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SAMMANFATTNING 
Detaljplanen skapar förutsättningar för en större byggrätt 
med fler våningar än i dagsläget. Utgångspunkten är att 
skapa trygghetsbostäder samt centrumfunktioner, där 
centrumverksamheten lokaliseras på bottenplan. 

Vid framtagandet av planförslaget har överväganden 
framförallt gjorts avseende byggnadens höjd och 
placering med hänsyn till grannfastigheter och 
stadsbilden. Även gröna och sociala värden har beaktats i 
planarbetet för att generera hälsofrämjande och 
miljösmarta effekter.  

För att lämplighetsbedöma större volymer och ett 
källargarage inom planområdet har solstudier, en buller- 
och vibrationsutredning samt ett geotekniskt utlåtande 
och en dagvattenutredning tagits fram. 
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1 INLEDNING OCH SYFTE 

1.1 DETALJPLANENS SYFTE 
Planens syfte är att möjliggöra för ett flerbostadshus i 5–6 våningar med tillhörande källargarage. 
Verksamhetslokal planeras i bottenplan.  

1.1.1 DETALJPLANENS HUVUDDRAG 
Kvartersmarken inom planområdet föreslås bebyggas med bostäder och centrumverksamheter 
med tillhörande miljöhus och uteplats i söder. En garagenedfart planeras utmed fastighetens östra 
gräns vilken leder till en källare med parkering och förråd för de boende. Norr om byggrätten får 
parkering finnas på markplan för centrumverksamhetens ändamål. I planområdets västra gräns 
föreslås en gångpassage vilken skapar en genare väg mellan Göteborgsvägen och Köpmansvägen. 

Situationsplan (Tengbom). 
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1.2 PLANOMRÅDE 
Planområdet ligger i Bollebygds tätort mellan Göteborgsvägen och Köpmansvägen och omfattar 
cirka 1310 m2. Fastigheterna Flässjum 2:63, 2:76 och 2:80 angränsar till planområdet. Flässjum 
2:49 samt del av 2:79 och 2:42 ligger inom planområdet. Bollebygd Towers AB äger den största 
fastigheten inom planområdet, vilken är Flässjum 2:49. Rävlanda Hyreshus AB äger Flässjum 2:79 
och Flässjum 2:42 ägs av privatperson. Även del av Flässjum 12:77 samt S:3 ligger inom 
planområdet, den förstnämnda ägs av kommunen och den sistnämnda är en samfällighet som ägs 
av flera parter.  

Inom planområdet finns en byggnad i två våningar med tillhörande parkering. Merparten av 
markytan är asfalterad. 

Översiktskarta över planområdet. Källa: Lantmäteriets topografiska karta. 

1.3 ÄRENDEINFORMATION  
Enligt 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900) ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda 
intressen vid prövningen av lämpligheten av föreslagen planläggning.  

Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken 
(1998:808) ska tillämpas. Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap. miljöbalken. 

1.3.1 PLANUPPDRAG 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2021 att ge samhällsbyggnadsnämnden ett nytt 
planuppdrag för fastigheten Flässjum 2:49 (§175 KS2019/121) i syfte att möjliggöra för ett större 
flerbostadshus än i dagsläget.  
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2 BEBYGGELSE 

2.1 BEBYGGELSESTRUKTUR OCH STADSBILD 
2.1.1 BEFINTLIGT 
Bebyggelsestrukturen i Bollebygds centrum är av varierande karaktär. I anslutning till planområdet 
finns såväl villabebyggelse som flerbostadshus. Våningsantalet varierar från två till fem våningar. 
Bebyggelsen är relativt gles och det finns mellanrum med parkering, grönska och vägar mellan de 
flesta huskroppar. Det finns en blandning av bostäder, handel, kontor, vårdlokaler samt ett torg i 
nära anslutning till planområdet. Inom planområdet finns en byggnad med verksamhetslokal samt 
en bostadslägenhet. Byggnaden består av två våningsplan samt en källarvåning med en 
byggnadsarea (BYA) på cirka 175 m2. 

  
Befintlig bebyggelse i anslutning till/inom planområdet. Foton tagna från Göteborgsvägen.  

  
Befintlig bebyggelse i anslutning till/inom planområdet. Foton tagna från Köpmansvägen.  
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Befintlig bebyggelsestruktur och förgårdsmark runt och inom planområdet. Foton tagna från Göteborgsvägen. 

2.1.2 NYTT 
Den föreslagna bebyggelsen har en högsta nockhöjd på 20 meter, vilket rymmer cirka sex 
våningar med tre meter per våning. Den totala byggnadsarean (BYA) för huvudbyggnaden 
föreslås bli cirka 260 m2. Syftet med den ökade volymen är att möjliggöra för en förtätning i 
centrum med fler bostäder i ett strategiskt läge. Bebyggelsen ska möjliggöra för bostäder och 
centrumfunktioner, med verksamhetslokal i bottenvåningen. Resterande våningar ska möjliggöra 
för cirka 14 bostadslägenheter. I förslaget förses alla lägenheter med en balkong, förutom 
vindsvåningen.  

Perspektivbild från torget med föreslagen bebyggelsevolym. 
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Perspektivbild från Göteborgsvägen med föreslagen bebyggelsevolym.  

Perspektivbild från Tingshusparken med föreslagen bebyggelsevolym. 
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Sektion A-A. Planerad bebyggelse. 

Sektion B-B. Planerad bebyggelse. 

2.1.3 KONSEKVENSER 
Planförslaget kommer i viss utsträckning att förändra stadsbilden i Bollebygds centrum då planen 
möjliggör för en något högre byggnad än de befintliga. Att förtäta genom att bygga på höjden 
bedöms i detta fall som positivt då det istället lämnar plats till andra kvaliteter inom planområdet 
och i centrum så som förbättrad avfallshantering och en bostadsgård. Det är fortsatt önskvärt att 
bygga med hänsyn till omgivning och grannfastigheter varför bestämmelser om begränsning av 
markens utnyttjande och bebyggelsens utformning har reglerats.    

Bedömningen att utveckla och förtäta centrum framför att bevara den befintliga byggnaden väger 
tyngre då det skapar mervärde för det allmänna intresset genom att fler bostäder och 
verksamhetslokaler tillkommer. Denna bedömning bygger även på det facto att byggnaden redan 
byggts om i flera omgångar, vilket medfört att bevarandevärdet har sänkts.    
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2.1.4 SOLSTUDIE 
Solstudier har gjorts för att tydligare redovisa hur den föreslagna bebyggelsen kommer att påverka 
dagsljus och skugga inom samt runt planområdet. Solstudierna har gjorts vid två tillfällen, 
vårdagjämning respektive sommarsolstånd, samt vid fyra olika klockslag för att jämförelser ska 
kunna göras. Även den befintliga situationen gestaltas för att enklare jämföra nuläget med 
föreslagen bebyggelse. 

Sammanfattningsvis skapar den föreslagna bebyggelsen mer skugga på omgivningen än den 
befintliga bebyggelsen, där framförallt grannfastigheten Flässjum 2:42 berörs. De förändrade 
skuggförhållandena är mest påtagliga under kvällstid på sommaren. 
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2.2 BOSTÄDER 
2.2.1 BEFINLTIGT 
Inom planområdet finns idag en bostadslägenhet. I närområdet finns till största del lägenheter i 
flerbostadshus. De vanligaste lägenhetsstorlekarna i Bollebygds kommun är omkring 60–90 m2 

med 2–3 rum och kök. 

2.2.2 NYTT 
Planförslaget möjliggör för en byggnad med cirka 14 lägenheter, där varje våning planeras ha 4 
lägenheter med 2 rum och kök. Utgångspunkten är att bostäderna blir hyresrätter i form av 
trygghetsbostäder. För att trygghetsbostäder ska kunna etableras i byggnaden är det av stor vikt att 
lokaler och lägenheter görs tillgängliga och har goda gemensamhetsytor såväl inomhus som 
utomhus. En gemensam bostadsgård planeras därför på fastighetens södra sida där även 
bostadsentrén föreslås. Bostadsparkering är tänkt att lösas i ett garage under hela fastigheten. I 
garaget kommer även förrådsutrymmen finnas tillgängliga.  

2.2.3 KONSEKVENSER 
Den befintliga bostaden kommer försvinna som en konsekvens av planen. Däremot skapar 
planförslaget förutsättningar för fler människor att komma in på bostadsmarknaden då fler 
bostäder möjliggörs. Även bostadsbeståndet i kommunen gynnas av planförslaget då det skapar 
mer variation på bostadsmarknaden som annars är dominerad av småhus.  
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2.3 ARBETSPLATSER 
2.3.1 BEFINLTIGT 
Det finns en verksamhetslokal inom planområdet i dagsläget. I närheten av planområdet finns 
bland annat restauranger, livsmedelsbutiker, apotek, gym, vårdcentral och kontor. 

2.3.2 NYTT 
Planförslaget möjliggör en större yta för kontors- och centrumverksamhet i bottenplan än i 
dagsläget. 

2.3.3 KONSEKVENSER 
Planförslaget möjliggör fortsatt för verksamheter inom planområdet. Detta är positivt ur ett 
socialt och ekonomiskt hållbart perspektiv i kommunen eftersom det skapar arbetsmöjligheter 
och ökar flödet av människor centrum. 

2.4 SERVICE 
2.4.1 BEFINLTIGT 
Planområdet ligger i Bollebygds centrum med närhet till såväl matvaruhandel, butiker, apotek och 
restauranger.  

Kommunhuset och en vårdcentral ligger cirka 100 meter från planområdet. Förskola och skola 
ligger som närmst omkring 380 respektive 650 meter från planområdet.  

2.4.2 NYTT 
Planförslaget möjliggör för ny service att tillkomma inom planområdet. 

2.4.3 KONSEKVENSER 
Planförslaget möjliggör för fler bostäder vilket vidare kommer generera ett högre tryck på 
befintlig service. Även ny service tillåts inom planområdet och kan således förstärka den 
befintliga. 

2.5 HISTORIK OCH KULTURMILJÖ 
Fastigheten Flässjum 2:49 bebyggdes år 1937 med byggnaden som idag återfinns på platsen. 
Dessförinnan utgjordes fastigheten av jordbruksmark, precis som stora delar av det som idag är 
Bollebygds centrum. Fram till år 1978 var byggnaden ett bostadshus med två lägenheter, en i varje 
våningsplan, därefter köptes fastigheten av Bollebygds Glasmästeri som i sin tur gjorde om 
bottenvåningen till verksamhetslokal för glasmästeriet. Under samma period bebyggdes även en 
affärslokal utmed Göteborgsvägen samt en verkstadslokal i söder. Idag står bottenvåningen tom 
men har tidigare används som yogastudio.  

I likhet med många andra byggnader i Bollebygd under 30-talet namngavs även denna byggnad. 
Husets namn, Hemgården, valdes av den dåvarande fastighetsägaren, men varför det blev just 
detta namn finns det ingen förklaring till idag. Mest troligt tyckte ägaren att det var ett passande 
och vackert namn för en bostadsfastighet i konkurrens med andra fantasifulla varianter i centrum 
så som Björkbacken, Sandhem, Åkra, Eksätra och Malmgården. Dessa husnamn utgjorde 
postadressen till fastigheten under hela 1900-talet men försvann när lagen om unika 
belägenhetsadresser infördes i början på 2000-talet.  
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Det kulturhistoriska värdet av den befintliga byggnaden anses vara förvanskat eftersom 
byggnaden redan har byggts om vid flera tillfällen genom åren. 

Fotografi på Hemgården cirka 1947. Källa: Bollebygds Hembygdsförening   
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3 GATOR OCH TRAFIK 

3.1 GATUNÄT 
3.1.1 BEFINTLIGT  
Gatunätet i anslutning till området är relativt finmaskigt, med mindre vägar som löper runt 
bebyggelsestrukturen. Många av dessa vägar är återvändsgator. Göteborgsvägen norr om 
planområdet är något större och leder trafiken till såväl Göteborg som Borås.  

Inom planområdet finns det i dagsläget asfalterade ytor som används till och från 
parkeringsplatser samt som genomfart mellan Göteborgsvägen och Köpmansvägen. 

  
Infart till Köpmansvägen från Stationsvägen samt del av Köpmansvägen. 

  
Del av Köpmansvägen samt genomfartsgata mellan Göteborgsvägen och Köpmansvägen. 
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Gatunät inom planområdet samt del av Göteborgsvägen.  

3.1.2 NYTT  
Planförslaget möjliggör för en ny gångpassage mellan Göteborgsvägen och Köpmansvägen som 
idag används som genomfart för bilar. Genomfarten från Flässjum 2:49 till 2:42 föreslås byggas 
igen för att möjliggöra för bilparkering samt avskärmande växtlighet. 

I övrigt kommer den hårdgjorda ytan inom området att minimeras för att bland annat skapa 
bättre förutsättningar för en mer ekologisk och socialt hållbar bostadsgård. 

3.1.3 KONSEKVENSER 
Planförslaget medför färre genomfartsgator för bilar. Gatunätet för mjuka trafikanter stärks i och 
med planförslaget.   

3.2 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
3.2.1 BEFINTLIGT 
Inom planområdet finns i dagsläget inga befintliga gång- och cykelvägar, vilket utgör en tämligen 
osäker trafikmiljö för de som ändå passerar där. Längs med Göteborgsvägen, i anslutning till 
planområdet, återfinns en befintlig gångväg vilken även används av cyklister. Gångvägen är 
relativt smal, cirka 2,5 meter bred. På andra sidan av Göteborgsvägen finns en befintlig väg för 
både gång- och cykeltrafik. 

Inga cykelparkeringar finns inom planområdet idag. 

  
Befintlig gångväg samt gång- och cykelväg längs med Göteborgsvägen. 
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3.2.2 NYTT 
En gångpassage föreslås tillkomma där genomfartsgatan mellan Göteborgsvägen och 
Köpmansvägen går idag.  

Cykelparkeringar föreslås tillkomma på flertalet platser inom planområdet, såväl inomhus som 
utomhus, för att optimera cykelanvändningen i centrum.  

3.2.3 KONSEKVENSER 
Föreslagen gångpassage skapar förutsättningar för en mer lättillgänglig och trafiksäker koppling 
mellan Göteborgsvägen och Köpmansvägen vidare till Bollebygds station. Även förutsättningar 
för fler cykelparkeringar möjliggörs av planen genom färre markparkeringar för bilar, vilket kan 
öka cykelanvändningen och ha goda effekter på såväl folkhälsa som miljö.  

3.3 BILTRAFIK OCH BILPARKERING 
3.3.1 BEFINTLIGT 
För att ta sig med bil från Bollebygds centrum och vidare mot Borås eller Göteborg trafikeras 
framförallt Göteborgsvägen och riksväg 40. Göteborgsvägen används även för att nå planområdet 
i dagsläget men det går även att köra på Stationsvägen vidare till Köpmansvägen. Den senare 
används främst för de boende.  

Angöring och utfarter till planområdet sker idag från Köpmansvägen och Göteborgsvägen, via 
grannfastigheterna Flässjum 2:42 och 2:79. Det finns inget upprättat servitut för detta i dagsläget.  

Bilparkering finns på markplan både norr och söder om den befintliga bebyggelsen, samt utmed 
Köpmansvägen. Det finns totalt 11 bilparkeringar inom planområdet. 

  
Angöring till fastigheten från Köpmansvägen samt bilparkeringar inom planområdet på Köpmansvägen. 
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Befintlig angöring till fastigheten från Göteborgsvägen/Flässjum 2:79 samt bilparkeringar inom planområdet. 

3.3.2 NYTT 
Planförslaget möjliggör inte för några nya bilvägar, däremot föreslås genomfartsgatan väster om 
byggrätten att tas bort till förmån för mjuka trafikanter. Med anledning av detta förväntas 
motortrafiken reduceras inom planområdet.  

Angöring och utfarter föreslås fortsatt ske från Köpmansvägen samt Göteborgsvägen. Då 
fastigheten inte har någon egen utfart till Göteborgsvägen kommer ett avtal att tecknas mellan 
fastighetsägarna för Flässjum 2:49 och 2:79 så att rättighet för samnyttjande av utfart upprättas. 
Från Köpmansvägen kommer de boende kunna ta sig till ett källargarage för att parkera sina bilar. 

Bilparkeringen inom planområdet föreslås reduceras på markplan för att istället skapa 
förutsättningar för mer hållbara resor i centrum så som gång, cykel och kollektivtrafik samt även 
för att möjliggöra för en mer hållbar bostadsgård. För de boende planeras ett källargarage under 
hela fastigheten Flässjum 2:49. Garaget inrymmer cirka 14 parkeringsplatser, varav 1 
handikapparkering.  

3.3.3 KONSEKVENSER 
Den största påverkan på motortrafiken förväntas ske på Kullamotet, eftersom de flesta resor 
förväntas gå i riktning mot Göteborg, men påverkan förväntas vara marginell. 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 livsmedelsbutiker, 
arbetsplatser och andra funktioner kan flertalet resor ske med andra färdmedel än bil, och 
påverkan på trafiksystemet kan därmed bli mindre.  

Bollebygds centrum är den plats i kommunen med bäst förutsättningar för de boende att välja 
andra färdmedel än bil, vilket talar för att det är positivt med förtätning med bostäder i detta läge. 
Av samma anledning är det rimligt att frångå kommunens parkeringsnorm om 1,1 
parkeringsplatser per bostad i detta centrala läge. Parkeringar ska fortsatt lösas inom planområdet 
men bör understiga 1 parkeringsplats/lägenhet för att istället skapa rum för grönstruktur och 
cykelparkeringar. 
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3.4 KOLLEKTIVTRAFIK 
3.4.1 BEFINTLIGT 
Det är cirka 90 meter från planområdet till Bollebygds station där majoriteten av kollektivtrafiken 
passerar i kommunen. Några linjer som går förbi här är buss 101 och 110 samt västtågen till 
Göteborg och Borås. 

 
Bollebygds busstation. 

3.4.2 NYTT 
Kollektivtrafiken förväntas inte byggas ut till följd av planförslaget. Däremot genererar 
planförslaget ett ökat passagerarunderlag för kollektivtrafiken då fler människor ges möjlighet att 
bo nära stationen. 

3.4.3 KONSEKVENSER 
Ett ökat passagerarunderlag för kollektivtrafiken kan på sikt medföra högre turtäthet och fler 
avgångar. Detta kan även medföra att biltrafiken reduceras i Bollebygds centrum vilket skulle ha 
positiva konsekvenser för bland annat trafiksäkerhet, luftkvalitet och folkhälsa. 
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4 MARK, MILJÖ OCH HYDROLOGI 

4.1 NATUR OCH VEGETATION 
4.1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Längs med fastighetsgränsen i norr, väst och öst finns vegetation i form av träd och buskage. En 
trädallé sträcker sig längs med Göteborgsvägen intill fastighetsgränsen.  

 
Fastighetsgräns i väst och öst med blandad vegetation. 

4.1.2 KONSEKVENSER 
Vid eventuell projektering av källargarage och bebyggelse kommer viss grönska gå förlorad. 
Däremot möjliggör planen för en bostadsgård i söderläge vilken till viss del kan kompensera för 
den gröna infrastruktur som skadas eller flyttas under byggskedet. Bostadsgården skapar 
förutsättningar för socialt umgänge, rekreation och i viss utsträckning en spridningskorridor för 
djur.  

4.2 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN  
De geotekniska förhållandena på platsen framgår i sin helhet av det geotekniska utlåtandet som 
upprättats inför samrådet. Sammanfattningsvis är förutsättningarna för de geotekniska 
förhållandena på platsen goda, men lokal stabilitet måste utredas inför schaktning i samband med 
byggskedet. Även kompletterande undersökningar måste göras på fastigheten i byggskedet för att 
fastställa grundläggningssätt.   

4.2.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Jordlagret runt byggnaden antas främst bestå av ett tunnare lager mulljord. Därunder består 
jorden av omfattande lager isälvsmaterial, uppskattningsvis minst 30 meter djupt. Isälvsmaterial 
förekommer i olika kornstorlekar, vanligt förekommande är silt, sand och grus i olika lager. 
Generellt sett är sättningsförhållandena i friktionsjord, så som sand och grus mycket goda, 
förutsatt att eventuell lokal förekomst av organisk jord schaktas bort.  

4.2.2 GEOTEKNISKT UTLÅTANDE 
WSP har gjort ett geotekniskt utlåtande (PM) av planområdet 2022-04-13. Sammanfattningsvis är 
totalstabiliteten tillfredställande i nuvarande förhållanden och någon kompletterande utredning 
för geotekniken bedöms inte behövas. Däremot behöver lokal stabilitet i samband med schaktet 
utredas inför byggskedet. Även kompletterande geoteknisk utredning avseende grundläggning 
måste utredas i byggskedet.  
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4.3 BIOLOGISK MÅNGFALD 
4.3.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Den biologiska mångfalden inom planområdet är begränsad då växtligheten är underminerad den 
bebyggda miljön. En trädallé bestående av oxlar löper utmed Göteborgsvägen intill 
fastighetsgränsen och bidrar såväl med estetiska värden som ett gott mikroklimat, hantering av 
dagvatten och spridningskorridor för djur.  

För att förhöja värdet för såväl djur som växter i och intill planområdet bör nya inslag av grönska 
tillkomma.  

4.3.2 KONSEKVENSER 
Inga känsliga arters livsmiljöer förväntas påverkas negativt av planförslaget. Befintliga 
spridningskorridorer förväntas försvinna till följd av projekteringen men planförslaget möjliggör 
fortsatt för ny grönstruktur att tillkomma. Detta säkerställs bland annat genom 
planbestämmelserna om utförande – vegetationsklädda tak samt genomsläpplig mark.  

4.4 REKREATION 
4.4.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

 
Tingshusparken. 

I närheten av planområdet finns en del rekreationsområden i form av parker, lekplatser och 
skolgårdar.  

Tingshusparken är den park som ligger närmast planområdet, cirka 120 meter bort, och som 
erbjuder bänkplatser och grönyta i en offentlig miljö. Skattegårdsparken, även kallad sinnenas 
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park, ligger cirka 210 meter från planområdet och omfattas av såväl en lekplats, grillplats som 
olika gröna offentliga rum. Parken är tänkt att vara en plats för möten mellan olika generationer. 

Cirka 570 meter från planområdet ligger Bollebygdskolan där även promenad- och cykelstråk 
finns tillgängligt för allmänheten tillsammans med idrottsanläggning och lekplatser. 

4.4.2 KONSEKVENSER 
Planförslaget ger inga direkta konsekvenser på rekreationsområdena i närheten. Indirekt kan de 
komma att påverkas då fler människor troligtvis kommer att nyttja dessa miljöer i och med ett 
ökat bostadsbestånd.   

Inom planområdet tillkommer en bostadsgård vilken kan användas till rekreation för de boende 
och dess besökare. 

4.5 KULTURLANDSKAP 
4.5.1 FÖTUTSÄTTNINGAR 
Inom och i nära anslutning till planområdet finns inget kulturlandskap i form av jordbruk, 
skogsbruk och betesmarker.  

Ett fornminne i form av ett vägmärke finns cirka 40 meter från planområdet på fastigheten 
Flässjum 2:63. 

4.5.2 KONSEKVENSER 
Planförslaget förväntas inte har några konsekvenser på kulturlandskap eller fornminnen. 

4.6 KLIMATANPASSNING 
4.6.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Planområdet skyddas till viss del från det buller som järnvägen ger upphov till i och med 
bebyggelsen på andra sidan Köpmansvägen. Grönskan i och omkring planområdet erbjuder till 
viss del skugga, vindskydd och har även en luftrenande funktion samtidigt som dagvattnet 
hanteras.  

4.6.2 KONSEKVENSER 
Vid projektering och i byggskedet kommer troligtvis buskar och en del träd försvinna vilket kan 
komma att försämra kvaliteten på mikroklimatet i området samt den biologiska mångfalden. 
Kompensationsåtgärder kommer därför behövas för att ersätta denna grönstruktur.  
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4.7 LAGENLIGT SKYDDAD NATUR 

 
Del av trädallé utmed Göteborgsvägen. 

4.7.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 
I 7 kap. Miljöbalken (1998:808) beskrivs särskild natur som är skyddsvärd. Ett sådant område är 
trädalléer, vilka innefattas av biotopskydd. En trädallé med oxlar återfinns längs med 
Göteborgsvägen, vilken angränsar till planområdet, och allén behöver således beaktas varsamt vid 
eventuell projektering. Om träden skadas eller tas ner till följd av planförslaget behövs särskild 
dispens från Länsstyrelsen och kompensationsåtgärder för varje träd behöver utföras. 2022-11-16 
beslutade Länsstyrelsen att ge dispens för ett av dessa träd (se planerad flytt av det västra trädet på 
sida 5), förutsatt att 6 villkor följs. Länsstyrelsens villkor för att flytta oxeln: 

1. Trädet ska förberedas för flytt med beskärning av rotsystem och träd enligt ansökan.  
2. Trädet skall flyttas med en intakt rotklump med en diameter på minst 2,5 meter.  
3. Trädet ska vara livskraftigt om 5 år annars ska ett nytt träd av samma sort planteras på 

samma plats.  
4. Sökanden ansvarar för att de entreprenörer som ska utföra arbetet får ta del av detta 

beslut och vet vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas.  
5. Återrapportering med fotodokumentation som styrker omplanteringen ska skickas till 

Länsstyrelsen senast en vecka efter att omplanteringen utförts. Ange dnr 43025-2022 i 
rubrikraden.  

6. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag detta beslut 
vann laga kraft, annars upphör dispensen att gälla. 
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4.7.2 KONSEKVENSER 
En av oxlarna utmed Göteborgsvägen, det västra, behöver flyttas till följd av det planerade 
källargaraget. För att trädallén fortsatt ska behålla sin funktion som spridningskorridor, luftrenare, 
och dagvattenhanterare föreslås flytten ske 6 meter västerut inom planområdet. Om trädet inte är 
i skick att flyttas föreslås nyplantering av liknande karaktär. Länsstyrelsens villkor för hantering av 
trädet ska efterföljas.  

Även det andra trädet i trädallén riskerar att påverkas vid planerad projektering av källargaraget. 
Därför behöver särskilda åtgärder tas för att skydda trädet under projekteringen. Om trädet 
skadas eller behöver flyttas behöver även en ansökan om dispens för biotopskydd göras för detta 
träd. Om detta blir aktuellt eller inte kommer utredas närmare i bygglovsskedet.  

4.8 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN  
4.8.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Enligt SGU:s brunnsarkiv finns uppgifter om grundvattennivåer nära planområdet. Däremot är 
närmsta ytvattenförekomst med miljökvalitetsnormer på säkert avstånd från området. 
Grundvattennivåerna ska förväntas variera med årstid och nederbördsförhållanden.  

4.8.2 KONSEKVENSER 
Planförslaget anses inte påverka de hydrologiska förhållandena på platsen. 

4.9 HUSHÅLLNING AV MARK- OCH VATTENOMRÅDEN 
I 3 kap. Miljöbalken (1998:808) finns ett antal grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden av betydelse för vissa allmänna intressen. Dessa ska så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada de utpekade intressena. 

Planförslaget anses inte påverka hushållningen av mark- och vattenområden som tillämpas i 
Miljöbalken. 

4.10 MILJÖBEDÖMNING 
Enligt 6 kap. 6 § Miljöbalken (1998:808) ska kommunen genomföra en undersökning för att ta 
ställning till om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, varvid en 
miljöbedömning kan bli aktuell. En sådan undersökning har gjorts inom ramen för 
detaljplanesamrådet och slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) inte behövs. Ställningstagandet till detta bygger på att planförslaget har en så pass liten 
påverkan på miljön. Den största miljörisken anses vara framställandet av byggnadsmaterial och 
transport av dessa. 

4.11 MILJÖKVALITETSNORMER 
Idag finns det miljökvalitetsnormer (MKN) för buller, luft och vatten. För att följa 
miljökvalitetsnormerna ska detaljplanens reglering av markanvändning, allmänna platser, placering 
av byggrätter, reserverande av mark för nödvändiga dagvattenfunktioner och liknande 
tillsammans skapa förutsättningar för att MKN ska kunna följas. Om detaljplanens genomförande 
förväntas innebära att en miljökvalitetsnorm inte följs får planen inte antas. 

Planförslaget antas följa miljökvalitetsnormerna. Däremot kan miljökvalitetsnormerna komma att 
påverkas tillfälligt under en eventuell byggprocess sett till ökade bullernivåer och utsläpp, men 
utöver det bedöms inte normerna påverkas negativt av planförslaget. Ett PM för dagvatten har 
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tagits fram av Sweco 2022-12-14 där även MKN för vatten utreds. En sammanfattning av detta 
går att läsa under kapitel 10, Teknisk försörjning – Dagvatten.  

Inom planområdet bedöms inte luftföroreningshalten vara hög och åtgärder behöver således inte 
vidtas.  
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5 SOCIALA PERSPEKTIV 

5.1 MÖTESPLATSER 
I närheten av planområdet finns offentliga mötesplatser i form av Bollebygds torg, 
Skattegårdsparken, Tingshusparken, Vattenkullen samt stationsområdet med mera.  

Planförslaget skapar nya privata mötesplatser inom fastigheten bland annat i form av en mer 
distinkt gårdsyta. Även semiprivata/offentliga mötesplatser skapas intill verksamhetslokalen samt 
gångpassagen.  

5.2 TILLGÄNGLIGHET 
Planområdet är tämligen plant och lättillgängligt. Förslaget syftar till att tillgängliggöra området 
ytterligare i form av en tydligare passage för mjuka trafikanter mellan Göteborgsvägen och 
Köpmansvägen. Detta förbättrar även kopplingen mellan torget, bostäderna söder om 
Göteborgsvägen och Bollebygds station.  

Även bebyggelsen planeras att tillgängliggöras i form av tillgänglighetsanpassade lägenheter med 
hissar.  

5.3 TRYGGHET 
Planförslaget skapar förutsättningar för mer rörelse i centrum vilket ofta skapar en ökad 
trygghetskänsla. Även trygghetsbostäder föreslås tillkomma på platsen vilket tillgodoser behovet 
att kunna bo i tillgängliga lägenheter i den centrala orten. För många är det en trygghet att kunna 
bo kvar i orten vi är födda i/bott länge i även när behovet av boendeform förändras.  

I övrigt är det av stor vikt att tänka på väl tilltagna belysningspunkter, färgval och orienterbarhet 
inom planområdet för att öka trygghetskänslan. 

5.4 BARN OCH UNGA 
Planområdet ligger cirka 210 meter från närmsta lekplats som ligger i Skattegårdsparken. Närmsta 
förskola och skola är Ekedalen och Bollebygdskolan som ligger cirka 400 meter respektive 740 
meter från planområdet.  

Motortrafiken och markparkeringar förväntas minska till följd av planförslaget vilket anses vara 
positivt sett ur ett säkerhetsperspektiv. 

5.4.1 BARNKONSEKVENSANALYS 
En barnkonsekvensanalys uppmärksammar 
projekt utifrån barnperspektivet. Det innebär 
exempelvis att det ska finnas gott om 
utrymme för lek, mötesplatser, rekreation 
och platser i den offentliga miljön, vilket är 
en del av barns grundläggande behov.  

Att möjliggöra för fler bostäder i centrum 
skapar förutsättningar för fler att komma in 
på bostadsmarknaden vilket påverkar hela 



Detaljplan för Bollebygd, Flässjum 2:49, Hemgården 
 

28 (44) 

kommunen, däribland barnfamiljer och unga, eftersom en flyttkedja då möjliggörs.  

Vidare bidrar ett detaljplanearbete till att utredningar och analyser görs på och omkring platsen, 
vilket i sig kan skapa förutsättningar för säkrare och grönare miljöer, där utrymme för lek och 
rekreation möjliggörs. Vid förtätning är det extra viktigt att se till den gröna infrastrukturen, såväl 
för barnens behov som för dagvattenhantering och den biologiska mångfalden. 

5.5 JÄMLIKHET 
Planförslaget syftar bland annat till att förse kommunen med tillgänglighetsanpassade lägenheter i 
ett centralt läge. Med ett utbud av främst äganderätter och småhus i kommunen skapar 
detaljplanen förutsättningar för en variation samt ett tillträde in på bostadsmarknaden för fler 
grupper i samhället, vilket är positivt sett ur ett jämlikhetsperspektiv.  
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6 HÄLSA OCH SÄKERHET 

6.1 SKYFALL OCH ÖVERSVÄMNING 
6.1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Enligt kommunens översvämnings- och skyfallsutredning (Sweco, 2018) finns inga 
avrinningsvägar eller instängda områden inom eller i anslutning till planområdet.  

Utdrag från kommunens översvämnings- och skyfallskartering (Sweco, 2018). 

6.1.2 KONSEKVENSER 
I planförslaget föreslås en ramp för att nå källargaraget, vilken ökar risken att översvämma garaget 
om den inte planeras på rätt sätt. För att förhindra att dagvatten når parkeringsgaraget föreslås en 
tröskel anläggas, enligt dagvattenutredningen (Sweco, 2022). 

För att undvika risk för översvämning inom övriga delar av planområdet är det viktigt att den 
planerade bebyggelsen utformas så att lågpunkter och instängda områden undviks samt att 
marken höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna från byggnader.  

För att minimera risk för översvämning har en utförandebestämmelse lagts till inom 
kvartersmarken, vilken säkerställer att minst 25% av marken ska vara genomsläpplig. Även 
bestämmelsen om vegetationsbeklädda tak på komplementbyggnader kan underlätta 
dagvattenhanteringen och minska översvämningsrisken.  
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6.2 OMGIVNINGSBULLER  
6.2.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Planområdet ligger intill en trafikerad väg samt järnväg varför en buller- och vibrationsutredning 
har tagits fram. Med hjälp av utredningen visas förslag på hur området kan bebyggas så att risken 
för att människor blir störda av buller minimeras.  

6.2.2 KONSEKVENSER 
Trafikbullerutredningen påvisar att inga riktvärden för buller överskrids avseende 
bostadsbebyggelsen. Den planerade uteplatsen söder om byggrätten beräknas ligga något över 
riktvärdet på 50 dBA ekvivalent ljudnivå. För att säkerställa en god utemiljö föreslås ett 
bullerskärmande plank intill uteplatsen.  

Vibrationsmätningen visar att den planerade bebyggelsen inte riskerar att störas av vibrationer 
från omgivningen. Av säkerhetsskäl regleras ändå högsta tillåtna RMS-värde för att säkerställa en 
god boendemiljö. 

6.2.3 BULLER- OCH VIBRATIONSUTREDNING 
En trafikbullerutredning upprättades av Gärdhagen Akustik i oktober 2022.  

En vibrationsmätning upprättades av Bergmex AB 2018.  

6.3 FÖRORENAD MARK OCH RADON 
6.3.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Sett till planområdets tidigare användning som bostäder finns ingen anledning att tro att marken 
är förorenad.  

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon.  

6.3.2 KONSEKVENSER 
Planförslaget bedöms inte förorena marken. Någon markmiljöutredning bedöms inte behövas.  

6.4 RISK FÖR BRAND 
6.4.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Närmaste brandstation ligger cirka 160 meter från planområdet. Räddningstjänsten i området 
använder endast bärbara brandstegar vilka räcker upp till 11 meter. Detta innebär att 
bostadsbebyggelse i centrum som utgör mer än fyra våningar behöver utforma särskilda 
trappuppgångar för att klara utrymning vid brand.  

Närmsta brandpost ligger på Köpmansvägen cirka 80 meter från planområdet, med ett uppmätt 
flöde på 698 liter/minut.  
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Lokalisering av brandposter inom Bollebygds centrum. 

6.4.2 KONSEKVENSER 
Då planförslaget möjliggör för en nockhöjd på 20 meter behöver bebyggelsen inom planen 
utforma särskilda utrymningsvägar. Konsekvensen av detta kan vara en oönskad utformning av 
trappuppgång. Mer om genomförandet planeras ytterligare i byggskedet.  

6.5 SLÄCKVATTEN 
6.5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släckvatten skapas, vilket behöver beaktas i 
detaljplaneprocessen. Planområdet bedöms vara utom räckhåll för känsliga områden som skulle 
kunna nås av förorenat släckvatten.  

6.5.2 KONSEKVENSER 
Planförslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser avseende släckvatten. Området 
bör ändå planeras på ett sådant sätt att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden. Detta 
kan exempelvis göras genom att förse dagvattensystemet med en ventil som kan stängas för att 
hindra att släckvatten sprids vid eventuell brand.  

Vilken lösning som blir aktuell avgörs i samband med byggnation. Även Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund (SÄRF) har rutiner och utrustning för att hantera kontaminerat 
släckvatten vid flerbostadshus. 

6.6 ÖVRIG RISK 
6.6.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Planområdet ligger cirka 65 meter från järnvägen som är en farligt godsled. Planerad 
markanvändning är flerbostadshus och kontor/handel. För flerbostadshus krävs ett 
skyddsavstånd på minst 40 meter för att uppnå en låg risknivå enligt Wuz Risk Conultancy’s 
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översiktliga riskanalys (2016). För kontor/handel räcker 30 meter. Dessa mätningar har tagits 
fram på uppdrag av Borås Stad men då samma farligt godsled passerar Bollebygds centrum anser 
kommunen att riskanalysen är applicerbar även i detta fall. Det innebär att risknivån inom 
planområdet är tillfredställande låg. För att ändå ta höjd för eventuella olyckor säkerställs i 
plankartan att utrymningsväg ska placeras bort från järnvägen.  

När det gäller avstånd mellan bostadsbebyggelse och drivmedelsstationer finns det allmänna råd 
från olika myndigheter som berör påverkan på människors hälsa och säkerhet. I Boverkets 
allmänna råd ”Bättre plats för arbete” anges ett riktvärde på 100 meter mellan bensinstationer och 
ny bostadsbebyggelse. Ett avstånd på 50 meter motiveras av riskhänsyn (skydd vid olyckor) och 
det resterande skyddsavståndet beror bland annat på buller, ljusstörningar och luftföroreningar. 
Då planområdet ligger cirka 70 meter från drivmedelsstation, med bostadsentré i annan riktning, 
görs bedömningen att det inte finns behov av skadebegränsande åtgärder.  

6.6.2 KONSEKVENSER 
Planförslaget bedöms uppfylla de riktlinjer som krävs för riskavstånd till farligt godsled samt 
drivmedelsstation. För att säkerställa säkra flyktvägar vid eventuell olycka från järnvägen regleras 
detta i plankartan. Även placering av luftintag regleras i plankartan för att möjliggöra en påtaglig 
riskminskning vid eventuella utsläpp av giftig gas. 

6.6.3 RISKUTREDNING 
En översiktlig riskanalys av transporter med farligt gods på väg och järnväg i Borås Stad 
upprättades av Wuz Risk Conultancy 2016. 
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7 RIKSINTRESSEN 

7.1 TRAFIKKOMMUNIKATION 
Riksväg 40, Göteborgsvägen samt järnvägen utgör de riksintressen som ligger i närheten av 
planområdet. Dessa bedöms inte påverkas negativt av planförslaget. Göteborgsvägen som ligger 
intill planområdet, kommer få ett marginellt trafiktillskott till följd av detaljplaneförslaget, men 
bedöms inte behöva åtgärder för att öka dess kapacitet. Detta eftersom den tillkommande trafiken 
främst angör från annan väg.  

Järnvägen bedöms få ett ökat passagerartillskott. 

 
Riksväg 40. 
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8 KOMMUNALA, REGIONALA OCH NATIONELLA 
PLANERINGSUNDERLAG 

8.1 KOMMUNALA 
8.1.1 DETALJPLAN 
Den nu gällande detaljplanen för området, Byggnadsplan för Bollebygds stationssamhälle, fick 
laga kraft år 1957. Detaljplanen medger bland annat att marken får användas till bostäder (B) samt 
handel (H). Det finns även bestämmelser som förhindrar fastigheten från att förtätas. Bland annat 
får endast två våningar med indragen vindsvåning uppföras. Även prickmarken begränsar 
markens utnyttjande i stor utsträckning då den förhindrar stora delar av området från att 
bebyggas.   

Detaljplanen medger även att angöring och utfart får ske från fastighet Flässjum 2:49 ut mot 
Göteborgsvägen.  

8.1.2 GRUNDKARTA 
Grundkartan som används som underlag till plankartan är upprättad av Metria AB den 2022-10-
18. Framställningsmetoden är utdrag ur primärkartan. Till grundkartan gjordes även en 
fastighetsförteckning. 

Plansystem är SWEREF 99 13 30 och höjdsystem är RH2000.  

8.1.3 CENTRUMPROGRAM  
I kommunens centrumprogram för Bollebygds tätort (2010) preciseras vilka karaktäristiska drag 
och kvaliteter som bör eftersträvas inom området. Programmet syftar till att utgöra det formella 
underlaget för kommande detaljplanering och bygglovgivning och ska ses som en vägledning vid 
val av utformnings- och gestaltningsprinciper.    

8.1.4 ÖVERSIKTSPLAN 
I kommunens gällande översiktsplan 2022 förespråkas förtätning och ett tillskott av bostäder 
särskilt inom kommunens tätorter. En varierad bebyggelse eftersträvas och planeringen ska ske 
med en långsiktig målsättning att skapa en väl fungerande sammanhållen tätortsbebyggelse. 
Bostäderna ska vidare lokaliseras och utformas så att en god energihushållning är möjlig liksom en 
kretsloppsanpassning.  

8.2 REGIONALA 
8.2.1 REGIONAL HANDLINGSPLAN FÖR GRÖN INFRASTRUKTUR 
Västra Götalandsregionen har en aktuell handlingsplan för grön infrastruktur som ska beaktas vid 
samhällsplanering, tillståndsprövning, riktade naturvårdsinsatser eller vid pågående brukande av 
mark- och vattenområden. Handlingsplanen innebär ett ökat fokus på att utveckla en fungerande 
grön infrastruktur i regionens land-, vatten- och havsområden och kan även fungera som ett 
kunskapsunderlag vid detaljplanering.  
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8.3 NATIONELLA 
8.3.1 MILJÖMÅL 
Sveriges miljömål fungerar som riktmärken för miljöarbetet i Sverige. Målen visar vägen mot en 
hållbar utveckling och utgör den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Sveriges miljömål 
består av ett övergripande generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt flera etappmål. Kommunen 
ska aktivt arbeta för att eftersträva miljömålen på alla nivåer i planeringsprocessen, så även i 
detaljplanearbetet. 

Planförslaget syftar bland annat till att förtäta centrala Bollebygd med ett bostadsbestånd som det 
finns brist av i kommunen, vilket går i linje med miljömålet för God bebyggd miljö.  

8.3.2 POLITIK FÖR GESTALTAD LIVSMILJÖ 
Riksdagen antog 2018 mål för gestaltad livsmiljö. Det politiska målet slår fast att arkitektur, form, 
design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade 
livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag, utifrån bland annat hälsa och välbefinnande. 
Gestaltad livsmiljö ska, enligt politiken, ses som ett sammanhållet område där alla dessa 
perspektiv samspelar och berikar varandra. 

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med 
omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av 
den gemensamma miljön. 

Detta ska uppnås genom att: 

• hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden 
• kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids 
• det offentliga agerar förebildligt 
• estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas 
• miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla 
• samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt. 
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9 MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR 

9.1 MOTIV TILL REGLERINGAR 
ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS 

GATA1 - Huvudgata Syftet med bestämmelsen är att reglera utfartsförbud mot 
Göteborgsvägen som idag är planlagd som allmän plats, 
huvudgata. Marken föreslås fortsatt användas som huvudgata. 

GATA2 – Lokalgata: Marken föreslås lösas in och få kommunalt huvudmannaskap 
för att sedan fortsätta användas som lokalgata i området.  

 
ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

B – Bostäder: Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för byggnation av 
ett flerbostadshus med bostäder i centrum.  

C – Centrum: Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för byggnation 
med centrumändamål så som handel, kontor eller service. 

 
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

o1 35 – Minsta takvinkel i 
grader: 

Minsta takvinkel regleras för att undvika platta tak med 
hänsyn till omkringliggande bebyggelse.   

o2 45 – Största takvinkel i 
grader: 

Största takvinkel regleras för att harmonisera med övrig 
bebyggelse i centrum.  

e1 – Största byggnadsarea 
är 40 m2 för 
komplementbyggnad 
samt balkong: 

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att en lämplig del 
av fastigheten bebyggs i förhållande till övrig markanvändning 
samt att tillåta utkragande balkonger från huvudbyggnaden. 
Exempel på komplementbyggnad kan vara väderskyddat 
cykelställ. 

e2 – Största byggnadsarea 
är 95 m2 för 
komplementbyggnad 
samt balkong: 

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att en lämplig del 
av fastigheten bebyggs i förhållande till övrig markanvändning 
samt att tillåta utkragande balkonger från huvudbyggnaden. 
Exempel på komplementbyggnad kan vara miljöhus och 
väderskyddad uteplats. 

Största byggnadsarea 
under mark är 710 m2 : 

Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för ett källargarage 
under fastigheten. 

Största byggnadsarea är 
35 m2 per 
komplementbyggnad: 

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att en lämplig del 
av fastigheten bebyggs i förhållande till övrig markanvändning. 

h1 - Högsta nockhöjd i 
meter:   

Nockhöjden regleras till 20 meter med avsikt att möjliggöra 
för ett flerbostadshus i 5–6 våningar med vindsvåning. 
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Högsta nockhöjd för 
komplementbyggnad är 
3,5 meter: 

Nockhöjden regleras med hänsyn till omgivningen. 

Endast byggnadsverk 
under mark: 

Syftet med bestämmelsen är att reglera vad som kan bebyggas 
ovan samt under mark med hänsyn till omgivningen.  

f1 – Balkong får inte 
sticka ut från fasad: 

Bestämmelsen syftar till att freda grannfastigheter och anpassa 
utformningen på byggnaden med hänsyn till omgivningen.  

Entré ska finnas mot 
Göteborgsvägen: 

Syftet med bestämmelsen är att bibehålla och förstärka 
centrumkänslan längs med Göteborgsvägen. 

Fasadmaterial ska i 
huvudsak vara i tegel, 
puts eller trä: 

Bestämmelsen syftar till att ta hänsyn till och samverka med 
övrig centrumbebyggelse i enlighet med kommunens 
centrumprogram.  

n1 – Parkering får endast 
finnas under mark: 

Syftet med bestämmelsen är att minimera antal 
parkeringsplatser på markplan till förmån för bland annat 
dagvattenfördröjning och en gångpassage. 

Bilparkering i markplan 
får finnas på maximalt 
25% av kvartersmarken. 
Angöring och infarter får 
tillkomma utöver detta: 

Bestämmelsen syftar till att reglera parkeringsytan till förmån 
för andra funktioner så som miljöhus, cykelparkering och en 
bostadsgård. 

Luftintag ska placeras 
minst 8 meter över 
marknivån: 

Bestämmelsen syftar till att minimera risken för giftig gas att 
strömma igenom byggnaden vid eventuell olycka på järnvägen 
som är en farligt godsled. 

Utrymning ska kunna 
ske bort från järnväg: 

Bestämmelsen möjliggör för säker utrymning vid eventuell 
olycka från järnvägen som är en farligt godsled. 

Vibrationer får inte 
överstiga 0,4 mm/s väg 
RMS inom kvartersmark: 

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att gränsvärden för 
vibrationer inte överskrids. 

Utfartsförbud: Syftet med bestämmelsen är att använda befintliga utfarter 
utmed Göteborgsvägen och undvika att fler utfarter 
tillkommer vilket kan skapa osäkerhet i trafiken.  

b1 – Minst 75% av 
takytan på 
komplementbyggnader 
ska vara 
vegetationsklädd: 

Bestämmelsen syftar till att främja ekosystemtjänster. 

Minst 25% av 
kvartersmarken ska vara 
genomsläpplig: 

Bestämmelsen syftar till att fördröja dagvatten.  
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10 TEKNISK FÖRSÖRJNING 

10.1 UTBYGGNAD ALLMÄN PLATS 
Inom planområdet finns en huvudgata, Göteborgsvägen, och en lokalgata, Köpmansvägen, som 
är allmän plats.  

Någon utbyggnad av allmän plats förväntas inte ske i och med planförslaget. 

10.2 VATTEN, AVLOPP  
Planområdet är redan anslutet till kommunens ledningar för vatten och avlopp. 

10.3 DAGVATTEN  
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från hårdgjorda ytor så som tak, gator, parkeringar 
och gårdar. Under naturliga förhållanden tränger större delen av vattnet ner i marken innan det 
når våra vattendrag. Hårdgjorda ytor försvårar denna process. 

10.3.1 UTLÅTANDE DAGVATTEN 
Sweco har tagit fram ett PM för dagvatten för fastigheten Flässjum 2:49, daterad 2022-12-14. 
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget inte påverka möjligheten att uppnå god status eller 
äventyra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten.    

Dagvattenflödet från planområdet beräknas öka cirka 25% jämfört med befintlig exploatering, 
detta på grund av klimatfaktorn (1,25) som används för att uppskatta framtida ökad 
nederbördsintensitet orsakad av klimatförändringar. Utan klimatfaktorn har den planerade 
exploateringen samma dimensionerande flöde som befintlig bebyggelse har idag. 

För att kompensera för det ökade flödet kan fördröjningen av dagvattnet exempelvis ske genom 
kassettmagasin, gröna tak och genomsläpplig mark/beläggning. Placeringen av anläggningen bör 
vara sådan att så mycket som möjligt av dagvattnet kan ledas till den samt att anläggningen 
placeras där åtkomst är möjlig för underhållsarbeten. Det är önskvärt att undvika pumpning av 
dagvatten till det allmänna dagvattenledningsnätet om möjligt. 

10.3.2 PLANERAD DAGVATTENHANTERING 
I Bollebygds centrum sker avloppshanteringen genom ett duplikatsystem vilket innebär att 
spillvatten och dagvatten avleds i separata ledningsnät. Gatudagvattnet samlas in via 
rännstensbrunnar och dag- och dränvatten från enskilda fastigheter avleds som regel till 
fastighetens dagvattenservis. Via huvudledningarna leds sedan vattnet vidare till recipienten Sörån. 

Dagvattenfördröjningen inom fastigheten Flässjum 2:49 föreslås i första hand ske via gröna ytor 
samt genomsläpplig markbeläggning. Även miljöhusets gröna tak kan fördröja och i viss mån rena 
dagvatten. Detta säkerställs bland annat i plankartan genom planbestämmelserna om utförande. 

Detaljplanen hindrar inte uppkomsten av exempelvis ett fördörjningsmagasin inom kvartersmark. 
Om fastighetsägaren även vill anlägga detta för att fördröja dagvattnet inom fastigheten ska 
placeringen utredas vidare i byggskedet.  

10.4 VÄRME 
Planområdet är redan anslutet till kommunens ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla.  
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10.5 EL, TELE OCH FIBER 
Planområdet är anslutet till fiber samt el- och teleledningar. Vattenfall Eldistribution är eldriftare i 
området. 

En ny transformatorstation kommer bli aktuellt för att elkapaciteten ska räcka för den planerade 
bebyggelsen. Transformatorstationen ska vara inom ett maxavstånd på 200 meter från fastigheten. 
Kommunen avser att placera stationen utanför planområdet där mer utrymme finns för denna. 
Befintlig station på fastighet Flässjum 2:101 kan uppskattningsvis samnyttjas.  

10.6 AVFALLSHANTERING 
Avfallshanteringen planeras lösas tillsammans med grannfastigheten Flässjum 2:79 i ett miljöhus 
som gränsar mellan fastigheterna. Då framkomligheten varit begränsad vid avfallshanteringen bör 
del av Köpmansvägen lösas in till kommunen för enklare hantering. För att få en bra arbetsmiljö, 
säkerhet och tillgänglighet vid avfallshämtning- och lämning ska anvisningarna i Avfall Sveriges 
handbok ”Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshandbok ”Avfallshantering 
- tillgänglig, säker och estetisk” följas. 
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11 GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Genomförandedelen redovisar de fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som behövs för ett 
ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. Det ska förutom en beskrivning av hur 
genomförandet ska gå till även framgå vilka konsekvenser som detaljplanens genomförande 
medför för de berörda fastighetsägarna och andra som berörs av planen. 
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan fungerar som 
vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor som rör lantmäteriåtgärder, 
VA-anläggningar, vägar med mera regleras, prövas och genomförs enligt respektive särskilda lag. 

11.1 MARK- OCH UTRYMMESFÖRVÄRV 
Planområdet omfattas inte av några befintliga fastighetsindelningsbestämmelser eller 
tomtindelningar. 

11.1.1 SKYLDIGHET INLÖSEN, HUVUDMAN 
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad 
och framtida drift samt underhåll. Detaljplanen medför rättighet samt skyldighet för kommunen 
att lösa in mark utgörande allmän plats.  

Kommunen ska lösa in allmän plats, GATA2, ca 139 m2 av Flässjum 2:49. Exploatören bekostar 
lantmäteriförrättningen gällande denna del. 

Kommunen ska lösa in allmän plats, GATA2, ca 235 m2 av Flässjum 2:42. Kommunen får 
kostnader för denna del av lantmäteriförrättningen samt inlösenersättning till fastighetsägaren till 
Flässjum 2:42. 

11.2 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
11.2.1 FASTIGHETER 
Genomförandet av detaljplanen medför att befintliga fastighetsgränser behöver förändras. 

Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen, vilket bland annat innebär att 
fastighetsbildning av allmän plats ska ske enligt ovan. 

11.2.2 RÄTTIGHETER 
Befintliga avtalsservitut för kraftledningar behöver upphävas till följd av detaljplanen. Fastigheten 
Flässjum 2:49 är belastad av tre avtalsservitut för kraftledning. Två av servituten är tecknade år 
1917 och det tredje är tecknat år 1927. Handlingarna för servituten innehåller inga kartor. Utdrag 
från ledningskartan redovisar inga kraftledningar inom Flässjum 2:49. Exploatören bekostar 
upphävandet av avtalsservituten. 

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa kommunen avseende projektets 
påverkan på det egna ledningsinnehavet. Inkommer inga synpunkter kring befintliga ledningar 
under planarbetet föreslås att dessa avtalsservitut upphävs i samband med inlösen av allmän 
platsmark på exploatörens bekostnad. 

För de fall som ledningar är belägna inom fastigheten Flässjum 2:49 bekostas ledningsflytt av 
exploatören. 
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Inom planområdet finns en befintlig gemensamhetsanläggning, Bollebygd Flässjum GA:15, vilken 
är upplåten för bland annat Köpmansvägen. Detaljplanen medför att den del som berör 
Köpmansvägen ska upphävas till följd av förändringen till allmän platsmark. Upphävandet av 
gemensamhetsanläggningen bekostas av kommunen. Köpmansvägen sköts redan idag av 
kommunen.  

Fastigheten Flässjum 2:49 ska teckna servitutsavtal med Flässjum 2:79 om rättighet för in- och 
utfart belastande Flässjum 2:79. Avtalet ska tecknas innan antagande av detaljplanen. 

11.3 EKONOMISKA FRÅGOR 
Bollebygds kommun får utgifter för förrättningskostnader, värdering av mark och markförvärv.  

Exploatören får utgifter för rivning inom kvartersmark, exploateringsbidrag för iordningsställande 
av kvartersmark inklusive inlösenersättning, förrättningskostnader, återställande- och 
anslutningsarbeten intill allmän platsmark, anslutningsavgifter samt eventuell flytt eller 
nyplantering av träd enligt ansökan om biotopskydd. 

Eventuell utbyggnad av allmänna ledningar såsom vatten, avlopp, el, tele, värme med mera 
bekostas av respektive ledningsägare som finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter. 

Fastighetsägaren till Flässjum 2:42 får en inkomst från inlösenersättning. 

11.3.1 PLANEKONOMISK BEDÖMNING 
Planförslaget möjliggör för förtätning av bostäder i ett centrumnära läge. Befintlig infrastruktur 
och service finns redan i närheten och planen bedöms samhällsekonomiskt positiv.  

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra några intäkter till kommunen vilket innebär att 
projektet resulterar i ett mindre ekonomiskt underskott.  

11.3.2 PLANAVGIFT 
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte tas ut.  

11.3.3 INLÖSEN 
Kommunen ska lösa in mark enligt avsnitt 11.1.1. Utgiften ska motsvara marknadsvärde samt 
påslag om 25% i enlighet med ersättningsreglerna i 4 kap. expropriationslagen. 

11.3.4 DRIFT ALLMÄN PLATS 
Kommunen övertar allmän platsmark som kommunen redan idag driftar. Ingen ökad 
driftskostnad uppstår. 

11.3.5 DRIFT VATTEN OCH AVLOPP 
Kommunen får eventuellt en kostnad för uppförande av större anslutningspunkt samt en intäkt 
för anslutning. 

11.4 PRÖVNING ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 
Biotopskydd omfattas av miljöbalken (1998:808). Länsstyrelsen beviljade dispens för det västra 
trädet i allén 2022-11-16. En dispens från biotopskyddet kan komma att bli aktuellt även för det 
östra trädet i trädallén. Vid planerad projektering kommer detta utredas närmare.   
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12 ORGANISATORISKA FRÅGOR 

12.1 HANDLÄGGNING 
Detaljplanen för Bollebygd, Flässjum 2:49, Hemgården hanteras enligt reglerna för plan- och 
bygglagen (2010:900).  

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. 6–7 §§ plan- och bygglagen. Utökat 
förfarande är inte aktuellt eftersom detaljplanen: 

1. är förenlig med översiktsplanen, 
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller 
3. inte antas medföra en betydande miljöpåverkan 

Ett antagande av detaljplanen avses beslutas av samhällsbyggnadsnämnden. 

12.2 PRELIMINÄR TIDPLAN 
Samråd  2 kvartalet 2022 
Granskning 1 kvartalet 2023 
Antagande 2 kvartalet 2023 
Laga kraft 2 kvartalet 2023 

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

Byggstart är beräknad till 2024. 

12.3 HUVUDMANNASKAP 
I dagsläget är Köpmanvägen inom planområdet planlagd med enskilt huvudmannaskap. 
Huvudmannaskapet för gatan ändras till kommunalt huvudmannaskap eftersom det redan är 
kommunen som tar hand om driften för vägen. Detta ger kommunen rätt att lösa in gatan.  

12.4 GENOMFÖRANDETID 
Genomförandetiden är 5 år (60 månader) från den dag planen får laga kraft. Detaljplanen 
fortsätter att gälla även efter genomförandetidens utgång såvida inte kommunen fattar beslut om 
att upphäva detaljplanen eller att en ny detaljplan upprättas för området. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få 
bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre 
garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. 

12.5 EXPLOATERINGSAVTAL 
Enligt PBL (SFS 2010:900) ska kommunen redovisa vilka exploateringsavtal som i samband med 
detaljplanens genomförande ska tecknas och dess huvudsakliga innehåll. Innehåll kan vara 
utbyggnad av allmän plats, fastighetsbildningsåtgärder, ledningsflytt med mera. Detaljplanens 
konsekvenser för exploatören avseende bland annat ekonomi och åtaganden ska beskrivas.  

Innan detaljplanen antas ska, i enlighet med kommunens riktlinjer för exploateringsavtal, avtal 
tecknas mellan kommunen och exploatör angående genomförandet av planen. Genom 
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exploateringsavtalet regleras bland annat utbyggnaden av kommunaltekniska anläggningar inom 
avtalsområdet. Exploatören förbinder sig att betala ett exploateringsbidrag till kommunen och att 
i förekommande fall ställa en ekonomisk säkerhet i samband med avtalets tecknande. 
Exploateringsavtalet medför bland annat att planens genomförande säkerställs ekonomiskt samt 
att samordningen mellan exploatören och kommunen regleras avseende utbyggnad av 
kvartersmark respektive allmän plats. För exploatören innebär exploateringsavtalet att kostnader 
för planens genomförande tydliggörs och att exploatören känner till kommunens intentioner 
avseende utbyggnad av allmän plats med mera. 

12.6 MEDVERKANDE I PLANARBETET 
Detaljplanen har upprättats av Bollebygds kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.  

Plan- och exploateringsenheten  

Ann-Charlotte Lind  Linnéa Säterberg 

Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt 

Henrik Andersson 

Mark- och exploateringsingenjör, konsult  
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