.

G118 Trasten 2 och Staren 2

Geotekniker har mätt grundvattennivån till 3-3,3 m
under markytan. Hänsyn ska tas till högt vattentryck vid
byggnation. Utrymmet för dagvattenmagasin är dimensionerat med stor marginal och påverkar inte angränsande fastigheter.

Högre exploatering än vad platsen tål.
Vad är en högsta markhöjd för förgårdsmarken?
Varför är förslag till detaljplan för Trasten 1 så otydlig i
beskrivning av fastigheten mot tomtgräns?
Byggnaden ligger för nära tomtgränsen och det är fönster, dörrar och balkonger mot tomtgränsen. Vi kan inte
acceptera att balkonger byggs i tomtgräns.
Nej till underjordiskt garage samt helheten av bygget
såsom storlek, utbredning, färg och form på tak.

Byggnadens volym ändrades i granskningsförslag 2.
Förslaget innebär fortfarande en större volym än befintligt hus eftersom volymen är en avvägning mellan
omgivande bebyggelse och dagens krav på ekonomi.

Angående antalet parkerings- och garageplatser se kommentar till yttrande G213 Polismyndigheten samt stycke
4.4.4 Parkering.
Angående gästparkeringen se kommentar till yttrande
G116 Trasten 25.

Vad händer med Trasten 2 och Staren 2 när det schaktas
under grundvattennivån?

Angående byggnadens utformning och kulturhistoriska
värden, se kommentar till yttrande G204 Kulturnämnden.

Trafiksituationen runt fastigheten är inte acceptabel.
Gästparkeringarna är mycket olämpliga med tanke på
den smala gatan och trafikintensiteten. Möjligheterna

Det saknas politiska beslut för att utföra en fördjupad
studie kring Trasten 1 och närbelägna fastigheter.
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G19 Staren 2

Se yttrandet och kommentar till G118 Trasten 2.
4.2 Övriga, utlåtande 1
G20 Trasten 17

Med anledning av den föreslagna detaljplanen för
Trasten 1 vill vi anföra följande anmärkningar 1-3 här
nedan och ställa fråga om vidare utbyggnad i området:
1. Byggnaden måste begränsas till att följa nuvarande
stadsplan/byggrätt.
Kulturhistoriska värden måste tas tillvara. Den föreslagna byggnaden innebär ett helt främmande byggnadsslag som genom sitt avvikande skulle dominera
området. Vi yrkar på att planen inte verkställs på det
föreslagna sättet, samt att föreslagen detaljplan bordläggs i avvaktan på en total översyn av minst kvarteret
Trasten och Villastaden.
Höjd, takform, utbredning och ytskikt/färg ska anpassas till omgivningen. Byggnaden är för hög. Ytskikt
och färg bryter markant mot det som kännetecknar
området. Enligt Kulturmiljöprogrammet antaget av
Kommunfullmäktige (nedan KF) uppfattar vi det som
att Trasten kännetecknas som en värdefull stadsmiljö
som ska bevaras. Planens angivna Gränser och Användning, sid 10-11, är inte tillräckligt tydliga vilket
innebär att de kan misstolkas och måste därför preciseras. En ev. ny stadsplan ska inbegripa en total översyn
av hela området Villastaden.
Göra halt och utreda hur en ev. vidare utbyggnad av
området Trasten skulle kunna ske inom nu gällande
plan. Annan omdaning måste ske genom bl a nytt
beslut gällande revidering av Kulturmiljöprogrammet,
enligt KFs fastläggande 2001-06-14.
Förändring av eventuell utökad byggrätt ska föreläggas
KF för beslut. KF bör vara delaktig i ett ev. beslut som
går emot dess tidigare beslut.
2. Trafikplan måste ses över
Antalet bilplatser uppfyller ej krav i antagen policy
för uppställning av fordon. Antalet parkeringsplatser
minskat från 24 i samrådet till 20+2. Utfart från parkeringsgarage riskerar allvarligt skapa hinder i lokaltrafik. En parkeringshiss riskerar att innebära ett ökat
tryck på gatuparkeringar, framförallt korta angöringar.
Utfart från gästparkeringar utgör trafikhinder och fara
för andra trafikanter.
3. Byggnaden förmörkar området
Den volym som fastigheten utgör måste begränsas och
anpassas inom nu gällande plan. Skuggbildningen blir
mer markant än vad som visas i skuggstudien.
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4. Fråga om vidare förändringar av området
och Trasten 17.
Om föreliggande förslag antas blir konsekvensen att
det skapas ett prejudicerande fall. En förändrad plan
enligt den föreslagna ökar sannolikt taxeringsvärdet
för vår fastighet och kravet på en rimlig kommersiell
användning för oss måste därför ses över. Det är av
vikt att SBN ger oss ett förhandsbesked om begäran
avseende motsvarande förändrad detaljplan kommer
att prövas positivt gällande fastigheten Trasten 17.
Svar bör ges före ett antagande av den nu föreslagna
detaljplanen.
Kommentar

Plankartans Gränser och Användning ritas i relation
till grundkartan och är därför tillräckligt tydliga.
Angående byggnadens utformning och kulturhistoriska värden, se kommentar till yttrande G204
Kulturnämnden. Angående antalet parkerings- och
garageplatser se kommentar till yttrande G213 Polismyndigheten samt stycke 4.4.4 Parkering. Angående
gästparkeringen se kommentar till yttrande G116
Trasten 25.
Förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur är vanligt för att kunna utnyttja befintlig infrastruktur och
service. Tätare kvartersbebyggelse ger dock minskade
förutsättningar för sol hela dagen och kvällen. Solstudien kompletterades med bilder i granskningshandlingen och har reviderats i granskningshandling
nummer 2.
Det finns inga politiska beslut för att utföra en fördjupad
studie kring Trasten 1 och närbelägna fastigheter. Det
går att söka planbesked hos SBN gällande ny detaljplan
för Trasten 17, vilket kan vara ett sätt att ta upp frågan om hur man från politiskt håll ser på Villastaden i
framtiden. Kommunen lämnar planbesked inom fyra
månader från inkommandedatum och tar ut en avgift
för handläggningen.
Kulturmiljöprogrammet är ett samlat kunskapsunderlag och handlingsprogram för hur man tillvaratar
kulturmiljövårdens intressen i kommunen. Programmet
ger stöd och riktlinjer i detaljplanearbetet, men är inte
bindande.
Beslut om antagande av detaljplanen ska fattas av Kommunfullmäktige.
G21 Vedensgatan 41

Villastaden är en av några få stadsdelar i Borås med en
sammanhållen äldre bebyggelse av tilltalande karaktär.
Därför blev jag både förvånad och bestört när jag i BT
läste om de vidlyftiga planerna för byggnation av Trasten
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1, som nu finns tillgängliga för granskning. Syftet är
att utöka byggrätten och möjliggöra byggnation av ett
femvåningshus.
Den behovsbedömning man hänvisar till och som sägs
visa ”att planen inte medför betydande miljöpåverkan”
är för mig en gåta. På vilka kriterier grundar man denna
bedömning och vilka opartiska representanter har gjort
den?
I nedre Villastaden finns redan idag ett tydligt exempel
på byggnation som borde vara avskräckande, nämligen
den relativt nybyggda fastigheten Tuppen, som ligger
inträngd mot intilliggande äldre för området typiska
hus och som därigenom effektivt ”dödar” allt omkring
sig. Låt oss därför slippa se fler exempel av samma slag
i idylliska och trivsamma Villastaden och låt oss istället
värna om de få välbevarade miljöer som finns kvar efter
60-talets rivningsraseri i vår stad!
Att bebyggelsen i kvarteret Trasten är kulturhistoriskt
värdefull som Kulturnämnden anser kan det inte råda
något som helst tvivel om. De ursprungliga och karaktäristiska husen i Villastaden med sina ljusa putsfasader
och brutna tak gör ett harmoniskt intryck och går aldrig
att återställa när de en gång förstörts. Att då i ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv låta Wäst-Bygg uppföra
ett femvåningshus i mörkt tegel med orange detaljer och
platt tak i hjärtat av vår mysiga stadsdel vore både oklokt
och ansvarslöst.
Borås har hamnat på kartan som skulpturstad i Sverige
och har på senare år i viss mån förändrats och fått en
mer kulturell prägel. Detta är positivt men måste kombineras med att vi knyter an till Borås tidigare historia.
En historielös stad är ingen kulturstad!
Kommentar

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan görs alltid enligt Plan- och bygglagen och 6 kap
Miljöbalken i samband med nya detaljplaner. Syftet är
i första hand att utesluta risker för att människor eller
värdefull natur skadas.

Angående byggnadens utformning och kulturhistoriska
värden, se kommentar till yttrande G204 Kulturnämnden.
4.3 Sakägare, samrådsredogörelse
S17 Trasten 22

Fasaden på det nya huset bör smälta in i övriga hus,
alltså ljusgul, ljusbeige eller grå. Tegel är okej. Färgsättningen är viktig för att inte huset ska sticka ut för
mycket. Jag anser att huset är väl stort för en så liten
tomt. Höjden kan jag kanske acceptera, men hade gärna
sett att gränsen i vinkeln mot min fastighet vore mer än
två meter.
Man undrar hur behovsbedömningen har gjorts som
visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan?
Dessutom kan man fråga sig hur man bedömer den
kulturhistoriska miljön?
Kommentar

Avseende färgsättning, volym och bedömning av kulturhistorisk miljö se kommentar till yttrande G204 Kulturnämnden. Beträffande behovsbedömningen skriver
Länsstyrelsen i sitt samrådsyttrande att de instämmer i
samhällsbyggnadsnämndens bedömning att planen ej innebär betydande miljöpåverkan men att konsekvenserna
bör belysas i planbeskrivningen. Planbeskrivningen
förtydligades i granskningsskedet. Avståndet mellan
föreslagen byggnad och er fastighet reviderades i granskning 2.

Planavdelningen

Andreas Klingström

Kristina Axelsson

Planchef

Planarkitekt

Behovsbedömningen utfördes av Samhällsbyggnadsförvaltningen som kom fram till att nedanstående frågor
var viktiga att belysa i planen.
Husets anpassning till stadsbilden.
Skuggbildning
Geoteknisk undersökning behöver studera grundvattennivå samt hantering av dagvatten.
Frågeställningarna har utvecklats i planbeskrivningen.
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