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Yttrande över ansökan om planbesked för Sandared 

1:613 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om att ändra markanvändningen i 

gällande detaljplan från handel till lager/industri. Samtidigt uppmanas 

samhällsbyggnadsnämnden att i detaljplanen för Sandared 1:81 m.fl. 

(pappersindustrin) studera lämplig markanvändning och eventuellt ta med även 

fastigheten Sandared 1:613 i detta arbete.  

Kommunstyrelsen uppmanar även Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta ett 

arbete med strukturskiss över området, med syftet att tydliggöra och stärka 

centrumverksamhet i området. 

 

Ärendet i sin helhet 

Trafikverket ägde tidigare fastigheten som är belägen mycket centralt i 

Sandared, i direkt anslutning till Sandareds station. Inom fastigheten finns ett 

godsmagasin som är byggt år 1953. Vid försäljningen upprättades ett avtal 

mellan Trafikverket och sökanden som förutsätter att gällande detaljplan ändras 

från användningen handel till lager inom två år.  

Gällande detaljplan är från 2013. På grund av det korta avståndet mellan 

järnvägen och den aktuella byggnaden togs det fram en riskutredning i arbetet 

med gällande detaljplan. I utredningen bedömdes individrisknivån utomhus 

vara på en nivå som enligt redovisade riktlinjer var tolerabel utan ytterligare 

åtgärder. Det rekommenderades dock vissa åtgärder för att begränsa vistelsen i 

närheten av spåren. Enligt Trafikverket finns det i nuläget en riskproblematik 

kopplat till att använda befintlig byggnad för handelsändamål. Detta på grund 

av det korta avståndet mellan fastigheten och järnvägen. 

Sökanden har inkommit med en ansökan om att ändra markanvändningen i 

gällande detaljplan från handel till industri/lager i enlighet med villkoren i det 

avtal som upprättats mellan Trafikverket och sökanden. Avsikten är att använda 

befintlig byggnad som lager för inventarier.  

Att ändra fastighetens markanvändning från handel till industri/lager är inte 

förenligt med översiktsplanens intentioner. I översiktsplanen påtalas särskilt 

vikten av att stärka centrummiljöerna i orterna och göra dem mer attraktiva 

samt att utveckla befintliga stationsområden och knutpunkter i serviceorterna.  
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I pågående arbete med att ta fram strategier för den långsiktiga utvecklingen av 

kommunens serviceorter har det även framkommit att utvecklingen av 

centrummiljön i Sandared är en särskilt viktig fråga.  

På grund av Trafikverkets krav vid försäljningen har en dialog mellan 

tjänstepersoner och Trafikverket förts. För att användningen handel ska kunna 

vara kvar på plankartan har Trafikverket gjort bedömningen att en ny detaljplan 

behöver tas fram där behov av ytterligare planbestämmelser kopplade till risk 

från järnvägen måste utredas.  

Söder om järnvägen pågår detaljplanearbete för att omvandla den tidigare 

pappersindustrin, Sandared 1:81 m.fl., till bland annat bostäder. Planarbetet har 

ännu inte resulterat i en antagen detaljplan. Möjligheten bör studeras att 

inkludera godsmagasinet (fastigheten Sandared 1:613) i planarbetet för 

pappersindustrin (Sandared 1:81 m.fl.). 

 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan, 2021-01-13 

2. Objektsbeskrivning, 2021-01-13 

3. Fasadritning, 2021-01-13   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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