SP 1 a-b) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-b till handlingarna)

SP 2 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

SP3

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över ansökan om planbesked för ändring av
detaljplan för del av Bergsäter, Hästhoven 1 och Kattmyntan 1
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Hästhoven 1 och Kattmyntan 1

2014-11-13
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-11-14
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0648 214
Handläggare: Jonas Hallberg, 8442
Datum/avdelningschef: 2014-11-03 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2014-12-15

Dnr 2014/KS0648 214
Ert Dnr: BN2014-1389

Strategisk samhällsplanering
Jonas Hallberg

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över ansökan om planbesked för
ändring av detaljplan för del av Bergsäter,
Hästhoven 1 och Kattmyntan 1
Sökanden vill uppföra flerbostadshus på fastigheterna Hästhoven 1 och Kattmyntan
1. Gällande detaljplan medger endast kontor. Sökanden vill ändra detaljplanen för att
även medge bostadsändamål.
En utökning av antalet bostäder på Bergsäter är en positiv utveckling och följer tankegångarna i Borås 2025.
Exploatören ska ta samtliga kostnader för detaljplanen och dess genomförande. Plankostnadsavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra
detaljplanen.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

SP4

BESSLUTSFÖR
RSLAG

Yttran
nde öve
er ansö
ökan om
m plan
nbesked för ä
ändring
g av
detaljp
plan fö
ör del av Hulta
a, Hulta
alund 3
Kommunsttyrelsen föreeslås beslutaa:
Samhällsbygggnadsnämndenn ges i uppdrag
ag att pröva m
möjligheten att ändra
ä
detaljpllanen för Hultltalund 3.

2014-11-13
Datum

Tom And
dersson
Kommun
nalråd

Tillstyrkes
Alternaativt förslag

2014-11-14
Datum

Samverkann

Morgan Hjalmarsson
H
n
Kommun
nalråd

Ja

X Nej

Kommenttar:

Diarienumm
mer: 2014/K
KS0554 2144
Handläggarre: Jonas Haallberg, 84422
Datum/avddelningscheff: 2014-11-003 / bh

Programomr
P
råde: 2

Sida
1(1)
2014-12-15
2

Dnr 2014/KS0554 214
2
Ert Dnr: BN2014-10042

Strategisk samhällsplan
nering
Jonas Halllberg

Samhällsbyg
S
ggnadsnämnnden

Yttra
ande öv
ver pla
anbesk
ked för ändrin
ng av
detaljplan för
f del av Hulta, Hultalund
d3
Syftet med
m planändrringen är attt möjliggöraa för ett enbo
ostadshus påå fastigheten
n Hultalund 3.
3 Gällande detaljplan
d
m
medger ett fleerbostadshus i vinkel inoom kvartereet där
Hultalun
nd 3 är avsedd som gårdd och parkerring.
Kommuunstyrelsen anser
a
att maarkanvändnin
ngen är lämplig och är ppositiv till fö
örslaget.
Förslageet innebär fler bostäder i ett kollektiivtrafiknära läge. I och m
med att möjjligheten
att geno
omföra gällan
nde detaljplaan försvårass vid byggnaationen av ettt enbostadsshus på
Hultalun
nd 3 bör hella den södraa delen av kvvarteret stud
deras för att på så sätt möjligm
göra en ökad exploaatering.
Plankostnadsavtal bör
b upprättaas för fastigh
heten Hultalu
und 3. Kosttnader för evventuella
övriga fastigheter
fa
taas ut i planavvgifter i fram
mtida bygglo
ov.
Kommuunstyrelsen uppmanar
u
SSamhällsbygggnadsnämnd
den pröva m
möjligheten att
a ändra
detaljplaanen.

KOMM
MUNSTYRE
ELSEN

Tom An
ndersson
Kommuunalråd
Bengt
B
Himm
melmann
Chef
C för Strategisk samhhällsplanerin
ng

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

W
WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55
5

bo
oras.se

boras.stad@
@boras.se

033-35 70 00
0 vx

033-35
5 32 00

SP5

BESSLUTSFÖR
RSLAG

Yttran
nde öve
er ansö
ökan om
m plan
nbesked för ä
ändring
g av
detaljp
plan fö
ör del av Centtrum, Heimda
H
al 5
Kommunsttyrelsen föreeslås beslutaa:
Samhällsbygggnadsnämndenn ges i uppdrag
ag att pröva m
möjligheten att ändra
ä
detaljpllanen för Heim
mdal 5.

2014-11-13
Datum

Tom And
dersson
Kommun
nalråd

x Tillstyrkes
Alternaativt förslag

2014-11-14
Datum

Samverkann

Morgan Hjalmarsson
H
n
Kommun
nalråd

Ja

X Nej

Kommenttar:

Diarienumm
mer: 2014/K
KS0560 2144
Handläggarre: Jonas Haallberg, 84422
Datum/avddelningscheff: 2014-11-003 / bh

Programomr
P
råde: 2

Sida
1(1)
2014-12-15
2

Dnr 2014/KS0560 214
2
Ert Dnr: BN2014-10051

Strategisk samhällsplan
nering
Jonas Halllberg

Samhällsbyg
S
ggnadsnämnnden

Yttra
ande öv
ver ans
sökan om pla
anbesk
ked förr
ändrring av
v detaljplan fö
ör del av
a Centtrum,
Heim
mdal 5
Sökandeen vill förtätta i centrum genom att riva
r befintligg byggnad ooch uppföra flerbostadshuss med högree exploaterinng än vad gäällande detaljplan tillåterr.
En utökkning av bosstäder i centrrum är en positiv utveck
kling och fööljer tankegåångarna i
Borås Sttads vision, Borås 2025.. Då planuppdrag finns för nya bosstäder inom kvarteret Hugiin på Stengäärdsgatans anndra sida bö
ör gaturumm
met studeras . I och med kvarterets centtrala läge bö
ör det möjligggöras för veerksamheterr i bottenvånningarna.
Om det finns behovv av att göraa avsteg från
n Borås Stad
ds parkeringssnorm ska detaljd
planen antas
a
av Kom
mmunfullm
mäktige.
Exploattören ska ta samtliga kosstnader för detaljplanen
d
n och dess geenomförand
de. Plankostnadsavtal ska up
pprättas innnan planarbeete påbörjas.
Kommuunstyrelsen uppmanar
u
SSamhällsbygggnadsnämnd
den pröva m
möjligheten att
a ändra
detaljplaanen.

KOMM
MUNSTYRE
ELSEN

Tom An
ndersson
Kommuunalråd
Bengt
B
Himm
melmann
Chef
C för Strategisk samhhällsplanerin
ng

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

W
WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55
5

bo
oras.se

boras.stad@
@boras.se

033-35 70 00
0 vx

033-35
5 32 00

