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Yttrande över ansökan om planbesked för Karon 1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om planbesked för Karon 1.        

Sammanfattning  

Exploatören har ansökt om att få bygga på befintlig byggnad med fem våningar 
och ändra användningen för möjliggöra hotell med ca 100 gästrum och kontor. 
Fastigheten ligger invid Allégatan. Exploatören har inte visat på hur de löser p-
behovet. Förslaget behöver förtydligas avseende logistikhantering med sopor, 
godsleveranser m.m. 
 
Fastigheten är en del av Borås rutnätsstruktur som har ett kulturhistoriskt värde. 
Förslaget omfattar även innergården bakom fastigheten, vilket har ett särskilt 
kulturhistoriskt bevarandevärde, och som exploatören föreslår ska bebyggas. 
Kommunstyrelsen bedömer att ett visst ingrepp är möjligt, men detta är något som 
måste hanteras varsamt då den karaktäristiska rutnätsstaden annars går förlorad 
och är oåterkallelig. Fastigheten måste även hålla en hög arkitektonisk kvalité.  
 
Intill fastigheten ligger Carolikyrkan och andra byggnader som är viktiga element 
för stadsbilden och den kulturhistoriska miljön i centrum. Carolikyrkan har varit 
ensam högsta punkt i området sedan 1600-talet. Detta ska bevaras. Förslaget 
påverkar hela staden och syns från många håll. Under planprocessen ska man 
studera hur den tillkommande påbyggnaden påverkar stadsbilden från längre håll.  
 
En anpassad påbyggnad kan vara möjlig att tillåta.  Frågan måste utredas i 
planarbetet, särskilda volymstudier, solstudier och gestaltningsfrågor kommer 
behövas i planarbetet för att fastställa lämplig exploateringsgrad och hushöjd. Även 
buller, parkering, anslutning för leveranser och byggnaden konstruktion behöver 
utredas. 
 
Exploatören ska stå för alla kostnader och utredningar i samband med 
detaljplanens upprättande.  
 
För att få en bra helhetsbild måste hela kvarteret Karon ingå i detaljplaneändringen 

för att säkra de befintliga kulturvärdena i omkringliggande byggnader. Ingen 

inskränkning bör tillåtas på den allmänna platsmarken.      

        

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om planbesked för Karon 1, 2019-05-28   
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Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 


