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JBL OCH ÖVERSIKTSPLAN 

Byggnadslagen och byggnadsstadgan har fr om den 1 juli 
1987 ersatts av en ny plan- och bygglag, PBL. Samtidigt 
har den nya naturresurslagen, NRL, trätt i kraft. 

Enligt PBL skall kommunen ha en aktuell översiktsplan, 
som omfattar hela kommunen. Den skall redovisa allmänna 
intressen och grunddragen i fråga om den avsedda an
vändningen av mark- och vattenområden och i fråga om 
tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse. 
Kommunen skall också redovisa hur riksintressen enligt 
NRL tillgodoses. Avvägningen gentemot enskilda intres
sen sker i detaljplaneringen. 

Översiktsplanen utgör planeringsunderlag vid mer 
detaljerad planering samt skall beaktas vid bygglovs
prövning. Den antas av kommunfullmäktige, men är inte 
bindande. Det är däremot s k områdesbestämmelser, som 
kan antas för begränsade icke detaljplanelagda områden 
i kommunen, om det behövs för att syftet med översikts
planen skall uppnås eller för att säkerställa riks
intressen. 

Föreliggande plan utgör en fördjupning av en del av den 
kommunomfattande översiktsplanen. Den motsvarar det 
tidigare begreppet områdesplan. Den ger möjlighet till 
överblick och bedömningar utifrån ett långsiktigt pers
pektiv inom ett mer begränsat område än den kommunom
fattande planen. Lokalisering och dimesionering av ut
byggnad för bostäder, handel och service, allmänna 
ändamål, verksamheter samt vägar redovisas. Vidare be
handlas förändringar i befintlig bebyggelse och de 
omgivande landskapet liksom miljö- och bevarande
frågor. 

Den fördjupade översiktsplanen anger de politiska 
målen, främst de långsiktiga, för samhällets utformning 
och anvisar så långt möjligt hur successiva för
ändringar lämpligen bör äga rum för att de uppställda 
målens skall nås. 

ÖVERSIKTSPLANENS ROLL I KOMMUNENS FYSISKA PLANERING 
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FORORD 

Den fördjupade översiktsplanen för Fritsla utgör en del av översiktsplanen för hela 
kommunen och är ett handlingsprogram för den fortsatta utbyggnaden av Fritsla. Planen 
utmynnar i förslag till dels mark- och vattenanvändning och dels rekommendationer för 
bebyggelseutvecklingen i samhället. 

Frågor som den fördjupade översiktsplanen skall ge svar på är främst tätortens framtida 
utbyggnad. För den närmaste tiden finns god tillgång till centralt belägna områden för 
bostäder, men var bygger vi vidare? Tillgänglig mark för verksamheter är det däremot 
mycket ont om och hur löser vi detta behov? Sedan lång tid tillbaka ökar antalet 
Fritslabor som pendlar till arbeten utanför tätorten. Det är viktigt att denna utveckling 
hejdas. 

Idéer om utveckling och förnyelse av centrum har presenterats i en tidigare planutredning, 
som är ett komplement till denna översiktsplan. 

Vid planutformningen har mycket stor hänsyn tagits till jordbrukets, natur- och 
kulmrminnesvårdens samt vattenvårdens intressen. 

I planarbetet har också stor omsorg lagts vid valet av utbyggnadsområden och de 
konsekvenser som detta medför beträffande försörjningen med trafik samt vatten- och 
avlopp. 

Planen har utarbetats i samarbete med olika parter. Dels har en särskild tjänstemanna
grupp tillsammans med konsult utarbetat förslag i samråd med en referensgrupp av 
Fritslabor. Dels har kommunens samtliga förvaltningar följt planarbetet. Kommunstyrel
sens arbetsutskott utgör ledningsgrupp. 

Ett omfattande remissförfarande har ägt rum, där länsmyndigheter, kommunens nämnder 
och styrelser, myndigheter och organisationer deltagit. Under remisstiden anordnades 
också utställningar och informationsmöte främst riktade till allmänheten. Intresset har 
varit stort och många har bidragit med värdefulla synpunkter till den slutliga utformning
en av planen. 

Nu följer arbetet med att upprätta detaljplaner för bostads- och arbetsplatsutbyggnad 
samt centrumupprustning. Därtill kommer utbyggnad och förbättring av viktiga vägar 
samt gång- och cykelstråk. Den fördjupade översiktsplanen blir därvid - tillsammans med 
planutredningen för Centrala delen m m - ett viktigt underlagsmaterial. Genom dessa 
planer förbättras förutsättningarna för en fortsatt god utveckling för Fritsla. 
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1 SAMMANFATTNING 

ALLMÄNT 

Fritsla skall förbli serviceort för omlandet. Tätortens tillväxt bör trygga 
underlaget för service och handel. Planen skall klarlägga tätortens utveckling, 
anvisa mark för bostäder, handel och service samt industri och andra verk
samheter m m. Den befintliga landskapskaraktären med växling mellan 
framförallt Häggådalens öppna storskalighet och lummig småskalighet skall 
bibehållas. De attraktiva rekreationsområdena vid främst Finabo - Solängen 
bevaras och utvecklas. 

BOSTÄDER 

Vid beräkning av tätortens utbyggnadsbehov har utgångspunkten varit att 
skolan även i fortsättningen skall innehålla två paralleller på låg- och mellansta
diet. Av nyproduktionen, max 1100 rumsenheter (re) i upptagningsområdet, 
föreslås 950 re, motsvarande max 200 lägenheter placeras i tätorten. 

Samhället byggs ut inom centrala delen och i söder (Aratorp). Områdena A, B, 
C och D inrymmer ca 65 lägenheter. Inom Risma (halva E), återstoden av 
Krusagården (F) samt J och K finns plats för ca 140 lägenheter. Därutöver finns 
reservområden på Risma (halva E) samt Aratorp (L) med ytterligare ca 90 
lägenheter. 

I planen redovisas således områden som ger möjlighet till en utbyggnad av 
Fritsla tätort med ca 1500 rumsenheter eller ca 300 lägenheter. Befolkningen 
beräknas samtidigt öka med 300-350 personer. Dessutom redovisas strategiska 
områden i Vilda Västern - Fridhem samt i södra delen av Aratorp. 

HANDEL OCH SERVICE 

Planen förutsätter att centrum utvecklas så att en attraktiv och trivsam 
samhällskärna skapas med ett samlat och varierat serviceutbud. Idéer och 
utvecklingsmöjligheter för centrum har utretts tidigare. (Centrala delen m m 
1988). 

ALLMÄNT ÄNDAMÅL 

Den samhälleliga servicen byggs ut i takt med samhällsutbyggnaden. Skolans 
behov täcks inom nuvarande område. Nya daghem och servicelägenheter 
erfordras. 



INDUSTRI OCH VERKSAMHETER 

Mark for industri och verksamheter reserveras i anslutning till befintliga företag 
och för nyetablering i sydöst vid Forsbäck. 

JORD- OCH SKOGSBRUK 

I planarbetet har stor hänsyn tagits till jordbrukets intressen. Detta gäller särskilt 
Häggådalen, Finabo och Hjälltorp. 
Skogsbruket berörs endast i ringa omfattning och då främst vid Forsbäcksområ-
det. 

REKREATIONS- OCH STRÖVOMRÅDEN 

Flera områden for fritid och rekreation i olika former finns såväl inom som 
omkring nuvarande samhällsbebyggelse. 

NATURVÅRD 

Ur naturvårdssynpunkt bevarandevärda områden är främst landskapet i Häggåns 
dalgång och den västra dalsidan till Hjälltorp. 

KULTURMINNESVÅRD 

Områden där bebyggelsemiljöns karaktär bör bevaras finns främst i centrala 
Fritsla, vid Torsons backe - kyrkan, Aratorpsvägen - skolan och L J Wingqvists. 

TRAFIK 

Förläggarevägen ges en flackare kurva vid Järnvägsstationen, vilket ger 
utrymme för en förnyelse och trafikreglering vid stationsplan. Aratorpsvägen 
rustas upp och förses med gång- och cykelväg. Ett vägreservat för en framtida 
förbindelseled söder om Aratorp föreslås. 

Utbyggnaden av det lokala vägnätet sker med det befintliga vägnätet som grund 
och anpassas till tätortens struktur. Ny väg förbinder Danska vägen med 
Solgårdsvägen. 

Ett nät av trafiksäkra gång- och cykelvägar förbinder bostäderna med främst 
centrum, skola och arbetsplatser. 

Den i dag väl utbyggda kollektivtrafiken förbättras ytterligare genom tätare 
tågturer och bättre anpassade tidtabeller. 



TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Ledig kapacitet möjliggör utbyggnad av vatten- och avloppsnätet i takt med 
samhällsutbyggnaden. Va-nätet i Fritsla har delvis kvalitetsproblem. Ej 
separerade avloppssystem förekommer i sådan utsträckning att problem med 
ovidkommande vatten, in- och utläckage m m är betydande. 

Vissa delar av bebyggelsen ligger vindutsatt, varför åtgärder som minskar 
energiförbrukningen och uppvärmningskostnaderna bör diskuteras, t ex genom 
bebyggelseutformning, anläggande av vindskydd m m. 

Alternativa reservat för eventuell gasledning redovisas utmed nya rv 41 och 
väster om samhället. 

UTBYGGNADSORDNING 

Det akuta utbyggnadsbehovet av tätare och glesare bebyggelse täcks inom 
områdena A - D och F. Resten av småhusbehovet omkring 2000 tillfredsställs 
genom utbyggnad av områdena J och K. Utbyggnad av tätare bebyggelse 
påbörjas på Risma (område E). Detaljplanering och markköp erfordras. Vidare 
utbyggnadsmöjligheter efter sekelskiftet finns på Risma och vid Slätten (L). 

De begränsade utbyggnadsmöjligheterna vid befintliga industriområden bör 
göras tillgängliga snarast. Exploatering av Forsbäck (område 7) bör också 
förberedas inom kort. 

Justering av kurvan vid stationen samt utbyggnaden av förbindelsevägen mellan 
Danska vägen och Solgårdsvägen samt upprustning av Aratorpsvägen bör 
utföras utan dröjsmål. Gc-vägnätet i centrala delen - Thorsons backe - kyrkan -
skolan bör byggas ut så snart som möjligt. Den fortsatta utbyggnaden sker i takt 
med områdenas exploatering. 

UTBYGGNADSKOSTNADER 

De kommunala utbyggnadskostnaderna samt bedömda intäkter har beräknats 
för varje nytt bostads- och verksamhetsområde. Även för upprustning av miljön 
i centrum samt för nya och förbättringar av befintliga vägar och gator har 
kostnaderna bedömts. 
En jämförelse mellan bostadsområdenas utbyggnadskostnader utslaget per 
erhållen bostad visar stora variationer. Billigast är som väntat att bygga i 
förtätningsområdena B, C och D samt på den kvarvarande övre delen av Risma 
(E), där redan gjorda investeringar kan tillvaratas. Utbyggnad av egnahemsbe
byggelsen inom områdena J, K och L blir betydligt dyrare. 



Bruttokostnaderna för utbyggnaden av samtliga bostadsområden (B-E, J-L) har 
beräknats till ca 25 milj kr inkl tätortskostnader, vilket innebär i genomsnitt ca 
97 000 kr/bostad. 

Utbyggnaden av verksamhetsområdena 4 och 7 kostar ca 11 milj kr eller ca 28 
kr/m2. 



2 SYFTE OCH OMFATTNING 

Den fördjupade översiktsplanen avser att klarlägga hur Fritsla tätort skall 
utvecklas de närmaste 15-20 åren. I förordet har pekats på vissa frågor som 
måste behandlas och lösas inom ramen för översiktsplanen, omfattningen av 
tätortens utbyggnad, utbyggnad contra bevarandeintressen, centrums omfattning 
och utformning, näringslivets struktur och behov av mark m fl. Andra viktiga 
frågor som behöver belysas är bebyggelseområdenas inbördes förhållande och 
utbyggnadsordning. 

Översiktsplanen avser att anvisa mark för bostäder, handel och service, industri 
och andra verksamheter samt lokalisera vägsystem för olika trafikslag. 
Översiktsplanen skall ligga till grund för efterföljande detaljplanering samt 
utgöra underlag för den sektorsvisa verksamhetsplaneringen men även för mera 
långsiktiga bedömningar t ex för markförvärv. 

Planområdet omfattar ett ca 5 km brett område med Fritsla samhälle i centrum. 
Området sträcker sig från Hjälltorp i norr till Furesjön i söder och från Finabo 
i väster till nya rv 41 i öster. 



3 ARBETSORGANISATION OCH 
ARBETSGÅNG 

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen har bedrivits under ledning av 
kommunkansliets planeringsavdelning med planeringssekreterare Leif Johansson 
och under utställningsskedet Ingmarie Augustsson som samordnare. Planarbetet 
till samrådsskedet har utförts av K-Konsult i Borås och därefter av SAMPLAN 
AB i Borås och i sin helhet handlagts av planarkitekt Hans Nilson. Samarbete 
har skett med en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunkansliet, 
statsarkitektkontoret, gatukontoret, fastighetskontoret samt miljökontoret. 
Samråd har under arbetet skett även med andra berörda kontor. Planarbetet har 
redovisats för ledningsgruppen för översiktsplan och kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Översiktsplanen har även utformats i nära samarbete med en referensgrupp av 
Fritslabor. Denna består av 10 lekmän som utgör ett genomsnitt av ortsbefolk
ningen och olika intresseinriktningar. Gruppen har lagt ned ett initierat och 
intresserat arbete. De synpunkter och förslag som framkommit har varit till stor 
glädje och nytta under planeringsprocessen och, där så prövas möjligt, tagits 
tillvara vid planutformningen. 

Till stöd för planarbetet har legat tidigare översiktliga planer och då särskilt en 
planutredning för centrala delen i Fritsla m m från 1988. 

Efter inledande inventeringar och besiktningar startades själva planarbetet med 
en redovisning av landskapet, av intressen och anspråk, formulering av allmänna 
mål samt beräkning av utbyggnadsbehov. 

Med uppställda mål och behovsberäkningar som underlag studerades byggbara 
områden och utbyggnadsbegränsningar. 

Detaljerade planstudier utfördes i centrala delen, samt för övriga inom 
planperioden tänkbara utbyggnadsområden, varav främst Risma, Larsagården, 
Arabäck och Slätten. 

Utredningar gjordes också beträffande hittillsvarande bebyggelseutveckling och 
utvecklingsmöjligheter samt om naturresurser främst beträffande naturvård- och 
kulturminnesvård samt rörande jordbruksmark, och övriga grönområden. 
Därvid har de statliga intressena fått en särskild behandling. 

På grundval av framtaget material och gjorda bedömningar utarbetades 
preliminära planförslag, varvid områdenas innehåll bedömdes samt olika 
trafikmatningar av främst områden i Aratorp studerades. Områdenas 

10 



utbyggnadskostnader beräknades och jämförelse gjordes vid olika utbyggnads
ordning. Områdesbeskrivningar och rekommendationer utarbetades. 

Så långt hade arbetet bedrivits i samarbete med olika kommunala förvaltningar. 
För att även ge allmänhet och organisationer möjlighet att påverka planarbetet 
anordnades utställningar samt informations- och diskussionsträff för allmänhe
ten. Samtidigt remitterades förslaget för formellt samråd. 

SAMRÅDSFÖRSLAG 1990-11-22 

Planförslaget 1990-11-22 överensstämde strukturellt så gott som helt med det 
utställda förslaget. Dock fattades på kartan t ex: 

Riksintresseområdet KP 63. 
Reservat för grundvattenförekomst vid Furesjön. 
Alt reservat för gasledning i väster. 

Dessutom fanns tre mindre parkområden i centrum och ett område för 
serviceverksamheter i Aratorp. Kulturminnesvårdsområdena hade en något 
annorlunda omfattning. *£>• 

Under samrådsskedet inkom ett stort antal remissvar. Av svaren framgår i 
korthet följande: 

Allmänna mål 

Planens idéer om utveckling av centrum bör genomföras snarast. 

Åtgärder bör vidtas för att förbättra trafiksituationen totalt i Fritsla och 
särskilt i centrala delen. 

Lokaler och träffpunkt särskilt för ungdomar bör tillskapas. 

Hänsyn skall tas till kulturmiljöer, landskapet och rekreationsområden. 

Utbyggnadsområden 

Inga erinringar har rests mot föreslagna bebyggelseområden. 

Handel och service 

Stor enighet råder om behovet av upprustning av yttre miljö och åtgärder som 
stärker trafiksäkerheten i centrala delen. 
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Allmänt ändamål 

Möjlighet bör ges vid utbyggnad av bostadsområden att tillskapa lokaler som 
lätt kan ändras från bostad till barnomsorgsverksamhet och omvänt. 

Behovet av servicelägenheter kan tillgodoses inom förtätningsområdena i 
centrum. 

Verksamheter 

Det anses angeläget att verksamhetsområde 7 kommer till. Viss tveksamhet 
råder om utbyggnaden av område 6. 

Jord- och skogsbruk 

Skogsplantering inom det öppna jordbrukslandskapet söder, väster och norr om 
samhället måste förhindras. 

Rekreations- och strövområden 

Behovet av lokaler och träffpunkter för olika fritidsaktiviteter och för olika 
åldrar och användargrupper måste tillfredsställas. 

Kulturminnesvård 

Riksintresseområdet KP 63 bör markeras. 

Bebyggelsemiljöer vid Thorsons backe i centrala Fritsla och vid L J Wingqvist 
är angelägna att bevara. 

Trafik 

Det är viktigt att föreslagna åtgärder för att förbättra trafiksituationen och 
trafiksäkerheten genomförs. Särskilt stort är behovet av gång- och cykelvägar 
inom centrala delen och utmed Aratorpsvägen. 

Enighet råder om behovet av förbindelseväg mellan Danska vägen och 
Solgårdsvägen. 

Teknisk försörjning 

Åtgärder krävs för att höja kvaliteter på befintligt va-nät. 

Alternativt reservat för gasledning bör redovisas väster om samhället. 
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Genomförande 

Föreslagen utbyggnadsordning accepteras i huvudsak. 
Synpunkter har dock lämnats om en något annorlunda utbyggnadsordning i 
Aratorp (omr K, L). 

Riksintressen m, mellankommunala frågor, hälsa och säkerhet samt 
totalförsvaret. 

Rubricerade frågor bör ges en fylligare redovisning i förslaget. 

Även rekommendationerna bör ses över och kompletteras. 

UTSTÄLLNINGSHANDLING 1991-06-04 

Efter ovan nämnda ändringar ställdes planförslaget ut för granskning. Av de 
yttranden som inkom under utställningen framgår främst följande: 

Länsstyrelsen 
Riksintressena har behandlats på ett fullt godtagbart sätt. 
Mellankommunala frågor anses tillgodosedda. 
Hälsa- och säkerhetsfrågornas behandling tillgodoser ställda krav. 
Viss ytterligare belysning av genomförandefrågorna är önskvärd. 
Arkeologiska undersökningar bör utföras snarast. 

Under samrådet inkomna yttranden och synpunkter sammanfattades i en 
samrådsredogörelse, vilken legat till grund för de ändringar som företagits i det 
förslag som ställts ut för granskning. 

Kommunen och övriga 
Del av område D bör redovisas för allmänt ändamål 
Område för husvagnsförsäljning (Hedströms) skall utläggas för service
verksamheter. 
Område vid "Östanå" bör redovisas för bostäder 

Det utställda förslaget antogs av kommunfullmäktige med undantag av område 
M med omgivningar. De skrivelser som inlämnades under utställningstiden 
sammanställdes i ett utlåtande. Skrivelserna föranledde inte någon ändring av 
planförslaget, varför detta jämte utlåtandet förts vidare till kommunfullmäktige 
för antagande. 

Vid antagandet undantogs ett område M med omgivningar i södra delen av 
samhället. För område M mm har utarbetats en särskild fördjupningsplan som 
antogs av kommunfullmäktige den 28 mars 1995. Denna plan har inarbetats i 
föreliggande fördjupningsplan för Fritsla. 
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4 TIDIGARE ÖVERSIKTLIG PLANERING 

GENERALPLAN FÖR MARKBLOCKET 1969 

I generalplan för markblocket 1969, som utarbetades inför kommunsam
manslagningen 1971, ges förslag till markanvändning också för Fritsla. 
Förslaget byggde på en samtidigt upprättad dispositionsplan för Fritsla (1970). 
Utvecklingen föreslås ske främst åt öster och söder (bostäder) och åt sydväst 
(industri). Centrum föreslås sanerat och förtätat för att rymma erforderliga 
centrumfunktioner. Gatusystemet kännetecknas av en samlande matarring med 
anslutning till en ny sträckning av rv 41 strax öster om bebyggelsen. 

OMRÅDESPLAN 1976 

Ett nytt förslag till områdesplan upprättades 1976.Planens uppbyggnad har där, 
efter ett mellanstadium, återförts till i stort sett 1969 års principer. Således 
föreslås utbyggnad av bostäder i väster och söder (Risma, Krusagården, 
Larsagården och Slätten) men även i nordost (Fridhem) samt industri i sydväst 
(Nitarevägen och Hagmans). Kleven - Wingqvists låg som reservområde, 
eventuellt för bostäder! Rv 41 förutsätts bli byggd förbi Fritsla senast 1990 och 
en ringled föreslås trafikmata samhällsbebyggelsen. Aratorpsvägen avskärs med 
hänsyn till att dess standard inte tål genomfartstrafik. 

Västra dalgången från Hjälltorp i norr till Finabo i söder samt Bergagårdshage 
lämnas orörda. 

FRITSLA, CENTRALA DELEN M M 1988 

Till grund för kommande fördjupad översiktsplanering och detaljplanering samt 
för byggnadsnämndens prövning av bebyggelse- och miljöfrågor har 1988 
utarbetats en planutredning vari utreds utvecklingsmöjligheterna inom stora 
delar av nuvarande samhälle. 

Med utgångspunkt från en översiktlig studie av samhället idag, dess kvaliteter 
och problem samt förslag till målsättningar och utvecklingsmöjligheter föreslås 
rekommendationer vid bygglovprövning och miljöfrågor för följande områden: -
Centrala delen, Thorsons Backe, Danska vägen - Kungaberg och Wingqvists. 

Inom centrala delen ges föreslagna åtgärder en mer detaljerad redovisning på 
kartor och med miljöbilder, vilka åskådliggör förslaget till ett sammanhållet 
"aktivitetsstråk" centrum - järnvägsstationen - kyrkan, ett sammanhängande 
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gång- och cykelvägnät samt möjliga förtätningsområden. 
Övriga delområden ges en mera kortfattad och enkel behandling. 
Planutredningen utgör en fördjupad studie av denna översiktsplan och skall 
utgöra ett komplement till denna. 

FRITSLA - OMRÅDE M m m 

Del av fördjupad översiktsplan för Fritsla 

Vid kommunfullmäktiges antagande av Fritsla, Fördjupad del av översiktsplan 
90 för Mark, 1992-02-25, § 27, undantogs det i planen redovisade området M. 
Kommunfullmäktige beslöt vidare att område M utökas med markområde norr 
om Bäckabovägen, vilket idag utnyttjas för husvagnsförsäljning samt att 
markanvändningen av område M tas upp till ny prövning när överklagat bygglov 
i anslutning till området slutligen blir avgjort. Nedan följer ett sammandrag av 
planärendets behandling och innehåll. För närmare studium hänvisas till 
planhandlingarna. 

Samrådsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1992-06-25, § 252 att del av 
området vid Bäckabovägen skulle redovisas för bostäder men med möjlighet att 
ge utrymme för kontorsändamål eller annan lättare, inte störande verksamhet. 
Vad gäller Hedströms tomt avsågs situationsplan, upprättad 1988-07-04, läggas 
till grund för förslaget. Under samrådstiden och vid informationsmöte erhölls 
många yttranden och synpunkter. Dessa sammanfattades i en samrådsredogörel
se, vilken låg till grund för de ändringar som företogs i det förslag som ställdes 
ut för granskning. 

Utställning 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskottsmöte 1993-01-07, § 8, beslutades att i det 
utställda planförslaget skulle nuvarande område för husvagnsförsäljning 
reserveras för serviceverksamhet enligt situationsplan upprättad 1988-07-04. 
Vidare avsågs inom delen söder om Bäckabovägen område för serviceverksam
het utgå och ersättas med grönområde, övrig mark, samt område för bostäder 
kvarligga som reservområde. Dessutom föreslogs att rekommendation om 
upprustning av Bäckabovägen införs samt att reservat för eventuell framtida 
sträckning av del av Aratorpsvägen redovisas öster om fastigheten Aratorp 2:27 
till tidigare markerat vägreservat mellan Bäckabovägen och Aratorpsvägen. 

Även under utställningstiden inkom ett stort antal skrivelser. Flertalet ställde sig 
klart negativa till fortsatt verksamhet på Hedströms område samt därav orsakat 
behov av upprustning av Bäckabovägen. Synpunkterna sammanställdes i ett 
utlåtande, vilket utmynnade i ett ställningstagande med förslag till ändringar -
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bostadsområde M och vägreservat för del av Aratorpsvägen utgår - samt med 
två fortsatta handlingsalternativ, innebärande för Hedströms område, antingen 
legalisering av verksamheten i en noggrant reglerad detaljplan, alt 1, eller 
redovisat för bostäder samt flyttning av verksamheten, alt 2. 

Ny utställning 

Efter ytterligare samråd med boende i området och länsstyrelsen fattade 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om förnyad utställning av planärendet, 
utformat på grundval av alt lovan. 

Det utställda - och senare antagna - förslaget innebär att endast ett fåtal 
befintliga bostadstomter samt husvagnsfirmans tomt redovisas som bebyggelse
områden i planen, "bostäder, befintligt" respektive "serviceverksamheter". 
Resterande del av planområdet redovisas som grönområde, "övrig mark". 
Område M, Åsen, tidigare reservområde för bostäder, samt ett vägreservat 
utgår. Med stöd av en mindre trafikräkning på Bäckabovägen föreslås vissa 
åtgärder för att minska fordonshastigheten och minimera genomfartstrafiken. 

Förslaget innehåller därutöver en redogörelse för de ändringar och komplette
ringar som planen för område M m m innebär för den fördjupade översiktspla
nen för hela samhället. 

Antagande 

Planförslaget för område M m m, del av fördjupad översiktsplan för Fritsla, 
daterad 1995-01-19, antogs av kommunfullmäktige 1995-03-28, § 17. 
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5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

ALLMÄN BESKRIVNING - HISTORIK 

Fritsla är beläget i Häggåns dalgång i kommunens nordöstra del, ca 8 km 
nordöst om centralorten Kinna. 
Andra vägavstånd: till Borås ca 23 km , Göteborg ca 65 km. Riksväg 41, vars 
nya sträckning förbi Fritsla öppnades för trafik hösten 1988, passerar ca 2km 
öster om centrum. 
Fritsla är serviceort för omlandet. 

I planutredningen för centrala delen m m beskrivs kortfattat Fritslas utveckling 
från äldsta tid tills idag. Härur kan inhämtas att de äldsta fynden i Fritsla, som 
kan förknippas med en fast bosättning, är ca 2000 år. Brandrester kan tyda på 
att en liten järnåldersby legat på kanten av Fritslaåsen i centrum. Kanske sker 
den första samlade bebyggelsen på Fritslaåsen under tidig medeltid. Dokument 
saknas från denna kaotiska tid, då Mark är gränsbygd mellan Sverige och 
Danmark. 

1401 dyker namnet Fritsla (Frislom) upp för första gången. Man tror att namnet 
skall uttydas "ängarna" vid "Friskan" (Häggån). 

Gårdarna i Fritsla ligger med några få undantag samlade i fyra byar: Fritsla, 
Ramslätt, Hjälltorp och Aratorp. Tidigare låg husen i prydliga radbyar. 
Byanamnen lever fortfarande kvar. I Fritsla by låg den gamla kyrkan och sju 
gårdar. 

I äldre tider gav jordbruket klent utbyte. Man kompletterade åkerbruket med 
boskap. Ull spanns och vävdes till vadmal. Linodling visade sig vara mer lönsam 
än säd och efter en tid dominerade linvävandet helt. På 1600-talet var 
produktionen så stor att man började sälja och gårdfarihandeln tog fart. Mot 
slutet av 1700-talet tog nästan alla fritslagårdar mer eller mindre regelbundet ut 
gårdfarihandlarpass. I början av 1800-talet vävde nästan varannan fritslabo. 
Många knallar blev vävnadsförläggare. 

Förläggarna köpte ofärgat garn som färgades i egna färgerier. Det första 
byggdes i Basterås 1846 och var redan 1853 med 50 anställda ett av de största 
i landet. 1847 uppfördes Rosendals, ett mycket stort färgeri vid Ramslätt, och 
år 1864 startade Hagalunds färgeri, nuvarande Haldens. 

Med färgerierna tog man steget över till industriell produktion. Nästa steg tog 
förläggaren L J Wingqvist, när han 1874 startade Fritsla Mekaniska Väferi vid 
Hjälltorpsfallet. Väveri, färgeri, beredningsverk och ullspinneri byggdes i rask 
takt, senare även bomullsspinneri. Redan vid sekelskiftet var företaget landets 
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största privatägda med 800 anställda. Nybyggda arbetarbostäder tog emot 
"invandrarna". 
År 1888 grundades Fritsla Yllefabrik på Krongardet. Fritsla Syfabrik startade 
1905. 

Industrierna behövde goda kommunikationer och det var livsviktigt för 
fabrikerna i Fritsla att järnvägen mellan Borås och Varberg kom att passera 
samhället. 

Industrierna behövde inte bara arbetare utan även hantverkare för allt byggnads-
och underhållsarbete. Den snabbt växande befolkningen behövde också service 
av olika slag, bl a affärer. Självhushållningens tid var förbi. Handeln växte fram 
dels i "Thorsons backe" och dels runt "Filialen". 

175 år varade textilindustrins storhetstid. Strax efter andra världskriget skedde 
en uppgång av småindustri. Syfabriker, många med lönsömnad som bas, 
uppstod men i början av 50-talet bröts utvecklingen. När sedan praktiskt taget 
hela LJW:s väveri och beredningsavdelning förstördes av brand 1958 var en 
epok i Fritsla slut. Samhället drabbades av stora företagsnedläggelser. Fritsla 
upplevde en omvänd bild av 1800-talets slut när 1000 arbetsplatser skapades på 
30 år. Under samma tidrymd 1950-1980 försvann lika många. 

En del nya industrier etablerades och några av de gamla textilföretagen lever 
kvar, men många fritslabor har tvingats bli "pendlare". Nästan alla de gamla 
arbetarbostäderna är borta och i stället har byggts moderna hyreshus och 
egnahem. Gamla fabriksbyggnader rivs eller byggs om, affärer och hantverkslo
kaler står tomma. Men fortfarande finns kvar en unik bebyggelse som speglar 
ett industrisamhälles framväxt och denna bebyggelse måste bevaras. 
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TÅ TOR TENS DEL OMRÅDEN 



BEFOLKNING 
(Avsnittet är inte uppdaterat, eftersom det legat till grund för förslaget) 

Folkmängdsutveckling 

I Fritsla tätort bor idag ca 2400 människor och i omlandet ca 400. (2398 
respektive 408 invånare 1987-12-31). Folkmängden i tätorten har i stort pendlat 
kring 2400 personer sedan 1950 (2399 invånare) med en lägsta notering 1982-
1983 på ca 2250 personer. I omlandet har folkmängden minskat med ca 150 
personer sedan 1965 (552 invånare) och på 1980-talet hållit sig kring ca 400. 
Befolkningsutvecklingen i tätorten och dess omland framgår av diagram. 

Invan. 

2250,t 

1000 
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400 

300 

Tätorten 

omlandet' 

1950 -60 -90 2000 

Åldersfördelning 

Som framgår av tabellen nedan har såväl tätorten som omlandet ungefär samma 
relativa åldersfördelning som kommunen som helhet inom barn- och ungdoms
grupperna. Däremot bor en mindre andel yrkesverksamma och en större andel 
äldre i tätorten samt tätorten med omland än i hela kommunen. 

Åldersfördelning i Fritsla tätort och omland 1989-12-31 

Försk åld (0-6 år) 

grundsk åld (7-15 år) 

Gymn åld (16-18 år) 

Yrkesvåld (19-64 år) 

Pensionär (65-w år) 

Fritsla 

tätort 

227 

274 

100 

1 270 

540 

% 

9 

11 

4 

53 

23 

Oml 

43 

41 

15 

249 

73 

% 
10 

10 

4 

59 

17 

S:a 

270 

315 

115 

1 519 

613 

% 
9 

11 

4 

54 

22 

Mark 

% 
9 

12 

4 

56 

19 

Summa 2411 100 421 100 2 832 100 100 
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I tabellen nedan redovisas motsvarande åldersfördelning i tätortens delområden 
1989-12-31. 

Delområde/ 

Centrala delen 

Risma m m 

Klev-Hjälltorp-
Haldens 

V Västern-Fridhem 

Skjutbaneomr-
Kronogärdet 

Aratorp 

S:a 

610 

436 

206 

210 

349 
600 

% 
25 

18 

9 

9 

14 

25 

0-6 
% 
6 

12 

10 

9 

13 

10 

7-15 
% 
4 

18 

13 

13 

14 

11 

16-18 
% 
2 

7 

3 

6 

3 
5 

19-64 
% 
48 

57 

56 

53 

53 

52 

65-w 
% 
40 

6 

18 

19 

17 

22 

Summa 2 411 100 9 11 4 54 22 

Som framgår av tabellen är andelen barn och ungdom störst på Risma och i 
Skjutbaneområdet/Kronogärdet, 37 respektive 30 % av folkmängden. Centrala 
delen har den överlägset största andelen pensionärer, 40 %. Därnäst följer 
Aratorp med 22 %. Drygt hälften, 52 %, av barnen, i förskole- och grundskole
åldern bor öster om järnvägen. När det gäller pensionärerna, råder det motsatta 
förhållandet, 57 % bor väster om järnvägen. 

Kommunkansliet har upprättat en planprognos för folkmängden och dess 
fördelning på vissa åldersklasser för dels Fritsla tätort och dels omlandet. 
Prognosen utgår från läget 1987 och utvecklas i två steg, till 1996 och till 2005. 
Prognosen redovisas i tabeller nedan. 

Befolkningen 1987 i olika planeringsåldrar och förändring 1988-2005 enligt 
planprognos för Fritsla tätort. 

— 

Förskoleålder 

grundskoleålder 

Gymnasieålder 

Yrkes v. ålder 

Pensionärer 

1987 

222 

274 

134 

1217 

551 

% 
9 

11 

6 

51 

23 

Förändr. 

1988-96 

10 

62 

-5 

125 

-64 

97-2005 

25 

9 

28 

117 

-53 

2005 

257 

345 

157 

1 459 

434 

% 
10 

13 

6 

55 

16 

+ /-
35 

71 

23 

242 
-117 

Summa 2 398 100 128 126 2 652 100 254 
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Befolkningen 1987 i olika planeringsåldrar och förändring 1999-2005 enligt 
planprognos för Fritsla omland. 

Förskoleålder 

grundskoleålder 

Gymnasieålder 

Yrkesv. ålder 

Pensionärer 

1987 

33 

52 

17 

232 
74 

% 
8 

13 

4 
57 

18 

Förändr. 

1988-96 

3 

-
10 

-5 

13 

97-2005 

-1 

5 

4 

18 

-5 

2005 

35 

57 

31 

245 

82 

% 
8 

13 

7 

54 
18 

+ 
2 

5 

14 

13 
8 

Summa 408 100 21 21 450 100 42 

Planprognosen visar på en sammanlagd folkmängdsökning för kommundel NO 
på ca 300 personer (10,5 %) till 2005. Samtidigt sker en förskjutning mellan 
planeringsåldrama som innebär att pensionärerna minskar med 109 personer och 
därmed dess andel med 5 % samt att andelen barn i förskoleåldern ligger stilla 
på drygt 9 %. 

Som jämförelse redovisas nedan en delområdesprognos 1989-1996 för 
befolkningen i Fritsla tätort och omland, gjord i mars 1990. 

Förskoleålder 

grundskoleålder 

Gymnasieålder 

Yrkesv. ålder 

Pensionärer 

Tätorten 

1996 

234 

333 

126 

1350 

474 

% 
9 

13 

5 

54 

19 

Förändr. 

1990-96 

7 

59 

-4 

110 

-66 

Omlandet 

1996 

32 

52 

23 

225 

82 

% 
8 

13 

5 

54 

20 

Förändr. 

1990-96 

-11 

11 

5 

-21 

9 

Summa 2 517 100 106 414 100 

Delområdesprognosen och planprognosen redovisar ungefär samma folkmängd 
och åldersfördelning 1996 inom tätorten, under det att omlandet ges en mera 
negativ utveckling i den förstnämnda, minus 15 personer jämfört med 
planprognosen. Skillnaden beror på olika ingångsvärden och förutsättningar. 
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SOCIALA FÖRHÅLLANDEN 

Referensgruppen har diskuterat levnadsförhållandena i samhället. Här följer ett 
kortfattat referat av gruppens syn på "att leva i Fritsla": 

Allmänt 

Man trivs bra i Fritsla. Det är pittoreskt och lagom stort. Det finns en stor social 
gemenskap, lätt att lära känna människor. Den sociala kontrollen fungerar. 
Samhället fungerar bra för äldre. Inga större problem med attityder till 
flyktingar. En viss, ganska "snäll", segregering finns mellan boende i olika 
samhällsdelar. Läget nära Borås, Varberg och Göteborg uppskattas. Samhällets 
miljövärden måste underhållas anser gruppen. 

Service 

Dagligvaruservicen är bra. Dock saknas främst pappers- och järnhandelsvaror 
samt bankomat. Värdshuset och "Napoleon" är tillgångar. Decentraliseringen 
av barnomsorgen är mycket positiv. Solgård är mycket populärt, dess matsal 
fungerar som samlingsplats för äldre. Vissa gamla är rädda för brister inom 
vården framdeles. 

Biblioteket fungerar också som samlingsplats för vuxna men är för litet och har 
knappa öppettider. Fråga: ligger biblioteket rätt i samhället? Kulturella 
aktiviteter - musik, konstutställningar, föreläsningar, filmförevisningar m m - bör 
ges bättre möjligheter. Önskemål: en stor samlingslokal med utrymme för olika 
"byaktiviteter" medför bättre gemenskap och sammanhållning. Gymnastikhall 
för "Friskis och svettis"- arrangemang behövs också. Bättre skyltning för 
turister (info-tavlor, guidning m m). 

Fritid 

Närheten till vacker och omväxlande natur uppskattas mycket. Kungaberg och 
Smeatorpets fritidsanläggning är mycket populära. Bättre fritidsmöjligheter för 
främst ungdomar är nödvändigt. Andra önskemål: badet vid Furesjön förbättras, 
liksom gamla badplatserna i ån (fungerar inte numera p g a föroreningar från 
boskapsdriften). Gamla kvarnen behöver rustas upp, broförbindelse över ån, 
stigar utmed ån röjas. 

Övrigt 

Förbindelsen mellan området kring Danska vägen och centrum är dålig. 
Planerad väg till Solgårdsvägen - Aratorpsvägen bör prioriteras. 
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Fritslabarn i klass 8 vid Lyckeskolan har genomfört en miniundersökning om 
"att vara ung i Fritsla". Av 30 elever deltog 23 i enkäten. Medlemmar ur 
referensgruppen har tagit del av och analyserat materialet. Sammanfattningsvis 
innebär analysen följande: 

Allmänt, service 

De flesta tycker det är bra att bo i Fritsla, endast två tycker att det är tråkigt. 
Likaså trivdes de flesta bra i skolan, men några tycker bättre om Lyckeskolan. 
Skolresan upplever många som obekväm. Livsmedelsbutikerna är man nöjd 
med, men saknar vissa specialaffärer för t ex kläder, sport och fritid, hobby, 
böcker, skivor. 

Fritid 

De dominerande träffpunkterna är korvkiosken vid stationen och fritidsgården, 
som dock bara är öppen två dagar i veckan. Utöver aktiviteter vid dessa platser 
- pingis, flipperspel o dyl - sysslar flera med någon form av sport och idrott. 
Många påpekar att föreningarna har dålig ungdomssatsning, att ingenting görs 
för dem. ("nästan ingenting att göra, många super och driver omkring"). 
Följaktligen saknar många ett ställe att träffas på, ett kafé och en idrottshall vid 
Kungaberg står högt på önskelistan. Flera sportaktiviteter, bättre biograf och 
ett disko önskar också flera. Några tycker att pensionärernas fritidsmöjligheter 
bör förbättras. Ett par elever tycker att fler alléer skall anläggas i samhället. 
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NÄRINGSLIV 
(Avsnittet är inte uppdaterat, eftersom det legat till grund för förslaget) 
Förvärvsarbetande befolkning 

Under de senaste 30-35 åren har en smärtsam strukturomvandling skett inom 
arbetslivet i Fritsla. Omkring 1000 arbetstillfällen försvann och kunde inte 
kompenseras av det fåtal nya tillkommande industrierna. Processen åskådliggörs 
av tabellerna nedan. 

Tillverkningsindustrins struktur i Fritsla 

1937 1952 1970 1980 1985 1989 

Antal företag 

Antal anställda 

Nettopendling 

9 

1066 

17 

961 

18 

543 

17 

450 389 
-320 

26* 

410* 
-367 

1985 var 1134 personer (48 % av tätortens folkmängd) föivärvsarbetande. Ca 
40 %! av dem både bodde och arbetade i Fritsla medan ca 60 % pendlade till 
arbeten utanför tätorten. Utpendlingsöverskottet var 367 personer. De flesta 
pendlade till arbeten i centralorten och Borås. 

* Enligt tillverkningsföretag (i Marks kn) Kommunkansliet 1989. 

Arbetstillfällen 

I Fritsla tätort fanns 1985 767 arbetstillfällen. Dominerande näringsgrenar var 
textilindustri, kemisk industri, detaljhandel och socialtjänst. Dessa näringsgrenar 
sysselsatte tillsammans ca 68 % av den förvärvsarbetande dagbefolkningen. 

På 20 år har antalet arbetstillfällen minskat med 520 personer eller 40 %! 
Samtidigt har antalet anställda inom tillverkningsindustrin halverats - en 
minskning med nästan 400 personer - och sysselsatta inom privat och offentlig 
tjänst ökat med över 40 %. 
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Näringslivets struktur i Fritsla tätort och Marks kommun (förvärvsarbetande 
dagbefolkning) 1965 och 1985 

Näringsgren 

Jord- och skogsbruk 

Tillverkning 

- textil industri 

- kemisk industri 

Byggnadsverksamhet 

Handel 

- detaljhandel 

Samfärdsel m m 

Bank, försäkrings-
uppdragsverksamhet 

Offentlig förvaltn.mm 

- hälso- och sjukvård 

- socialtjänst 

Antal och andel förvärvsarbetande 
i Fritsla tätort 

1965 % 1985 

95 

787 

88 

156 

28 

133 

7,4 

61,2 

6,8 

12,1 

2,2 

10,3 

11 

389 

(214) 

(147) 

45 

105 

(81) 

24 

9 

181 

(77) 

(77) 

% 
1,4 

50,7 

(27,9) 

(19,2) 

5,9 

13,7 

(10,6) 

3,1 

1,2 

23,6 

(9,4) 

(10,0) 

Marks kn. 

% 
9,8 

33 

(23,1) 

(1,1) 

6 

9,3 

(5,9) 

2,5 

3,2 

32,2 

(10,6) 

(8.6) 

Summa 1287 100 767 100 100 

Av arbetstillfällena i samhället finns en betydligt större andel inom tillverknings
industri och handel än inom kommunen totalt. Däremot är andelen sysselsatta 
inom offentlig förvaltning och andra tjänster lägre i Fritsla än i hela kommunen. 
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Vilda VSstern 

Kungaberget 

FRITSLA FRÅN SYDOST 
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STRUKTUR OCH EXTERNA SAMBAND 

Landskapet, landmärken 

Mark är även från landskapssynpunkt ett gränsland. I nordöst utbreder sig 
utlöpare av det småländska höglandet med bergsplatåer, mossar och barrskogar. 
I sydväst, i nedre Viskadalen, återfinns ett landskap besläktat med det 
halländska med flacka lerslätter på tidigare ishavsbotten som utgör en del av 
västsveriges mest omfattande jordart. Viskans och Häggåns dalgångar är 
förgreningar av denna fornjord, vars högsta marina gräns gick vid Kinnarumma. 
På en "hylla" i Häggåns dalgång, just där denna vidgar sig mot söder, utbreder 
sig bebyggelsen i Fritsla samhälle på gränsen mellan skog och dal samt 
kringgärdad av skogbevuxna höjdområden. Terrängen mellan åsarna är delvis 
mycket kuperad. Flera kraftiga höjdpartier höjer sig över omgivningen, såsom 
Byaberget, Vaberget och Kungaberget. I västra och södra delen av samhället 
utbreder sig jordbruksområden som sluttar mot Häggån. Väster om ån, vid 
Solängen - Finabo - Basterås, ligger mindre jordbruksmarker med hagar, ängar 
och lövskogsdungar av stor skönhet. Samhället och dess bebyggelse ligger 
således inbäddat i lummig grönska. Liksom de flesta tätorterna i Viskan -
Häggadalgangen har Fritsla karaktär av "trädgårdsstad" med trädridåer, alléer 
och uppvuxna trädgårdar. 

I kraftiga bukter rinner Häggån genom samhället, faller ca 35 meter vid 
passagen och mynnar ut i dalgången vid Risma, varefter den i vackra meanders-
lingor flyter vidare söderut mot sammanflödet med Viskan i Kinna. 

Bebyggelse 

Järnvägen delar Fritsla samhälle i två delar med det kommersiella centrumet på 
åskrönet i västra delen och tyngdpunkten av den allmänna servicen i den östra. 
Detta skapar besvärliga kontakt- och trafiksäkerhetsproblem. 

Den äldsta delen av samhället består av förläggargardama på centrumåsen, L J 
Wingqvists (LJW) kontor och lager jämte några affärs- och bostadshus i 
centrum samt LJW:s fabriker mellan Häggån och Byaberget och sparade 
bostadshus i anslutning till fabriksområdet. 

Egnahemsbebyggelsen inom områdena öster om järnvägen - Aratorp, Skjutba-
neområdet - Kronogärdet och Vilda Västern - växte i huvudsak fram i perioden 
mellan världskrigen. 

Den nyare bebyggelsen bestående av såväl flerfamiljshus som egna hem har 
uppförts väster om järnvägen. I det öppna landskapet på Rismasluttningen 
mellan centrum och Häggån har byggts ett nytt egnahems- och radhusområde. 
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I Fritsla finns fyra större industriområden, vid L J Wingqvists och Haldens i norr 
samt Nitarevägen och Hagmans Kemi i sydväst. Men det tidigare mest 
karaktäristiska var de småföretagen som låg utspridda i samhället, ett mönster 
som i mindre grad fortfarande kan skönjas. 

Stora delar av den äldre bebyggelsen i Fritsla är kulturhistoriskt intressant. I 
centrum ligger tre bebyggelsemiljöer av länsintresse samt ett 10-tal enskilda 
objekt av väsentligt lokalt intresse. Därutöver bör framhållas LJW:s historiskt 
och arkitektoniskt märkliga industribebyggelse. Öster om järnvägsstationen 
ligger miljön i före detta handelsgatan Thorsons backe och kyrkan. 

Service 

Fritsla har en relativt väl utvecklad samhällsservice. Butiker och andra 
centrumfunktioner har de senaste decennierna i allt högre grad koncentrerats till 
området kring korsningen av Förläggarevägen och Aratorpsvägen (Centrum). 

Det mesta av samhällets allmänna service ligger samlad i ett ca 600 meter långt 
och 200 meter brett stråk i samhällets östra del. Detta goda planeringsgrepp 
togs redan i 1951 års byggnadsplan och har sedan dess successivt förverkligats 
och förstärkts. 

Kommunikationer 

Generellt är det ju så att vägar vi i dag trafikerar löper i många fall i stort sett 
längs sträckningar som fanns antydda redan för ca 4000 år sedan och dessa 
"vägar" har troligen sammanbundits och utvecklats ur än äldre förbindelsestråk. 

Några av medeltidens viktigaste vägar i sjuhäradsbygden gick i nordsydlig 
riktning från Hallandskusten mot Falköping och Skara från dels Halmstad längs 
Ätradalen över Bogesund (Ulricehamn), den s k "Ridvägen", dels från Varberg 
längs Viskan- Häggadalgangen över Kinna, Fritsla och Fristad. Från Berghem 
över Örbytrakten fanns vidare en tvärväg som förband de båda lederna. En än 
viktigare tvärväg i öst-västlig riktning tillkom senare och förband Småland 
(Jönköping) med hamnen i väster och gick över Svenljunga och Örby. Den 
exakta sträckningen av "Viskastigen" har kunnat fastställas från Varberg till 
Öresten. Hur sträckningen gick från Öresten norrut förbi Fritsla är däremot 
osäkert. 

De för Fritsla samhälle viktigaste allmänna vägarna är - förutom den nya rv 41 
mellan Borås och Varberg - nr 634, 637 och 651. Väg 634 löper i Häggåns 
dalgång. Den knyter an till rv 41 norr om Fritsla och går vidare genom samhället 
och dess centrum till Kinna. Vägarna 637 och 651 går tvärs dalgången. Väg 637 
från Seglora kommer in i samhället från den mäktiga höjdryggen mellan Viskans 
och Häggåns dalgångar och förenar sig med väg 634 i Fritsla centrum. Där 
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möter också väg 651 som från Skephult och via rv 41 på höjderna vid Furesjön 
kommer in från den motsatta sidan. 

Det lokala vägnätet karaktäriseras av långa vindlande "uppsamlingsgator" som 
slutar långt ute i periferien ofta utan eller med svårorienterade sammanbindning
ar sinsemellan. 

Samhället passeras av den drygt 100 år gamla järnvägen mellan Borås och 
Varberg. Järnvägen har haft en mycket stor betydelse för tillkomst och 
utveckling av industrisamhällena i Viskans och Häggåns dalgångar. 

Borås 

iins LA 

inna C~ 

( 

Varberg 
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PLANSITUATION 

Större delen av samhällsbebyggelsen regleras av byggnadsplaner fastställda från 
början av 1950-talet och framåt. Endast samlad bebyggelse i Fridhem, 
Skjutbaneområdet och mindre del i Aratorp är inte detaljplanelagd. Beslut om 
igångsättning av detaljplanearbeten har fattats för del av centrum och vid 
Hagmans. 
Andra förordnanden som reglerar bebyggelsen är strandskydd utmed Häggån, 
100 meter, samt vid sjöarna Stora Mossjön, Limsjön, Kingesjön, Furesjödam-
men och Hällesjön, också 100 meter vardera. Dessutom finns två skyddsområ
den för vattentäkter, dels mitt emot Vaberget och dels vid Ramslätt. 

MARKÄGARE 

Kommunen äger markområden främst vid Risma, Krusagården - Larsagården 
och ett band Bjälbo - skolan - Kungaberg - Bäckabo. 
Staten äger stora områden vid Hjälltorp i norr och inom Aratorp i sydväst. Den 
största privata markägaren Jarl och Bo Anden förfogar över stora markinnehav 
i samhällets utkanter men även inom bebyggelsen. 
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6 ALLMANNA INTRESSEN OCH DERAS 
BEHANDLING I PLANEN 

6.1 NATURRESURSER 

LANDSKAP OCH GRUNDFÖRHÅLLANDEN, VATTENOMRÅDE 

Landskapet och grundförhållanden 

Landskapet kring Fritsla karaktäriseras av Häggåns dalgång och de mäktiga 
skogbevuxna höjdområden som kringgärdar dalgången. Nivåskillnaden mellan 
dalbotten och omgivande höjder är som mest 100-125 meter. Mot Kinnarumma 
smalnar dalgången men öppnar sig i Fritsla mot sydväst, där stora jordbruksom
råden breder ut sig. Landskapet ger en starkt rumslig upplevelse med vid utblick 
söderut i Häggådalgångens längdriktning. Dess västra sida är mjukt böljande 
och lövskogsbeklädd under det att den östra är barrskogsbevuxen och har en 
allvarligare och mörkare karaktär. 

Det är synnerligen viktigt att Häggåns dalgång även framdeles får bibehålla sin 
öppna karaktär såväl norr som söder om samhället. Förödande för landskapet 
vore t ex skogsplantering, även i ringa omfattning. 

Berggrunden, som i bygden består av gnejs, är kuperad och ofta starkt 
förklyftad. Sprickdalarna är oftast belägna i nordöstlig - sydvästlig riktning. 
Jordlagren inom de högre belägna partierna utgörs av morän från senaste 
landisens avsmältning. I dalgångarna finns lerartade ishavsavlagringar. 
I de östra och sydöstra delarna av Fritsla samhälle, där marken vanligen består 
av morän, är grundförhållandena i regel gynnsamma för bebyggelse. I 
sluttningarna mot Häggån i väster och sydväst finns lera vilket gör grundlägg
ningen mera svårbemästrad. Noggranna markundersökningar bör ingå i 
planeringsstadiet för dessa områden. Centrala Fritsla ligger på ett ishavsdelta 
som består av sand och grus i växellagring. 

Grusförekomst 

Ur en 1979 utförd grusinventering i Marks kommun redovisas fyra områden i 
Fritsla, Gudsås, Fritsla, Fridhem och Ramslätt. De fyra områdenas geologi och 
grusresurser redovisas i en grusinventering och kommunens grundvattenöver
sikt. 
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Ytvatten o m råd en 

Ur kommunens vattenöversikt kan inhämtas bl a följande om Häggåns 
avrinningsområde: 

"Naturförhållanden 

(Avrinningsområde Häggån, exkl Frisjön, Tyviksån, Sävsjöbäcken, Kullabäck
en). 
Avrinningsområdet är 48 km2 stort och utgörs av en kullig terräng, där 
vegetationen i höjdområden domineras av skog, medan Häggåns dalgång är 
uppodlad. Från kommungränsen i norr till utloppet i Viskan i söder, slingrar 
sig ån kraftigt och ger vattnet en effektiv transportsträcka på 27 km. 

I höjdområdena är morän den dominerande jordarten, medan dalbotten 
domineras av lera. Vid Kinna och Fritsla förekommer också en del grovsedi
ment. Häggåns dalgång uppvisar ett vackert landskap. 

Uppströms Fritsla ligger Tyngryds och Ramslätts mader, som består av våta 
ängsmarker och kärr. Områden, som är av betydelse för fågellivet, klassas som 
"skyddsvärd i övrigt" i "Natur i Älvsborgs län". Naturvärdena skapas till stor 
del av regelbundna översvämningar. 

Skyddsområde för vattentäkt finner man i avrinningsområdet vid Ramslätt 
nordost om Fritsla. 

Stationär öring finns i Häggån på flera håll. Ett svagt bestånd av flodkräfta 
finns i de delar av Häggån som ligger inom Marks kommun. 

Friluftsliv 

Genom sitt omväxlande och vackra landskap har Häggåns dalgång en stor 
betydelse som strövområde. I områdena nordost och söder om Fritsla är 
motionsspår dragna. 

Påverkan 

Vattenreglering i Häggån påverkar området mellan LJW och Basteråsvägen. 

Biologiska undersökningar har visat att vattenkvaliteten i Häggån avsevärt har 
förbättrats från mitten av 70-talet och framåt. En av huvudanledningarna till 
detta är, att industrin i området till stor del nu är inkopplad på kommunens 
avloppssystem, som leder till Skene avloppsreningsverk. 
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Påverkan av fosfor är obetydlig uppströms Fritsla och betydlig nedströms 
Fritsla. Kvävehalterna är måttligt höga i hela Häggån. Detta visar att trots 
avsevärda förbättringar är påverkan av närsalter uppenbar. Förhöjningen av 
närsalter kan bero på läckage från jordbruksmark samt bräddning från det 
kommunala avloppsnätet. Tack vare omfattande kalkningsinsatser är dessutom 
försurningspåverkan mindre idag. Häggån har idag god bufferlförmåga med 
bra pH-värden. 

Anspråk - konflikter 

Anspråk görs framförallt från fisket, men jordbruket och bräddningar innebär 
också anspråk på vatten i Häggån. Detta innebär måttliga konflikter, som kan 
bli stora om närsalttillförseln ökar. 

Några utsläpp av restkemikalier från industrier ska inte äga rum, men då det 
ändå sker, står det i stark konflikt med fiske- och naturvårdsintressen. " 

Av ytvattenområdena är det främst Häggån som sätter sin prägel på Fritsla. 
Därutöver finns en större sjö, Furesjön, sydöst om samhället, samt ett antal 
mindre sjöar nordöst och söder om bebyggelsen. 

Häggån rinner upp i Frisjön nordöst om Kinnarumma, passerar bebyggelsen där 
och rinner vidare mot Fritsla via Ramslätt och Tyngryds mader. Vid inflödet i 
samhället gör den en kraftig bukt mot norr genom LJW:s fabriksområde, där 
den bildar ett fall som utnyttjas för eldrift. Efter att ha rundat Bergagårdshage 
forsar den vidare söderut förbi Solänge ström, där dess snabba lopp tidigare 
använts för kvarndrift. Ån rinner sedan vidare i välformade meanderslingor 
genom jordbrukslandskapet förbi Kinnahult och förenar sig med Viskan i Kinna. 
Häggån har haft stor betydelse för etableringen av främst två viktiga industrier 
i Fritsla, Haldens Färgeri 1864 och framförallt Fritsla Mekaniska Väfveri (LJW) 
vid Hjälltorpsfallet 1874. 
Utöver denna för samhällets utveckling avgörande roll har Häggån främst haft -
och har fortfarande - betydelse för rekreation och rörligt friluftsliv. Således 
fanns tidigare badplatser, varav en anlagd och försedd med bryggor och 
hopptorn. Ån utnyttjades även för fritidsfiske och utmed stränderna finns 
promenadstigar. 
Ur naturvårdssynpunkt utgör själva ån, dess strandbrinkar och omgivande 
våtmarker en angelägen tillgång som bör tas tillvara. 

Häggån är klassad som ekologiskt känsligt område i kommunens översiktsplan. 
Vattenkvaliteten har förbättrats men fortfarande är tillförseln av föroreningar 
stor. Uppströms Fritsla belastas Häggån med utsläpp från Kinnarumma 
avloppsverk. Påverkan av fosfor och kväve är dock sannolikt obetydlig. 
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Nedströms Fritsla (Hagmans) är vattenkvaliteten tidvis starkt påverkad av 
näringsämnen beroende på bräddning eller låg vattenföring. Enskilda avlopp går 
ut i ån, i och nedströms Fritsla. 
En annan riskfaktor som måste beaktas är Borås kommuns planerade soptipp 
vid Rydboholm, vars eventuella inverkan på Häggåns vatten via biflöden till 
Häggån bör utredas noggrant. 

Furesjön är ca 11 ha stor och har tidigare utgjort ytvattentäkt för samhället. 

De mindre sjöarna i samhällets närhet är följande: 
Hammarsjön, ligger nordöst om Fridhem, är ca 0,5 ha och av gungflykaraktar. 
Floran gör den och dess omgivning angelägen att uppmärksammas ur 
naturvårdssynpunkt. Sjön ligger dessutom i anslutning till Smeatorpets 
friluftsområde. 

St Mossasjön, är ca 0,7 ha och belägen vid Fridhem. 

Limsjön är ca 0,5 ha och ligger vid Marsjöhultsvägen i södra Aratorp. 

Kingesjön är ca 1 ha och är belägen utmed Marsjöhultsvägen söder om 
Aratorpsvägen. 

Furesjödammen är ca 1 ha och ligger vid Furesjöns utlopp åt väster. Den har 
tidigare ingått i Furesjöns ytvattenmagasin. 

Hällesjön är ca 2 ha och ligger avskilt i en trång ravin mellan branta höjder 
sydöst om Hagmans industriområde. 

Samtliga småsjöar är tilltalande inslag i den kuperade och skogbevuxna 
terrängen kring Fritsla, som är av stor lokal betydelse för det rörliga friluftslivet. 

Grundvatten 

Om grundvattenförhållanden i Häggåns avrinningsområde säger kommunens 
vattenöversikt bl a: 

"Stora grundvattenmagasin finns i flera isälvsavlagringar inom området. I 
Häggåns dalgång börjar avlagringama vid Ramslätt, i norra kommungränsen 
med en plan ca 1 km lång grusavlagring. Erosion av Häggån har skapat en 
brant sluttning mot norr och väster. Medelsammansättningen sandigt grus 
framgår av befintliga grustäkter. I Ramslätt finns en kommunal vattentäkt med 
ett möjligt maximalt uttag på 45 l/s ur två rörfilterbrunnar. Vid Fritsla 
uppträder isälvsstråket som tre separata ackumulationer. Åskullen söder om 
Fridhem utnyttjas som kommunal vattentäkt med en maximal kapacitet på 15 
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I/s. Fritsla samhälle är beläget på en deltabildning genomskuren av en 
erosionssänka i NNV-SO-lig riktning. Deltat ligger relativt högt i terrängen, 
men kan ändå få betydelse för grundvattentillgången bl a genom konstgjord 
infiltration. 

Bergborrade brunnar i trakterna av Kinna och Fritsla har visat mycket goda 
kapaciteter där medelvärdena av de specifika kapaciteterna är över 60 l/tim,m. 

Grundvattenutnyttjande - kvalitet - påverkan 

Kommunala grundvattentäkter finns i Fritsla (Ramslätt och Fåglaslätt). Idag 
levereras 3500-4200 m3 vatten/dygn. Vattnet i Ramslätt har höga manganvär
den medan Fåglaslätt har bra värden. Förhöjda halter av framför allt järn 
men också mangan har uppmätts i bergborrade brunnar vid Fritsla och norr 
därom. En nedlagd kommunal soptipp för alla typer av avfall ligger 1 km öster 
om Fritsla. Tippningen avslutades 1978 och vid den senaste inventeringen 
fanns inga anmärkningar mot tippning och täckning." 

KLIMAT 

Viskadalen har ett milt-och fuktigt klimat med kort snötid. De fuktiga 
havsvindarna kanaliseras av dalen och förs långt in i denna. Klimatet gör jorden 
bördig, växtligheten frodig och sluttningarna täcks av lummig grönska (bl a ek). 
Den rika nederbörden ger jordbruket en svår och osäker höstskörd men tillför 
industrin vattenkraft. 

Genom sitt läge på "hyllan" mot Häggadalgangen är stora delar av bebyggelsen 
i samhället exponerad för såväl sol som vind. Särskilt gäller detta Risma och 
Krusagården och i viss mån även Larsagården och Arabäck. Övriga områden 
inom Aratorp ges bättre skydd mot vind av omgivande skog, men där bör 
istället risken för nedskuggning av lokala höjder uppmärksammas. 

Huvudsakliga vindriktningar följer dalgången. 
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4:1, 4:2 NUMMER PÅ DELOMRÅDE 

GRÄNS FÖR DELOMRÅDE 

ÅKERMARK 

BRUKNINGSENf/ET 

-T—TT OMRÅDE AV BETWELSE 
#&:#* FÖR SKOGSNÄRINGEN 

JORDBRUK - SKOGSBRUK 



JORD- OCH SKOGSBRUK, FISKE 

Nuvarande förhållanden och överväganden 

Jordbruk 

Som tidigare framgått ligger Fritsla i anslutning till det ganska omfattande 
jordbrukslandskapet i Häggåns dalgång. Jordbruksmarken är där mestadels av 
god kvalitet och är i lantbruksnämndens klassificering angiven som primärt 
intressområde (A-område). Vid Solängen och Hjälltorp redovisas större 
områden med brukningsvärd mark (B-område). 
(A-område = större sammanhängande område (> 100 ha) med god förutsättning 
för rationell jordbruksdrift. Jordbruket är av primärt intresse. B-område = 
åkermark som bedöms bestående på sikt, men som har något sämre naturliga 
förutsättningar än A-område (25-100 ha). 

I den fördjupade jordbruksplanering som lantbruksnämnden utförde 1977 har 
den närmast bebyggelsen belägna marken indelats i två delområden. Inom det 
ena området, 4:1, beläget i sydvästra delen av samhället, har godhetsklassen 
satts till 1 samt brukningsklass och företagsstruktur till 2, i en tregradig skala. 
Inom detta område är en exploatering olämplig från jordbrukssynpunkt. Inom 
det andra området, 4:2, som omfattar resten av samhället, har godhetsklass och 
brukningsklass angetts till 3 och strukturklassen till 2. Förutsättningarna för en 
rationell jordbruksdrift är här starkt begränsade. Norra och södra delen av 
område 4:2 har markerats som strövområde. 

Nedläggning av och skogsplantering på stora markområden i Häggåns dalgång 
och väster om samhället kan bli verklighet inom en snar framtid. Det vore 
förödande för den nuvarande landskapsbilden om det öppna jordbrukslandska
pet planteras igen, särskilt med barrskog. Kraftfulla åtgärder bör vidtas för att 
i största möjliga omfattning bevara landskapets öppna karaktär. 

De möjliga utbyggnadsområdena för Fritsla berör inte alls jordbruksmarken vid 
Solängen - Hjälltorp och endast i mindre omfattning den goda jordbruksmarken 
i Häggåns dalgång och gäller där främst mark som är planlagd eller under 
planläggning. Pågående verksamhet vid Stommens gård innebär viss konflikt för 
närbeläget bostadsområde. 

Skogsbruk 

Samhället omges i norr, väster och öster av stora skogsområden vilka redovisas 
som skogsbrukets primära produktionsområden. (Klass 2 enligt Skogsvårdssty
relsens klassning). Vid västra dalgångssidan finns betydande inslag av 
ädellövträd. 
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De tänkbara utbyggnadsområden som berör skogsmark är främst belägna i 
södra delen av Aratorp samt vid Marsjöhult och i området mellan Skephultsvä-
gen - nya rv 41 - Furusten - Furuåsen. I det sistnämnda området, område SO i 
Fritsla i yttrande från Skogsvårdsstyrelsen, anser denna att hela området är från 
drivningssynpunkt bättre än normalt. Skogsmarken har normal godhetsklass 
utom i området norr om tidigare kraftledningsgatan där marken är bättre. 
Sammanfattningsvis anser Skogsvårdsstyrelsen att området är mycket väl 
lämpat för skogsbruk samt att skogstillståndet och de gjorda investeringarna 
tyder på ett aktivt skogsbruk med långsiktig planering. 

Om "område SV Fritsla", beläget från Arabäck - Larsagården i norr till 
Annehult i söder, säger Skogsvårdsstyrelsen att den norra delen utgörs av 
grunda marker med sämre godhetsklass än normalt. Den södra delen är av 
normal godhetsklass. Sammanfattningsvis anses delområdet vid Furulund -
Annehult väl lämpat för skogsbruk, medan övriga områden är mindre lämpade. 

Produktiv skogsmark ingår inte i de inom planperioden föreslagna bostadsområ
dena. Däremot ligger ett verksamhetsområde, NO 1 i den kommunomfattande 
översiktsplanen, inom det av Skogsvårdsstyrelsen ovan beskrivna området vid 
Furusten - Furuåsen. 

Fiske 

Inom Häggåns Fritsladel är ett fiskevårdsområde bildat, varigenom allmänheten 
ges tillfälle till kortfiske. 

För att bibehålla Häggåns karaktär och fauna bör lämnas en vegetationszon på 
15 -20 m bredd utmed stränderna. 
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