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Exploateringsavtal Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen avstår ifrån att teckna exploateringsavtal med CBME Torpa AB 

och Magnar Skjelseth och Britt-Marie Lindvert enligt upprättat förslag. Avtalet 

syftar till ett  ändamålsenligt genomförande av detaljplanen för del av Hestra 

Parkstad, Torpa-Hestra 4:4. Avtalet reglerar bl.a. utförande av anläggningar på 

allmän platsmark.    

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Detaljplan för del Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4 mfl beräknas kunna antas 

av Samhällsbyggnadsnämnden i q1 2021. Ett exploateringsavtal har upprättats 

för att reglera detaljplanens genomförande. Avtalet ingås med CBME Torpa 

AB (exploatören) som kommer förvärva del av fastigheten Torpa-Hestra 4:4 

samt Magnar Skjelseth och Britt-Marie Lindvert (fastighetsägarna) som för 

närvarande är ägare av fastigheten Torpa-Hestra 4:4. Exploatören avser att 

uppföra 2 stycken flerbostadshus med totalt 14-16 lägenheter. 

Avtalet syftar till att reglera utbyggnad av en vändplan vid Sonatgatans södra 

ände samt kompensationsåtgärder i form av värdehöjande åtgärder som 

framtagande av stenmurar och att äng vid Kolbränningen öppnas upp i 

förhoppning att bestånd av grönvit nattviol åter växer sig starka. 

Vändplanen projekteras, upphandlas och anläggs av kommunen. Exploatören 

erlägger därefter de faktiska kostnaderna.  

Kompensationsåtgärderna projekteras, upphandlas och anläggs av kommunen. 

Fastighetsägaren erlägger därefter de faktiska kostnaderna. 

Allmän platsmark överlåts från fastighetsägarna till kommunen i separat 

överenskommelse.  

Både exploatören och fastighetsägarna ska, innan detaljplanen antas, ställa ut en 

bankgaranti till kommunen som säkerhet för sina åtaganden enligt avtalet. 

Kommunstyrelsen anser dock att befintlig bebyggelse utgör en viktig del i den 

kulturmiljö som finns på platsen. Vidare bedömer Kommunstyrelsen att 

förslaget rubbar områdets karaktär i en orimlig omfattning, vilket skulle 

medföra att stora och karaktärsbärande förändringar.  

Kommunstyrelsen anser även att formuleringen ”En helt ny bostadsbyggnad med en 

liknande volym och karaktär, placerad på samma plats, skulle enligt Borås Stad vara ett 
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ärligare sätt att berätta områdets utveckling och historia”, inte återspeglar stadens 

hållning till kulturhistoriska fastigheter, utan snarare förringar stadens 

områdeshistoria. 

Kommunen avstår därmed ifrån att teckna exploateringsavtal med CBME 

Torpa AB och Magnar Skjelseth och Britt-Marie Lindvert enligt upprättat 

förslag.    

Ärendet i sin helhet 

"[Klicka och skriv här]"  

Beslutsunderlag 

1. Exploateringsavtal Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4 m.fl.  

2. Bilagor 1-8 

3. Översiktskarta Hestra Parkstad 

4. Plankarta    

Beslutet expedieras till 

1. CBME Torpa AB, Stora Torget 1, 503 30 Borås  

2. Tekniska förvaltningen 

3. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

För Sverigedemokraterna 

 

Andreas Exner  Kristian Silbvers 

Kommunalråd  ledamot, kommunstyrelsen 

 

 


