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§ 125 Dnr KS 2022-00333 3.1.1.1 

Antagande av detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 
med flera 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 97, B 2278) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Detaljplanen för Centrum, Horngäddan 8 med flera antas.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 258 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Detaljplanen för Centrum, Horngäddan 8 med flera antas.    

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nytt polishus och häkte i 
Centrum. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke 
på dess centrala placering och då den blir väl synlig från både motorväg och 
resecentrum. Det ska också bli ett gångstråk mellan resecentrum och 
Boråshallen. Planområdet ligger intill Riksväg 40 och Brodalsmotet, bredvid 
Gina Tricot-huset och omfattar cirka 13 250 kvadratmeter. Kommunen äger 
marken i området. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-09 § 106 att uppmana Samhällsbyggnads-
nämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Horngäddan 9 
(fastigheten har slagits samman med Horngäddan 8) med flera, då gällande 
detaljplan inte innehåller tillräckliga byggrätter för att kunna inrymma de tänkta 
volymerna. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-23 i beslut § 121 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 i beslut § 144 att sända 
detaljplanen för samråd. Inkomna synpunkter har sammanställts i en 
samrådsredogörelse. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-06-24 i beslut § 209 att detaljplanen 
godkändes för granskning. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett 
utlåtande. Detaljplanen har innan antagandet delats upp i två delar. Delen 
innehållande häkte och polishus antas nu, medan övriga delar går ut på ny 
granskning för att möjliggöra ett större parkeringshus, samt en bredare 
användning än endast transformatorstation i rundeln vid Brodalsmotet. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2022-02-17 i beslut §56 att godkänna 
detaljplanen och lämna den till Kommunfullmäktige för antagande. Efter 
godkännandebeslutet har mindre redaktionella justeringar gjorts.  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta detaljplanen för 
Centrum, Horngäddan 8 med flera.  
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Beslutsunderlag 
1. Plankarta, 2022-05-06 
2. Planbeskrivning, 2022-05-06 
3. Granskningsutlåtande, 2022-05-06 
4. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll §56, 2022-05-06 
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