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Granskningsyttrande 2 planändring för Byttorpshörn 1.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget, under förutsättning att 

kommunstyrelsen synpunkter beaktas. 

      

Sammanfattning  

Den nya bebyggelsen innebär en förtätning och utökning av 

bostadsbebyggelsen längs med Alingsåsvägen. Sammanlagt föreslås cirka 70 

lägenheter fördelade i 2 byggnadsvolymer i 4-5 våningar samt tillhörande 

parkeringsplatser i parkeringsdäck.  

Granskning 1 av detaljplan för Byttorpshörn m.fl. pågick under tiden 29 mars – 

29 april 2018. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande.  

Fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 har därefter brutits ut ur planarbetet och 

antagits av Kommunfullmäktige. För aktuell del vid Byttorpshörn 1 kräver de 

ändringar som gjorts i detaljplanen att förslaget skickas ut på en andra 

granskning. Detta avser framförallt ändringar av bebyggelsens höjd för att 

möjliggöra lokaler i bottenvåningarna samt planområdets omfattning och 

avgränsning.       

I den tidigare granskningsomgången tillstyrkte Kommunstyrelsen planförslaget 

men konstaterade att det saknades köpeavtal mellan kommunen och 

exploatören på Byttorpshörn. Detta avtal är nu tecknat av exploatören och 

föreslås godkännas av Kommunstyrelsen i särskilt beslut.  

Kommunstyrelsen bedömer att byggnadshöjden och byggnadsvolymen i 

förslaget blir kraftigt dominerande i området och påverkar det kulturhistoriska 

värdet i området negativt. Byggnationen kommer att avvika mot övriga 

fastigheter i direkt anslutning och utgöra en upplevd inkapslad miljö. Detta är 

av särskild vikt att beakta då platsen utgör en entré till området Byttorp. 

Fastighetens placering kommer även att vara i direkt anslutning till gång och 

cykelväg, vilket begränsar möjligheten till införande av natur i form av träd och 

buskage. Området kommer därmed att upplevas kalt, sterilt och ovälkommet. 

Kommunstyrelsen anser att byggnadshöjden ska begränsas till en maximal höjd 

om 157,5 meter och därigenom även anpassa fastigheternas byggnadsvolym till 

kringområdet. 
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Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning inkl utlåtande, 2019-08-06 

2. Plankarta, 2019-08-06 

   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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