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1 DETALJPLANENS SYFTE 

Planens syfte är att möjliggöra en större byggrätt med bostäder samt centrum- och 
vårdverksamheter. I bottenvåning skapas förutsättningar för en verksamhetslokal och i källaren 
finns möjlighet att bygga ett parkeringsgarage.  

1.1 SYFTE 
Planens regleringar syftar till att skapa en centrumbyggnad som samtidigt tar hänsyn till gröna och 
sociala kvaliteter i området.  

 

Situationsplan och illustration över planområdet.  
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2 BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 

Detaljplanen skapar förutsättningar att bygga en större byggrätt med fler våningar än i dagsläget. 
Utgångspunkten är att skapa nya bostäder som är tillgängliga, det vill säga bostäder som har 
tillgång till hiss och är anpassade för människor med exempelvis funktionsnedsättning. 
Planförslaget tillåter även centrumfunktioner och vårdverksamhet för att skapa en 
mångfunktionell bebyggelse och en plan som är flexibel och långsiktigt hållbar. Detta innebär att 
det går att bygga för flera användningsområden i framtiden om behovet för detta skulle behövas.  

Vid framtagandet av planförslaget har överväganden framförallt gjorts avseende byggnadens höjd 
och placering på fastigheten med hänsyn till grannfastigheter och stadsbilden. Även gröna och 
sociala värden har beaktats i planarbetet för att generera hälsofrämjande och miljösmarta 
konsekvenser. Detta möjliggörs bland annat av en bostadsgård i söder, en gångpassage mellan 
Göteborgsvägen och Köpmansvägen samt ett miljöhus och ett parkeringsgarage.  

För att lämplighetsbedöma större volymer och ett källargarage inom detaljplanen har solstudier, 
en buller- och vibrationsutrednings samt ett geotekniskt utlåtande tagits fram. 

I samband med planens genomförande behöver även en prövning enligt Miljöbalken (1998:808). 
ske. Exploatören kommer behöva ansöka om dispens för biotopskydd för att flytta ett av träden i 
allén utmed Göteborgsvägen. Ansökan om dispens sker efter samråd.  

2.1 HELA DETALJPLANEN 
2.1.1 PLANOMRÅDE 
Planområdet ligger i Bollebygds tätort mellan Göteborgsvägen och Köpmansvägen och omfattar 
cirka 1250 m2. Fastigheterna Flässjum 2:42, 2:63, 2:76, 2:79 och 2:80 gränsar till fastigheten 2:49 
som innefattas av planförslaget. Denna fastighet ägs av Bollebygd Towers AB. Inom området 
finns en byggnad i två våningar med tillhörande parkering. Merparten av markytan är asfalterad. 
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2.1.2 NY BEBYGGELSE  
Den föreslagna bebyggelsen har en högsta nockhöjd som är 20 meter, vilket rymmer cirka fem 
våningar med tre meter per våning. Syftet med den ökade volymen är att möjliggöra för en 
förtätning i centrum med fler bostäder i ett centralt och strategiskt läge. Byggnaden ska möjliggöra 
för bostäder, handel och kontor, med verksamhetslokal i bottenvåningen. Resterande våningar ska 
möjliggöra för cirka 12 lägenheter, troligtvis hyresrätter och trygghetsbostäder. I förslaget kommer 
alla lägenheter förses med en balkong.  

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 ligger. 
Parkering är tänkt att lösas med kundparkering i markplan och bostadsparkering i ett garage under 
hela fastigheten. I garaget kommer även förrådsutrymmen finnas tillgängliga.  

 

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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2.1.3 ANGÖRING OCH UTFARTER 
Angöring till planområdet kommer ske från Köpmansvägen samt Trafikverkets väg, 
Göteborgsvägen. Från Köpmansvägen kommer de boende kunna ta sig till ett källargarage för att 
parkera sina bilar.  

2.1.4 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 busstation.  
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Även bebyggelsen föreslås tillgängliggöras i form av tillgänglighetsanpassade lägenheter med 
hissar.  

2.2 GENOMFÖRANDETID 
Planens genomförandetid upphör att gälla fem år (60 månader) efter det datum planen fått laga 
kraft. Detaljplanen är fortfarande gällande efter genomförandetiden.  

2.3 BEFINTLIGT 
2.3.1 BEBYGGELSESTRUKTUR 
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, och inom planområdet finns en byggnad med verksamhetslokal 
samt en bostad. Byggnaden består av två våningsplan samt en källarvåning med en byggnadsarea 
på 168 m2. 

 

Befintlig bebyggelse inom planområdet. Foto taget från Göteborgsvägen.  
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Befintlig bebyggelse inom planområdet. Foto taget från Göteborgsvägen.  

 

Befintlig bebyggelse inom planområdet. Foto taget från Köpmansvägen. 
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Köpmansvägen och grannfastigheter söder om planområdet.  

 

Befintlig bebyggelsestruktur och förgårdsmark runt och inom planområdet. 
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Befintlig bebyggelsestruktur utmed Göteborgsvägen.  

 

2.3.2 ARBETSPLATSER 
Det finns en verksamhet inom planområdet i dagsläget, denna kommer försvinna i och med den 
nya bebyggelsen. Däremot kommer planen fortsatt möjliggöra för såväl kontor som handel och 
således kan fler arbetsplatser tillkomma i området.   

2.3.3 NATUR OCH VEGETATION  
Längs med planområdesgränsen i norr, väst och öst finns vegetation i form av träd och buskage.  

2.4 ALLMÄN PLATS 
I planområdets södra del finns en lokalgata som är allmän plats, Köpmansvägen.  

2.4.1 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.  

2.5 KVARTERSMARK 
Kvartersmarken föreslås bebyggas med en större byggrätt samt ett miljöhus. En garagenedfart för 
boendeparkering planeras utmed fastighetens östra gräns. Norr om byggrätten får parkering 
finnas på markplan för verksamhetens ändamål. I planområdets västra gräns föreslås en 
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gångpassage på kvartersmarken vilken bland annat angränsar till en bostadsgård söder om 
byggrätten.  
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3 MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR 

3.1 MOTIV TILL REGLERINGAR 
ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS 

  

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

 

  

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

 

    

GATA1 – Lokalgata: Marken föreslås få kommunalt huvudmannaskap och därmed lösas 
in till kommunen och fortsätta användas som lokalgata i området. 
Motivet bakom bestämmelsen är att kommunen lättare ska kunna 
drifta hela Köpmansvägen.  

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, service eller annan 
jämförlig verksamhet.  

D – Vård: Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för byggnation med 
vårdverksamhet och skapa en mer flexibel plan.  

Endast byggnadsverk 
under mark: 

Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för garage under 
markplan. Avståndet är satt till 10 meter från Göteborgsvägen för 
att skapa förutsättningar för förgårdsmark samt viss parkering på 
markplan.   

e1 – Största byggnadsarea 
är 300 m2 inom 
användningsområdet där 
komplementbyggnad 
maximalt får utgöras av 
50 m2:  

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att en lämplig del av 
fastigheten bebyggs i förhållande till markens framtida 
användningsform. 

f1 – Balkong får inte 
sticka ut från fasad: 

Bestämmelsen syftar till att freda grannfastigheter och anpassa 
utformningen på byggnaden med hänsyn till omgivningen.  
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h1 - Högsta nockhöjd i 
meter:   

Höjden på ny bebyggelse är satt till 20 meter med avsikt att 
möjliggöra för 5–6 våningar med vindsvåning. 

n1 – Vegetation ska 
finnas: 

Bestämmelsen syftar till att skapa en grön bostadsgård.  

n2 – Parkering får finnas 
på maximalt 50% av 
egenskapsområdet: 

Bestämmelsen syftar till att möjliggöra för parkering på markplan 
och bättre säkerställa verksamhetens behov. 

n3 – Parkering får endast 
finnas under mark: 

Syftet med bestämmelsen är att skapa möjlighet för 
bostadsparkering i ett källargarage samt att skapa förutsättningar 
för en bostadsgård med vegetation på fastigheten.  

o1 – Minsta takvinkel i 
grader: 

Inom delar av planområdet regleras minsta takvinkel för att 
undvika platta tak med hänsyn till omkringliggande bebyggelse.   

o2 – Största takvinkel i 
grader: 

Inom delar av planområdet regleras största takvinkel för att styra 
volymens gestaltning.  

ö1 – Marken får endast 
förses med 
komplementbyggnad 
och byggnadsverk under 
mark:  

Delar av planområdet regleras till att endast tillåta 
komplementbyggnader och byggnadsverk under mark. Syftet med 
bestämmelsen är att möjliggöra för ett miljöhus, en bostadsgård 
samt garage under markplan.  

ö2 – Marken får endast 
förses med 
komplementbyggnad 
samt gångpassage: 

Delar av planområdet regleras till att endast tillåta 
komplementbyggnad samt gångpassage. Syftet med bestämmelsen 
är att möjliggöra för ett en allmännyttig gångväg samt eventuell 
komplementbyggnad. 
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4 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av planeringsförutsättningarna, de förutsättningar 
på platsen och i omgivningarna som har haft betydelse för planens utformning och omfattning. I 
detta kapitel beskrivs vilka värden och karaktärsdrag som har betydelse för planen men också 
vilka risker och utmaningar som behöver hanteras i planarbetet. Konsekvenser beskrivs under 
kapitel 6. 

4.1 KOMMUNALA 
4.1.1 DETALJPLAN  
I gällande detaljplan, Byggnadsplan för Bollebygds stationssamhälle från 1957, får marken 
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.  

4.1.2 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 i centrum.  

4.1.3 ÖVERSIKTSPLAN 
I kommunens gällande översiktsplan 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.  

4.2 RIKSINTRESSEN 
Riksväg 40, Göteborgsvägen samt järnvägen utgör de riksintressen som ligger i närheten av 
planområdet.  

4.3 HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER ENLIGT 3 KAP. 
MILJÖBALKEN 

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

4.4 MILJÖKVALITETSNORMER 
Det finns idag miljökvalitetsnormer (MKN) för buller, luft och vatten. För att följa 
miljökvalitetsnormerna ska detaljplanens reglering om 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.  



Detaljplan Bollebygd FLÄSSJUM 2:49, Hemgården 
 

18 (34) 

4.5 MILJÖ 
4.5.1 LAGENLIGT SKYDDAD NATUR 
I 7 kap. Miljöbalken (1998:808) beskrivs särskild natur som är skyddsvärd. Ett sådant område är 
trädalléer, vilka innefattas av biotopskydd. En trädallé sträcker sig ut med Göteborgsvägen, vilken 
angränsar till planområdet, och behöver således beaktas varsamt vid eventuell projektering. Om 
träden skadas eller tas ner till följd av planförslaget behövs dispens från länsstyrelsen och 
kompensationsåtgärder för varje träd behöver utföras.   

4.5.2 BIOLOGISK MÅNGFALD  
Den biologiska mångfalden inom planområdet är begränsad. För att förhöja värdet för såväl djur 
som växter i området bör nya inslag av grönska tillkomma.  

4.6 HÄLSA OCH SÄKERHET 
4.6.1 OMGIVNINGSBULLER  
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. 

4.6.2 FÖRORENAD MARK OCH RADON 
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. 
Markmiljöutredning bedöms inte behövas.  

4.6.3 BRAND 
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. Mer om genomförandet planeras ytterligare i 
byggskedet.  

4.6.4 SLÄCKVATTEN 
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släckvatten skapas. Området bör därför 
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. 

4.6.5 RISK FÖR ÖVERSVÄMNING  
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt översvämningskarteringen för 
Bollebygds kommun, upprättad 2018. 
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Utdrag från kommunens översvämningskartering. 

4.6.6 SKYFALL 
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda ytor. 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. Att skapa genomsläppliga ytor och 
plantera/bevara träd som kan ta om hand regnvatten är andra åtgärder som bör eftersträvas.  

4.6.7 ÖVRIG RISK 
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 
översiktliga riskanalys (2016). För kontor/handel räcker 30 meter. Det innebär att risknivån inom 
planområdet är tillfredställande låg. Bedömningen är således att skadebegränsande åtgärder inte 
behövs. 

När det gäller avstånd mellan bostadsbebyggelse och drivmedelsstationer finns det allmänna råd 
från några 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 70 meter från drivmedelsstation, med bostadsentré i motsatt riktning, görs 
bedömningen att det inte finns behov av skadebegränsande åtgärder.  
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4.7 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN  
De geotekniska förhållanden på platsen framgår av det geotekniska utlåtandet som upprättats 
inför samrådet. Sammanfattningsvis antas jordlagret runt byggnaden 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 är sättningsförhållandena i friktionsjord, som sand och grus 
mycket goda, förutsatt att eventuell lokal förekomst av organisk jord schaktas bort. 

4.8 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN  
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.  

4.9 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 rymmer bottenvåningen 
lokaler för yoga.  

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.  

4.10 SOCIALA  
Planeringsförutsättningarna utifrån ett socialt perspektiv är goda. I närheten av området finns 
befintliga verksamheter, butiker samt offentliga mötesplatser och annan service.   

4.11 TEKNIK  
4.11.1 EL, TELE OCH FIBER  
Området är anslutet till fiber samt el- och teleledningar. Ett byte av nätstation kan komma att bli 
aktuellt för att elkapaciteten ska räcka för byggnaden. Vattenfall Eldistribution är eldriftare i 
området. 

4.11.2 VATTEN, AVLOPP OCH VÄRME  
Området är anslutet till kommunens ledningar för vatten och avlopp samt fjärrvärme och 
fjärrkyla.  

4.11.3 DAGVATTEN 
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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. I planområdet är stora delar av marken hårdgjord i asfalt varför 
dagvattenhanteringen försämras något. Däremot finns det en del träd och buskage som samlar 
upp vattnet både i rotsystem och lövverk.  

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. 

4.12 SERVICE  
4.12.1 OFFENTLIG SERVICE  
Planområdet ligger cirka 100 meter från kommunhus och vårdcentral, 380 meter från förskola 
och 650 meter från skola.  

4.12.2 KOMMERSIELL SERVICE  
Planområdet ligger i Bollebygds centrum med närhet till såväl matvaruhandel, butiker, apotek och 
restauranger.  

4.13 TRAFIK  
4.13.1 GATUNÄT 
Gatunätet i anslutning till området är relativt finmaskigt med mindre vägar som löper runt 
bebyggelsestrukturen där många är återvändsgator. Göteborgsvägen norr om fastigheten är något 
större och leder trafiken till såväl Göteborg som Borås.  

4.13.2 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Inom planområdet finns i dagsläget inga befintliga gång- och cykelvägar. Längs med 
Göteborgsvägen, norr om planområdet, återfinns en befintlig gångväg vilken även används av 
cyklister. Gångvägen är tämligen smal, cirka 2,5 meter, och bör breddas på sikt för att 
tillgängliggöras även för cykeltrafik. 

4.13.3 KOLLEKTIVTRAFIK 
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.  

4.13.4 BILTRAFIK OCH BILPARKERING  
För att ta sig med bil från Bollebygds centrum och vidare mot Borås eller Göteborg belastas 
framförallt Göteborgsvägen och riksväg 40. Den största påverkan 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.  
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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 istället. 
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5 PLANERINGSUNDERLAG 

För att ta reda på förutsättningarna på platsen har planeringsunderlag i form av olika utredningar, 
inventeringar och material tagits fram i detaljplanearbetet. I detta kapitel redovisas en 
sammanfattning av innehållet i dessa och slutsatser.  

5.1 KOMMUNALA 
5.1.1 GRUNDKARTA 
Grundkartan som används som underlag till plankartan är upprättad av Metria AB den 2022-03-
09. Framställningsmetoden är utdrag ur primärkartan. Till grundkartan gjordes även en 
fastighetsförteckning. 

Plansystem är SWEREF 99 13 30 och höjdsystem är RH2000.  

5.1.2 UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 
KAP. 6 § MILJÖBALKEN (1998:808) 

När en ny detaljplan tas fram ska kommunen ta ställning till om genomförandet av detaljplanen 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En undersökning av betydande miljöpåverkan 
genomfördes i början av detaljplanearbetet och slutsatsen är att en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) inte behövs. 

5.2 NATIONELLA 
5.2.1 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.  

5.3 UTREDNINGAR 
5.3.1 DAGSLJUS OCH SKUGGA 
En solstudie har gjorts för att tydligare redovisa hur den föreslagna bebyggelsen kommer att 
påverka dagsljus och skugga inom samt runt planområdet. Solstudien har gjorts vid två tillfällen, 
vårdagjämning respektive sommarsolstånd, samt vid fyra olika klockslag för att jämförelser under 
olika tillfällen ska kunna göras. Även den befintliga situationen gestaltas för att jämföra innan 
respektive efter föreslagen bebyggelse.     
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5.3.2 GEOTEKNISK UTREDNING 
WSP har gjort ett geotekniskt utlåtande 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. 

5.3.3 BULLER- OCH VIBRATIONSUTREDNING 
En trafikbullerutredning gjordes 2018 av Cedås Akustik AB.  

En vibrationsmätning gjordes samma år av Bergmex AB.  

5.3.4 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, däribland barnfamiljer och unga. 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.  
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6 KONSEKVENSER 

6.1 FASTIGHETER OCH RÄTTIGHETER  
Genomförandet av detaljplanen medför att befintliga fastighetsgränser behöver förändras. 

Befintliga avtalsservitut för kraftledningar behöver upphävas till följd av detaljplanen.  

Se vidare under avsnitt 7. 

6.2 NATUR 
6.2.1 GRÖNOMRÅDE  
Vid projektering av garage och byggnad 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.  

6.2.2 STADSSBILD  
Planförslaget kan komma att förändra stadsbilden i Bollebygds centrum då planen möjliggör för 
en högre och större 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, tydligare passage och en bostadsgård. Det är fortsatt 
önskvärt att bygga med hänsyn till omgivning och grannfastigheter varför bestämmelser om 
taklutning och balkonger har preciserats.  

Bedömningen att förtäta centrum framför att bevara den befintliga byggnaden väger tyngre då det 
skapar goda konsekvenser för det allmänna intressen. Bedömningen bygger bland annat på att 
byggnaden byggts om i flera omgångar.    

6.3 MILJÖ 
6.3.1 MILJÖBEDÖMNING 
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. Planen bedöms inte ge några särskilda 
miljökonsekvenser eller påverka gällande miljökvalitetsnormer.  

6.3.2 STÄLLNINGSTAGANDE 4 KAP. 33 B § PLAN- OCH BYGGLAGEN 
(2010:900) 

En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, bedöms inte behövas eftersom 
planförslaget har en så pass liten påverkan på miljön. Den största miljörisken är att fastigheten 
kommer utsättas för relativt höga buller- och vibrationsvärden, men då dessa värden redan finns 
där idag bör en förädling av fastigheten ändå vara genomförbar.  

6.3.3 MILJÖMÅL 
Planförslaget syftar bland annat till att förtäta centrala Bollebygd med ett bostadsbestånd som det 
finns brist av, vilket går i linje med miljömålet för god bebyggd miljö.  
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6.4 MILJÖKVALITETSNORMER 
Miljökvalitetsnormerna kan komma att påverkas tillfälligt under en eventuell byggprocess sett till 
ökade bullernivåer och utsläpp, men utöver det bedöms inte normerna påverkas negativt av 
planförslaget. I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög och åtgärder behöver således 
inte vidtas. Miljökvalitetsnormerna för luft, buller och vatten överskrids inte på platsen och de 
förväntas inte överskridas till följd av den nya bebyggelsen som tillåts i planförslaget.  

6.5 HÄLSA OCH SÄKERHET 
6.5.1 BERÄKNING AV OMGIVNINGSBULLER OCH VIBRATIONER 
Trafikbullerutredningen (Cedås Akustik AB) visar att inga riktvärden för buller överskrids.  

Vibrationsmätningen (Bergmex AB) visar att den planerade bebyggelsen inte riskerar att störas av 
vibrationer från omgivningen.  

6.5.2 ÖVERSVÄMNING 
Planförslaget skapar förutsättningar för mer genomsläppliga ytor än i dagsläget vilket kan ha 
positiva effekter vid eventuell översvämning.   

6.5.3 SKYFALL 
Vissa rotsystem som tidigare kunnat absorbera regnet förväntas tas bort i samband med 
projektering för att möjliggöra för ett garage. Ytterligare åtgärder som kan optimera nederbörd vid 
skyfall behöver tillkomma vid byggskedet.  

6.5.4 BRAND 
Planförslaget möjliggör för en nockhöjd på 20 meter vilket gör att räddningstjänstens brandstegar 
inte räcker till. För att bygga en brandsäker byggnad krävs särskilda utformningar av 
trappuppgång. Konsekvensen av detta kan vara en oönskad utformning av trappuppgång.  

6.5.5 SLÄCKVATTEN 
Området bedöms vara utom räckhåll för känsliga områden som skulle kunna nås av förorenat 
släckvatten. Planförslaget bedöms därför inte medföra några negativa konsekvenser avseende 
släckvatten.  

6.5.6 FÖRORENAD MARK 
Planförslaget bedöms inte förorena marken.  

6.5.7 ÖVRIG RISK 
Planförslaget bedöms uppfylla de riktlinjer som krävs för riskavstånd till farligt godsled samt 
drivmedelsstation. 

6.6 SOCIALA 
6.6.1 TRYGGHET 
Planförslaget skapar förutsättningar för mer rörelse i centrum vilket ofta skapar en ökad 
trygghetskänsla. Även trygghetsbostäder planeras i området vilket tillgodoser behovet att kunna 
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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.  

6.6.2 MÖTESPLATSER 
Planförslaget skapar nya mötesplatser inom fastigheten i form av en mer distinkt gårdsyta samt 
gemensamhetslokal i byggnaden. Även semiprivata mötesplatser skapas intill verksamhetslokal 
samt gångpassage.  

6.6.3 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 planen 
förutsättningar för en variation samt ett tillträde in på bostadsmarknaden för fler grupper i 
samhället.  

6.7 RIKSINTRESSE 
Riksväg 40, Göteborgsvägen samt järnvägen utgör de riksintressen som ligger i närheten av 
planområdet. Dessa bedöms inte påverkas negativt av detaljplanen. Göteborgsvägen och 
järnvägen, som ligger närmast 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.  

6.8 HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER ENLIGT 3 KAP. 
MILJÖBALKEN 

Planförslaget påverkar inte hushållning av naturresurser negativt, och har inte negativ inverkan på 
vattenområden. Vid schaktning behöver massorna hanteras på ett korrekt sätt. 

6.9 TRAFIK 
I planförslaget reduceras motortrafiken i området då en genomfartsgata mellan Göteborgsvägen 
och Köpmansvägen försvinner. Även bilparkeringar för de boende möjliggörs under markplan 
vilket skapar nya och större ytor för mjuka trafikanter. En tydligare gångpassage föreslås 
tillkomma där genomfartsgatan går idag vilket skapar bättre kopplingar mellan Göteborgsvägen 
och Köpmansvägen vidare till Bollebygds station.  

Tillgängligheten för cyklister till och i området förändras inte i och med planförslaget. Däremot 
skapas förutsättningar för fler och säkrare cykelparkeringar inom planområdet.  

6.10 TEKNIK 
6.10.1 DAGVATTEN 
Detaljplanens genomförande ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten ut från fastigheten vid 
kraftiga nederbördstillfällen jämfört med innan förändringen. 

6.11 HÅLLBAR UTVECKLING 
Planförslaget bidrar till uppförandet av fler bostäder i ett centralt och strategiskt läge vilket 
innebär en förtätning av bebyggelsen, något som är positivt för Bollebygds kommuns mål om att 
bygga för en hållbar utveckling.  
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7 GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

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

7.1.1 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, GATA1, ca 139 m2 av Flässjum 2:49. Exploatören bekostar 
lantmäteriförrättningen gällande denna del. 

Kommunen ska lösa in allmän plats, GATA1, ca 235 m2 av Flässjum 2:42. Kommunen får 
kostnader för denna del av lantmäteriförrättningen samt inlösenersättning till fastighetsägaren till 
Flässjum 2:42 

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

7.2.1 RÄTTIGHETER 
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.  

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. 

7.3 TEKNISKA FRÅGOR 
7.3.1 TEKNISKA ÅTGÄRDER 
Den tekniska försörjningen anses redan finnas inom området. Ett byte av nätstationen kan bli 
aktuellt för att elkapaciteten ska räcka för byggnaden.  

7.3.2 DAGVATTEN 
Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fastigheten efter ombyggnationen inte avleder 
mer dagvatten än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med befintliga förhållanden, 
innan det avleds till allmänna dagvattenledningar. Åtgärderna ska vara dimensionerade för ett 10-
årsregn med tio minuters varaktighet. Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med 10 
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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. 

7.3.3 AVFALL  
Avfallshanteringen planeras lösas tillsammans med grannfastigheten Flässjum 2:79 i ett miljöhus 
som gränsar 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.  

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

Exploatören får utgifter för rivning inom kvartersmark, iordningsställande av kvartersmark, 
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. 

7.4.1 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.  

7.4.2 PLANAVGIFT 
I enlighet med upprättat plankostandsavtal ska planavgift inte tas ut.  

7.4.3 INLÖSEN 
Kommunen ska lösa in mark enligt avsnitt 7.1.1. Utgiften ska motsvara marknadsvärde samt 
påslag om 25% i enlighet med ersättningsreglerna i 4 kap. expropriationslagen. 

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

7.4.5 DRIFT VATTEN OCH AVLOPP 
Kommunen får eventuellt en kostnad för uppförande av större anslutningspunkt samt en intäkt 
för anslutning. 
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7.5 ORGANISATORISKA FRÅGOR 
7.5.1 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 
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.  
 

7.6 PRÖVNING ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 
Om träden i trädallén skadas eller flyttas behöver kommunen ansöka om dispens för biotopskydd. 
Detta ska göras efter samråd.  

Biotopskydd omfattas av miljöbalken (1998:808). 
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8 HANDLÄGGNING AV DETALJPLAN 

8.1 HANDLÄGGNING 
Planen avses antas av samhällsbyggnadsnämnden.  

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 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 

8.2 PRELIMINÄR TIDPLAN 
Samråd  2 kvartalet 2022 
Granskning 3 kvartalet 2022 
Antagande 4 kvartalet 2022 
Laga kraft 4 kvartalet 2022 

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

Byggstart är beräknad till 2023. 

8.3 MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER  
Detaljplanen har upprättats av Bollebygds kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.  

Planenheten 

Kristina Axelsson  Linnéa Säterberg 

Plan- och exploateringschef  Planarkitekt 

Mark och exploatering  

Henrik Andersson 

Mark- och exploateringsingenjör, konsult 
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