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§ 58 

Detaljplan för Trandared, Svärdsfästet 4  

Ärendenummer: BN 2018-1518 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen. 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-01 i beslut § 429 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Trandared, Svärdsfästet 4.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-11-29 § 294 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag att upprätta detaljplan för Svärdsfästet 4, Trandared. Begäran grundar sig på att AB 
Bostäder i Borås har kommit in med en planbeskedsbegäran om att få ändra planen från 
allmänt ändamål till bostadsändamål.  

2020-09-03 beslutade planchefen i beslut § PL 2020-35 via delegation att sända planen på 
samråd.  Samrådet pågick under tiden den 14 oktober – den 4 november 2020. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-09-16 i beslut § 299 att genomförandet av 
detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan samt att sända planen 
för granskning. Granskningstiden pågick under tiden den 27 september 2021 – den 18 
oktober 2021. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande.  

Beslutsunderlag  
Handling Datum Notering 
Plankarta 2022-02-17  
Planbeskrivning 2022-02-17  
Granskningsutlåtande 2022-02-17  

Jäv 
Lennart Malmerfors (KD) anmäler jäv och deltar inte i föredragning eller beslut i ärendet. 

 
Yrkanden under sammanträdet 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att anta detaljplanen. 

Sverigedemokraterna yrkar att återremittera ärendet till förvaltningen med följande motivering: 
Sverigedemokraterna bedömer att föreslagen detaljplan tillåter för hög bygghöjd och att ärendet skall 
återremitteras med syfte att sänka bygghöjden motsvarande 2 våningar för att bättre passa in i 
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omliggande miljö. Nuvarande förslag skapar mer beskuggning på närliggande byggnader än vad som 
rimligen kan begäras. 
 
Beslutsgång  
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer förslaget att återremittera detaljplanen mot förslaget att 
besluta om ärendet på sammanträdet och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras på 
sammanträdet.  

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att anta detaljplanen och finner att nämnden beslutar 
enligt ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 
 Berörda sakägare som inte fått sina 
 synpunkter tillgodosedda 

Beslutskopia och handlingar Länsstyrelsen 

Kungörelse av beslut Kommunens anslagstavla 
  


