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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av cirka 
50 stycken nya lägenheter inom fastigheten Svärdsfästet 4 i 
Trandared. Byggnaden som upprättas ska ha hög arkitekto-
nisk kvalité.  

I översiktsplanen ligger planområdet inom det utpekade 
stråket US12. Bergso/Bergsäter - Trandared. Stråket ska 
binda samman Trandared med stadskärnan som ska stärkas 
genom kompletterande bebyggelse. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av cirka 
50 stycken nya lägenheter inom fastigheten Svärdsfästet 4, 
Trandared. Byggnaden som upprättas ska ha hög arkitekto-
nisk kvalité.  

I översiktsplanen ligger planområdet inom det utpekade 
stråket US12. Bergso/Bergsäter - Trandared. Stråket ska 
binda samman Trandared med stadskärnan som ska stärkas 
genom kompletterande bebyggelse. 

Planområde
Aktuellt planområde ligger i stadsdelen Trandared längst 
med Guldbrandsgatan. Planområdets storlek är cirka 1900 
kvadratmeter. Markområdet ägs av det kommunala bostads-
bolaget AB Bostäder i Borås. I detaljplanen blir fastigheten 
planlagd som kvartersmark för bostadsändamål. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området är stadsplan P237 från 1956  
och anger allmänt ändåmål samt en byggnadshöjd på 5,5 m 
inom den aktuella fastigheten, Svärdsfästet 4. För fastigheten 
finns även en gällande fastighetsindelning från 1956, 
ursprungligen antagen som tomtindelning för Svärdsfästet, 
1583K-BN454/1956.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2018-10-01 i beslut § 429 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Svärdsfästet 4.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-11-29 i beslut 
§ 294 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.

Preliminär tidplan
Samråd  4 kvartalet 2020 
Granskning 3 kvartalet 2021 
Antagande 1 kvartalet 2022 
Laga kraft 1 kvartalet 2022

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

Byggstart för Svärdsfästet 4 är beräknad till år 2021.

2. Bebyggelse

Bebyggelsestruktur
Bebyggelsestrukturen runt planområdet domineras av 
bebyggelse i öppna kvarter med mycket grönska som breder 
ut sig mellan husen. Den befintliga bebyggelsen i området 
utgörs främst av  flerbostadshus i form av lamellhus och 
punkthus. I närområdet längs med Guldbrandsgatan finns 
olika typ av service bland annat en livsmedelsbutik. Det finns 
goda möjligheter att resa kollektivt, närmaste hållplats ligger 
precis intill planområdet på Guldbrandsgatan där stadsbuss 
2 passerar.  I översiktsplanen ligger planområdet inom 
det utpekade stråket US12. Bergso/Bergsäter - Trandared. 
Stråket ska binda samman Trandared med stadskärnan som 
ska stärkas genom kompletterande bebyggelse. Detaljplanen 
möjliggör därmed förtätning av bostadsbebyggelse inom 
det urbana stråket och stadsdelen Trandared vilket ses som 
positivt.  

Ny bebyggelse
Detaljplanen möjliggör för ny bebyggelse inom fastigheten 
med cirka 50 stycken nya lägenheter. Planförslaget innehåller 
bostadsbebyggelse bestående av tre sammansatta huskroppar 
i varierande våningsantal på 5, 6 och 7 våningar. Bostads-
huset är lägst mot Svenljungaparken och trappas upp mot 
befintlig bebyggelse i öster, vilket går i linje med de befintliga 
husens struktur som finns i omgivningen. Bostadshusets 
lägre våningar mot grönområdet utgör en naturlig entré 
mot Svenljungaparken. Fastigheten består av omfattande 
nivåskillnader vilket förutsätter att byggnaden terränganpas-
sas och byggs i suterräng. De nedre- samt källarplan kommer 
bestå av parkeringsgarage och förrådsutrymmen. Den 
omkringliggande bebyggelsen runt planområdet består av 
flerbostadshus i varierande våningsantal som följer områdets 
topografi. Byggnation av ett flerbostadhus på Svärdsfästet 4 
kommer således att passa in i den befintliga miljön och inte 
sticka ut från omgivningen. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Trandared, Svärdsfästet 4, Borås Stad, upprättad den 26 januari 2022. 

Befintligt hus som finns på fastigheten Svärdsfästet 4. 
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Orienteringsbild. Det rödstreckade området visar det aktuella planområdet.

Befintligt hus som finns på fastigheten Svärdsfästet 4. 
Situationsplan över planområdet, den nya bebyggelsen som möjliggörs i detaljplan (Krook och Tjäder). 
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Stadsbild och gestaltning
Befintlig bebyggelse inom planområdet är väl anpassat till 
terrängen med betydligt lägre våningsantal än omkringlig-
gande bebyggelse. Vid en bedömning av topografi och 
omgivande hus bedöms nuvarande bebyggelse på fastigheten 
Svärdsfästet 4 att kunna höjas till 7 våningar för att möta de 
befintliga husen mot öster. Detta skulle möjliggöra en bättre 
stadsmässighet mot Guldbrandsgatan och samtidigt följa 
områdets topografi. 

I översiktsplanen ligger planområdet inom det utpekade 
urbana stråket US12. Bergso/Bergsäter - Trandared. Stråket 
ska binda samman Trandared med stadskärnan som ska 
stärkas genom kompletterande bebyggelse. Att genomföra 
detaljplanen möjliggör förtätning av bostadsbebyggelse inom 
det urbana stråket och stadsdelen Trandared vilket ses som 
positivt utifrån verställande av stråket. 

Historik och kulturmiljöer 
Den aktuella fastigheten, Svärdsfästet 4 ligger i nära 
anslutning till de centrala delarna av stadsdelen Trandared. 
Stadsdelen uppfördes som en så kallad grannskapsenhet 
från mitten av 1940-talet och fram till mitten av 1960-talet 
då Borås befolkning ökade kraftigt och gick från 51 000 till 
70 000 invånare. Denna enormt expansiva period kallas i 
Sverige allmänt för ”rekordåren” och den ligger i tid omedel-
bart före den mer välkända perioden kallad ”miljonprogram-
met”.  

Bebyggelsen är planerad i enlighet med en funktionalistisk 
planeringstradition med en uppbruten kvartersstruktur där 
byggnaderna i de flesta fall har ambitionen att anpassa sig till 

den befintliga topografin. Bebyggelsen i området domineras 
av så kallade lamellhus i tre och fyra våningar. I svårare 
topografiska lägen, samt för att markera stadsdelens centrum, 
finns även ett antal så kallade punkthus, vanligtvis byggda i 
åtta våningar. 

Den aktuella fastigheten bebyggdes med nuvarande byggnad 
år 1969. Huset uppfördes av AB Bostäder och funktionen var 
ursprungligen ”frivårdshotell”, vilket innebär att det hade en 
funktion som skyddat boende för kriminalvårdens klienter 
som var villkorligt frigivna eller hade skyddstillsyn. Byggna-
den ritades av Göteborgs Allmänna Byggnadsbyrå AB och 
fick en enkel, närmast provisorisk, karaktär med träfasader 
och ett flackt, papptäkt sadeltak. Användningen förändrades 
senare till frikyrka och boende, troligen från 1990-talet och 
framåt. Mindre förändringar som byten av fönster och dörrar 
har genomförts, och byggnaden anses idag ha ett begränsat 
kulturhistoriskt värde.   

Gestaltningsförslag som visar bebyggelsen i suterräng bestående av tre sammansatta huskroppar i varierande våningsantal på 5, 6 och 7 våningar. 

Äldre flyg foto över stadsdelen Trandared, Svärdsfästet 4 var ännu inte bebyggt. 
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Illustration över bebyggelsen med entré mot Guldbrandsgatan (balkongerna kragar ut mer än vad som tillåts i detaljplan).

Bostäder
I den befintliga byggnaden på fastigheten finns idag tillfälliga 
bostäder. Vid upprättande av ny detaljplan ersätts de tillfäl-
liga bostäderna med permanenta bostäder. Detaljplanens 
genomförande innebär att den befintliga byggnaden kommer 
att rivas och ersättas med ett nytt flerbostadshus. 

Arbetsplatser, komersiell service
I området längst med Guldbrandsgatan finns närhet till olika 
typ av service bland annat en livsmedelsbutik. Den nya 
detaljplanen möjliggör inte utökning av komersiell service. 

Offentlig service 
I närområdet finns det god tillgång till offentlig service. 
Norr om planområdet med ett gångavstånd på cirka 200 
meter ligger Trandaredsskolan F-6, och 1,5 km väster om 
planområdet ligger Daltorpsskolan F-9. I närhet till Tranda-
redsskolan ligger även ett flertal förskolor. 

Tillgänglighet 
Fastigheten ligger i ett kuperat markområde. I södra delen 
av fastigheten ligger marknivån på + 168 meter. I den norra 
delen av fastigheten ligger marknivån på + 179 meter, 
vilket är en marknivåskillnad på 11 meter. Bebyggelsen som 
möjliggörs i detaljplan kommer med den anledningen att 
terränganpassas. Den nya bebyggelsens angöring till entréer 
och parkeringsplatser ska utformas så det uppfyller gällande 
krav på tillgänglighet för personer med funktionsvariationer.  

Närmsta busshållplats är Guldbrandsgatan som är belägen 
precis intill planområdet.  

Volymstudier över planområdet, ny bebyggelse i gult.  
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Solstudie under midsomarafton, ny bebyggelse i gult (Krook- och Tjäder).

Solstudie under vår/höstdag jämning, ny bebyggelse i gult (Krook- och Tjäder). 
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Ljus- och skuggförhållanden
En solstudie har genomförts av den del av planområdet 
som ska exploateras. Solstudien redovisar fyra tidpunkter på 
dygnet vid två olika tillfällen under året: midsommarafton 
och vår/höstdagjämning. Enligt solstudien medför den 
planerade bebyggelsen en viss ökad skuggning på omkring-
liggande byggnader och omgivning. Bedömningen är att 
byggnaderna i området påverkar varandra ungefär på samma 
sätt som den nya bebyggelsen kommer att påverka.

Solstudien gjord för midsommarafton visar att planerad 
bebyggelse främst kommer att påverka omkringliggande 
bebyggelse och omgivning på Svärdsfästet 6 kvällstid.
Bedömingen av skuggstudien är att den planerade bebyg-
gelsen kommer att innebära en viss ökad skuggning, särskilt 
kvällar för några av grannfastigheterna på Svärdsfästet 6. 
Som boende i ett halvcentralt läge i närhet till större vägar 
och urbana stråk får man dock räkna med att stadsbilden 
förändras. Därmed anses inte den ökade skuggningen vara 
en betydande olägenhet för de närboende. 

3. Gator och trafik
Gatunät
Trandaredsgatan som är belägen väster om plaområdet är 
en betydande länk för hela stadens vägnät. Trandaredsgatan 
är den väg som kopplar samman med både riksväg 40 och 
riksväg 41 som i förlängningen når ut till stadsdelarna Hulta 

och vidare mot Brämhult. Från huvudgatan, Trandareds-
gatan leds trafiken in i området från Svenljungagatan via 
Guldbrandsgatan som slutligen når planområdet. Gatorna 
längst med flerbostadshusen har bredare och rakare karaktär 
jämfört med de finmaskiga gatorna som finns vid områdets 
villakvarter. 

I samband med den nya bebyggelsen som möjliggörs i 
detaljplan påverkas inte det befintliga vägnätet i området. 

Gång och cykeltrafik
Gång- och cykelnätet är väl etablerat i området och de 
boende har goda förutsättningar för att gå eller cykla. De 
närmaste cykelvägarna från planområdet är etablerade på 
Svenljungagatan och Trandaredsgatan.

Cykelvägen vid Svenljungagatan, söder om planområdet leder 
till friluftsområdet Kransmossen och vidare mot stadsdelen 
Brotorp som ligger öster om Trandared.  Från planområdet 
tar du dig in till centrumkärnan med ett avstånd på cirka 2 
kilometer i västlig riktining via cykelvägarna på Svenljunga-
gatan och Trandaredsgatan. 

Enligt Borås Stads parkeringsregler finns också riktlinjer 
gällande cykelparkering. På kvartersmark avsedd för bostäder 
ska cykelparkeringar anordnas. För flerbostadshus inom 
centrumzon gäller 25 cykelparkeringar per 1000 kvadrat-
meter BTA, bruttoarea. Riktlinjerna anger också att viss 

Översikt av gatunätet i området, riksväg 40, riksväg 41 och Trandaredsgatan (gul), cykelvägar (röd) och hållplatser, planområde markerat i orange.
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del av cykelparkeringarna ska placeras i nära anslutning till 
bostashusens entréer, vara väderskyddade och/eller förvaras 
inomhus. 

Kollektivtrafik
Planområdet ligger cirka 2 kilometer från centralstationen 
och resecentrum som är belägna i anslutning till Borås inner-
stad. Närmsta hållplats för buss är Guldbrandsgatan som 
ligger precis intill planområdet. Linje 2 trafikerar sträckan 
från Tullen via centralstationen/resecentrum och Stora torget 
till Trandared. Söder om planområdet vid Gånghestervägen 
ligger hållplatsen Södervärn. Från Södervärn hållplats går 
busslinjerna 159 (Daljsöfors - Borås - Sandared), 204 (Borås 
- Gällstad - Ulricehamn) och 303 (Länghem - Lockryd - 
Borås).

Biltrafik
Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. 
För att ta sig med bil från Trandared och vidare mot Borås 
centrum belastas framförallt korsningen Trandaredsgatan/ 
Söderleden, riksväg 41. Att antalet resor ökar behöver dock 
inte betyda att alla resor sker med bil. Genom att det finns 
god tillgänglighet med kollektivtrafik och bra gång- och 
cykelförbindelser till målpunkter såsom livsmedelsbutik, 
arbetsplatser och andra funktioner samt till Borås centrum 
kan flertalet resor ske med andra färdmedel än bil, och 
påverkan på trafiksystemet kan därmed bli mindre. Svärdsfäs-

tet 4 är en plats med mycket goda förutsättningar för att de 
boende ska välja andra färdmedel än bil vilket talar för att det 
är positivt med förtätning med bostäder i aktuellt läge.

Den ökade trafikmängden som skapas i samband i med 
planen bedöms ha liten påverkan på trafikflödet i området. 
Därmed anses att befintligt gatunät kunna ta emot den 
förväntade trafikökning som förslaget innebär och bibehålla 
god framkomlighet.  

För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

En trafikutredning har tagits fram i tidigt skede under 
detaljplaneprocessen. Utredningen undersöker främst plan-
förslagets påverkan på anslutningarna till Söderleden, riksväg 
41. I utredningen har också trafikalstringen för detaljplan, 
Järnhättan 5 tagits med. 

Parkeringsplatserna för den nya bebyggelsen anordnas under mark. In- och utfart med bil anläggs mot Guldbrandsgatan. 
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Utredningen visade att den ökade trafikmängden från 
planförslaget påverkar korsningen vid Trandaredsgatan och 
Söderleden, riksväg 41. Under högtrafik bildas köer som 
orsakar problem med framkomligheten i korsningen. Bilkö-
erna ökar på Söderleden, riksväg 41 på grund av den biltrafik 
som ska köra vänstersväng mot Trandaredsgatan, vilket även 
uppmärksammats i ÅVS Norden Borås. De köer som bildas 
ryms inom de befintliga körfälten i både sydgående och 
norrgående riktning, om än med liten marginal. 

Alstringen från de båda detaljplanerna innebär att belast-
ningen i korsningen ökar något och att köerna i genomsnitt 
ökar med 3-4 meter under sex minuter av maxtimman. De 
enskilda planernas påverkan på korsningens framkomlighet 
bedöms därmed vara liten. 

År 2025 när Borås ökat i befolkning och när detaljplanerna 
förväntas vara genomförda bedöms körfältsmagasinen vara 
tillräckliga. Med ytterligare trafiktillväxt enligt stadens 
prognos för 2040 kommer kommer köproblematiken att 
förvärras och körfältslängderna allt oftare vara otillräckliga.

För att undvika försämrad framkomlighet i korsningen 
bör åtgärder tas vid i framtiden. De åtgärdsförslag som 
trafikutredningen pekar på är att förse korsningen med 
signalstyrning och att förlänga körfältsmagasinen, både 
vänstersvängfält från norr och högersvängfält från söder. 

Bilparkering
Utgångspunkten är att byggherren i första hand ska lösa 
parkeringsbehovet enligt reglerna inom den egna fastigheten. 
I det ingår att titta på möjliga åtgärdspaket och eventuellt 
samnyttjande. Parkeringsplatserna enligt planförslag anord-
nas under mark. 

Parkeringstalen för bil som anges i reglerna är flexibla, vilket 
innebär att det minimumkrav som ställs går att reducera 
om byggherren åtar sig att göra åtgärder som skapar goda 
förutsättningar för andra resval än bil. För att det ska vara 
möjligt att reducera parkeringstalet måste kraven för god till-
gänglighet med kollektivtrafik uppnås. Aktuellt planområde, 
Svärdsfästet 4 ligger i ett kollektivtrafiknära läge och har 
således goda förutsättningar för parkeringstalet att reduceras 
i bygglovsskedet.

I det ingår att titta på möjliga åtgärdspaket och eventuellt 
samnyttjande. I de fall inom där det inte är möjligt att 
ordna hela parkeringsbehovet på den egna fastigheten ska 
parkeringsköp tillämpas. Parkeringsköp innebär att byggher-
ren istället för att ordna parkeringsplatsen betalar en viss 
summa pengar per parkeringsplats till kommunen. Dessa 
medel avsätts till allmänna parkeringsanläggningar. Avtal om 
parkeringsköp tecknas med mark- och exploateringsavdel-
ningen och måste vara klara innan bygglov får ges.  

Angöring och utfarter
In- och utfarter från Svärdsfästet 4 avsett för bil anordnas 
mot Guldbrandsgatan. 

Riksintressen
Inga riksintressen berörs. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och 
avlopp.

Sektion ovan visar bebyggelsens våningsplan, våningsplanet längst ner under mark anordnas med parkeringsplatser.
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Dagvatten
Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten 
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört 
med innan förändringen.

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fast-
igheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten 
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med 
befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna 
dagvattenledningar. 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.

För planförslaget kan det vara lämpligt att garaget utförs med 
en lägsta golvnivå som är högre än gatan för att undvika att 
pumpning av spillvatten och dagvatten behövs. 

Värme
Fjärrvärmeledningar finns längs med Guldbrandsgatan och 
den befintliga byggnaden på fastigheten Svärdsfästet 4 är 
ansluten. Innan rivningsarbeten på fastigheten påbörjas ska 
befintlig fjärrvermecentral kopplas ur och tas omhand.  

El, tele och fiber
Området är anslutet till el och teleledningar. 

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Hand-
bok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshand-
bok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas.

5. Mark
Park och rekreation
På väster sida angränsar planområdet till Svenljungaparken. 
Svenljungaparken är en park som fortsätter vidare norrut mot 
Trandaredsgatan. Parken närmast planområdet består av kupe-

Svenljungaparken.

rad grönyta med flertalet träd. I Svenljungaparken finns stigar 
och sittplatser, här finns möjlighet att spela boule och tillgång 
till lekplats. Södra delen av parken är en skog med varierad 
natur och kuperad terräng. Den gröna kilen som sträcker sig 
genom Trandared är utpekad i Grönområdesplanen (2017) 
och har klassats till nivå III, vilket innebär att naturen har ett 
högt värde. Grönområdet är ett stråk som är viktiga för såväl 
djur- och växtlivet som för människan.  

Cirka 600 meter norr om planområdet ligger grönområet 
Ollonstupet, klass II enligt Grönområdesplanen. Ollonstupet 
har flera olika naturtyper med ekskog och äldre kultur-
landskap. Terrängen är kuperad och området har besöks-, 
frilufts- och rekreationsvärden-, området är också en länk i 
grönstråken från Kypeområdet via Hässleholmsjöarna och 
vidare mot Kransmossen.  

Öster om Trandared, ca 600 meter från planområdet ligger 
friluftsområdet Kransmossen. Kransmossens idrottsplats har 
tillgång till friluftsgård, elljus- och skidspår. Vid idrottsplat-
sen finns ett flertalet motionsslingor och tillgång till bland 
annat utegym, hinderbana, boulebana och grillplatser. 

Fornlämningar och kulturminnen
Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.

Lagenligt skyddad natur
Ingen natur som är skyddad enligt 7 kap. MB finns inom 
planområdet.

Geoteknik och Radon
Marklagren i de yttre skiktet består av sandig morän och 
berggrunden består av gnejs, enligt SGU:s kartvisningstjäns-
ter.

Underlag från tidigare utförda geotekniska utredningar i 
närområdet samt ett geotekniskt PM utgör bedömningen för 
grundläggningen i detaljplaneområdet. Enligt geoteknisk 
PM för grundläggning bedöms att nya byggnader eventuellt 
behöver grundläggas på spetsburna pålar då marken inom 
planområdet troligen består av torv i de yttre lagren. Omfatt-
ningen av torv varierar ooch med tunnare lager torv som 
vilar på morän kan torven skiftas ur till friktionsmaterial och 
byggnader grundläggas med sulor (SIBA, 2022-01-18). 

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon. 

Förorenad mark
En markmiljöundersökning har genomförts för planområdet 
efter samrådet. En markmiljöundersökning syftar till att 
undersöka om marken inom planområdet innehåller några 
kända markföroreningar. Den utförda undersökningen har 
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visat att planområdet uppmätt halter för föroreningar som 
underskrider Naturvårdsverkets samtliga generella riktvärden 
med undantag från en provpunkt. I en provtagningspunkt 
har höga halter av koppar påträffats över Naturvårdsverkets 
gräns för mindre känslig markanväning. 

Innan byggnation behöver påträffad förorening avgränsas 
från planområdet. Därav rekommenderas att en komplet-
terande provtagning utförs inom provpunkten för ytterligare 
undersöka huruvida förhöjda halter finns inom provtag-
ningspunkten. 

Vid upptäckt av eventuella markföroreningar måste marken 
saneras innan ny byggnation uppförs. Startbesked får inte ges 
för grundläggning av byggnad förrän markens lämplighet 
avseende föroreningar, på aktuell plats, har avhjälpts till 
Naturvårdsverkets riktvärden för angiven markanvändning.

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

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor. I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor 
öka något. 

Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att 
lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken 
höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån 
byggnader.

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

Konsekvenserna av planens genomförande bedöms inte 
innebära att några miljökvalitetsnormer överskrids rörande 
grundvatten och ytvatten (5 kap. MB). Planområdet bedöms 
inte försvåra möjligehten att nå beslutad miljökvalitetsnorm 
då områdets och storlek har försumbar betydelse. Det 
aktuella planområdet är dessutom redan ianspråkstaget.  

Grundvattnets kvalitet
Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 
föreslagen planåtgärd.

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. För den nya byggnationen bör garage utföras utan 
golvbrunnar, alternativt med möjlighet att stoppa utflödet av 
släckvatten vid brand.

Områdets topografi gör att räddningstjänsten sannolikt inte 
kan tillgodoräknas som alternativ utrymningsväg. 

Om räddningstjänstens höjdfordon förväntas nyttjas som 
alternativ utrymningsväg behöver åtkomst säkerställas, 
exempelvis med räddningsvägar, körbart garagebjälklag för 
tunga fordon och/eller servitut på grannfastigheter. Vilken 
lösning som blir aktuell avgörs i samband med bygglovet. 
Vid bygglov bör räddningstjänstens insatsmöjligheter i norra 
trapphuset särskilt beaktas. Om avstånd mellan uppställ-
ningsplats och norra trapphuset överstiget 50 meter bör 
särskilda åtgärder vidtas, exempelvis stigarledningar. 

7. Sociala perspektiv
Planförslaget innebär en förtätning med bostäder i centrala 
Trandared på redan ianspråkstagen mark. Fler bostäder i 
området kommer sannolikt medföra att platsen i högre grad 
befolkas vilket kan bidra till en ökad känsla av trygghet. 
Genom att fler människor bor och rör sig i området och mer 
utblickar mot allmänna ytor, gator, gång- och cykelbanor 
samt busshållplatsen så kan trygghetskänslan öka. 

8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga.   

Buller och vibrationer
I området planeras bostäder intill en trafikerad väg och söder 
om föreslagen bebyggelse finns järnvägen kust till kust-banan 
därför har en bullerutredning tagits fram. Bullerutredningen 
visade att det aktuella planområdet är bullerutsatt. 
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Resultaten från bullerutredningen visar att det aktuella 
byggnadsförslaget underskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå 
för samtliga bostadsfasader och således uppfylls riktvärdet 
gällande ekvivalent ljudnivå. 

För den maximala ljudnivån visar resultat att delar av fasaden 
är bullerutsatt närmast Guldbrandsgatan. Ljudnivån vid den 
sydöstra delen av fasaden mäts upp till 70-75 dBA. För att 
bullervärdena ska klaras enligt förordning (2015:216) rekom-
menderas att ett bullerplank placerasd utmed uteplats ner mot 
Guldbrandsgatan. Vid detta utförande kan uteplats placeras 
närmre Guldbrandsgatan och uppfylla riktvärde för trafikbul-
ler gällande uteplats. Se resultatet från bullerutredningen 
nedan. 

Nedan redovisas riktvärdena för trafikbuller. Dessa bör inte 
överskridas.

• 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, 
och uteplats där 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden.

• För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att 
bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad.

• Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 
fasad ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen 
i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och minst hälften av 
bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad.

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

9. Planbestämmelser 
Detaljplanen syftar till att reglera och fastställa en lämplig 
användning av mark- och vattenområden. Användningen 
regleras med planbestämmelser. Alla planbestämmelser ska 
ha stöd i plan-och bygglagen (PBL kapitel 4). Nedan beskrivs 
de planbestämmelser som ingår i detaljplanen för Svärdsfästet 
4.  

Kvartersmark
Bokstaven B står för Bostäder och tillåter att befintliga 
byggnader eller framtida ny bebyggelse får inrymmas med 
bostäder såsom lägenheter, radhus med mera. 

Egenskapsbestämmelser, kvartersmark
Inom prickad mark får byggnad inte uppföras. Balkong tillåts 
sticka ut 1,5 meter från fasad.   

Inom korsmark får endast komplementbyggnad uppföras. 
Skärmtak tillåts.

Bebyggelsens höjd är reglerad med byggnadshöjd över angivet 
nollplan. 

Maximal ljudnivå, underlag från bullerutredning (Soundcon). 

Ekvivalent ljudnivå, underlag från bullerutredning (Soundcon). 

maximal ljudnivå inte överskrids. Detta regleras för 
att säkerställa att bostadens utformning och placering 
skapar en så kallad ”tyst sida”.
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Bestämmelsen b1 reglerar att marken får underbyggas med 
underjordiskt garage vars bjälklag ska vara planterbart och 
körbart.

Skydd mot störningar
Byggnad ska placeras och utformas så att gällande riktvärden 
enligt förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
klaras. För de bostäder med uteplats där inte föreskrivna 
riktvärden klaras gäller att bostaden ska ha tillgång till minst 
en skyddad uteplats, gemensam eller privat, där riktvärden 
för uteplats klaras. För de bostäder där riktvärden för 
trafikbuller vid fasad inte klaras gäller att minst hälften av 
bostadsrummen ska vara vända mot en skyddad sida där 
riktvärden enligt förordningen klaras.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga 
kraft. 

Planavgift debiteras ej.

Tomtindelningen 1583K-BN454/1956 för Svärdsfästet 4 
upphör att gälla inom planområdet. 

Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastig-
heten. 

Startbesked för lov som innebär markarbete får inte ges 
förrän markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell 
plats för lov, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden 
för angiven markanvändning. 

10. Övergripande beslut
Vision 2025
År 2012 antogs visionen Borås 2025 av kommunfullmäktige. 
Visionen innehåller ett flertal strategier som kommunen 
har som mål att uppnå till år 2025. Bland annat att Borås 
företagande ska växa genom samverkan, att goda resvanor 
ska främjas samt att Borås ska vara en öppen mötesplats för 
alla. Vid förtätning av bostäder på Svärdsfästet 4 i Trandared 
bidrar utvecklingen till en livskraftlig stadskärna, med en 
blandad bebyggelse av gammalt och nytt i staden. 

Översiktlig planering
Borås översiktsplan är antagen av kommunfullmäktige 2018. 
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 

I översiktsplanen finns följande strategier som berörs av 
förtätning och utveckling av bostäder: 

 » Bebyggelsen växer i första hand genom förtätning, 
komplettering och omvandling inom orterna – alltså 
där det redan är byggt. Genom att växa inifrån utnyttjas 
mark och infrastruktur optimalt, bebyggelsen hålls ihop 
och nya områden integreras i den redan byggda miljön.

 » Bebyggelse koncentreras utmed stråk och runt stationer, 
mindre centrum och stadsdelstorg. Handel och service 
samlas lokalt och nära bostäder. Bebyggelsen binds 
samman med tät kollektivtrafik och trygga gång- och 
cykelbanor i stråken. Täthet, variation och attraktiva 
gaturum utvecklar stråkens stadsmässighet.

I översiktsplanen ligger planområdet, Svärdsfästet 4 inom 
det utpekade stråket US12. Bergso/Bergsäter - Trandared. 
Stråket ska binda samman Trandared med stadskärnan som 
ska stärkas genom kompletterande bebyggelse. Att genom-
föra detaljplan möjliggör förtätning av bostadsbebyggelse 
inom det urbana stråket och stadsdelen Trandared, vilket 
även bidrar till en koncentrerad stadsutveckling inom Borås 
tätort och som främjar hållbara transporter. 

Miljömål
I de nationella miljömålen finns God bebyggd miljö som 
berör planering av nya bostäder. Riksdagens definition av 
miljömålet God bebyggd miljö – ”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 hushåll-
ning med mark, vatten och andra resurser främjas”. 

Precisering av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 
finns genom regionala tilläggsmål. Här anges vikten av att 
kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och 
tillgängliga och att det finns attraktiva, säkra och effektiva 
gång- och cykelvägar. Att det finns natur- och grönområden 
i närheten av bebyggelsen som är tillgängliga och av god 
kvalitet.

I miljömålen för Borås Stad sammanfattar man hållbar-
samhällsplanering som följande: Borås Stad planerar för 
ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en 
hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad 
sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad 
där vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar 
förtätning innebär att människor kan transportera sig på ett 
hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för 
att underlätta för invånarna.
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11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

En bullerutredning har genomförts för att undersöka om 
planområdet är bullerutsatt. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
 » Exploatören ansvarar för samtliga byggnads- och 

anläggningsarbeten inom kvartersmark på sin fastighet.

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad 
och drift av allmänna anläggningar avseende vatten, 
spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt avfallshantering. 

 » Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad och drift av 
allmänna anläggningar för el. 

Avtal
I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades 
ett plankostnadsavtal mellan Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning och exploatören som bland annat reglerar 
finansiering av detaljplanearbetet. 

Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur man 
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser 
enligt gällande parkeringsregler. Platserna ska tillgodoses 
inom den egna fastigheten eller på annan närliggande fastig-
het genom officialservitut eller gemensamhetsanläggning.

Ledningar
Ledningskoll utfördes i mars 2020. Följande ledningsägare 
har ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet:

 » Borås Energi och Miljö. 

 » Borås Elnät.

 » Tekniska förvaltningen, Borås Stad. 

Det åligger kommande exploatörer att i god tid kontakta 
berörda ledningsägare. Ytterligare ledningar, okända av Borås 
Stad, som berörs av detaljplanen kan finnas. Det åligger 
kommande exploatör att undersöka om ytterligare ledningar 
finns. 

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar en fastighet: Borås Svärdsfästet 4 som 
ägs av AB Bostäder i Borås. 

För fastigheten Borås Svärdsfästet 4 gäller bestämmelse 
om tomtindelning från 1956. Detaljplanen medför att 
tomtindelningen upphör att gälla inom planområdet. Fastig-
hetsgränserna för Svärdsfästet 4 är därmed inte längre låsta 
i sitt befintliga läge. Framtida fastighetsbildning berörande 
fastigheten prövas enbart utifrån bestämmelser i detaljplanen 
samt lämplighetskraven i fastighetbildningslagen.

Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande 
konsekvenser för fastigheten:

 » Nya byggrätter för bostäder (B) tillskapas.

 » I och med upphävandet av tomtindelningen är fastig-
hetsgränserna inte längre låsta i sitt befintliga läge.

Ekonomi
Grundprincipen är att exploatören ska finansiera de åtgärder 
som uppkommer i samband med dennes exploatering. 
Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering, men som 
bedöms vara nödvändiga för det allmänna, ska finansieras av 
kommunen.

Genomförandet av detaljplanen kommer inte att innebära 
några kostnader för kommunen. 

Kostnader som kommer att belasta exploatören:

 » Framtagande av planhandlingar.

 » Undersökningar som krävs för detaljplanens framtagan-
de, detaljplanens genomförande samt för byggnation.

 » Anslutningsavgifter för fiberanslutning.

Exploatören kan tillgodogöra sig den eventuella värdeökning 
som detaljplanen medför för dennes fastighet. 

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft.

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

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

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Miljöteknisk markundersökning (COWI, 2021-06-23).

 » Trafikutredning (SWECO, 2019-12-03). 

 » Bullerutredning (Soundcon, 2020-05-20).

 » Geotekniskt PM, grundläggning (STIBA, 2022-01-18).

 » Geoteknisk utredning (WSP, 2007-08-15).

 » Geoteknisk utredning (ABEM, 1966-06-29).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar. Handläggare 
från Borås Stad har varit Lisa Marklinder.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Lisa Marklinder 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Marie Spångmyr  
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter 
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram 
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt, 
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de 
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare 
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en 
detaljplan. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 
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skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan


