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POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Kungsgatan 55, Borås 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
samhallsbyggnad@boras.se 

TELEFON 
033-35 85 00  

 

 Beslutsdatum Förslag till beslut 
 2020-12-17  
 
Zilka Cosic 
Planarkitekt 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1, Fjällgatan 
Ärendenummer: BN 2017-000634 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta återremittera detaljplanen för att bättre efterleva 
nämndens intentioner. 

Samhällsbyggnadsnämndens kommentarer 
Nämnden anser liggande förslag utgör för stora volymer för att passa in i omgivningen. 
Liggande förslag tar förmycket av natur och utsikten i anspråk för kringliggande bebyggelse. 
Nämnden anser också att bebyggelsen bättre bör passa in med omgivande bebyggelse. Sist 
men inte minst anser nämnden att huskropparna bör ha något mer avstånd till den stora 
vägen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-03-20 i beslut § 158, Samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att 
pröva möjligheten att planlägga del av Byttorp 3:1 för bostadsbyggelse.  

Begäran grundar sig på att Riksbyggen inkommit med ansökan om en markanvisning av ca 4 
500 m2 av fastigheten Byttorp 3:1. Exploatören vill bygga cirka 40 lägenheter i ett 
flerbostadshus. Området ligger i kilen där Fjällgatan, Vindelgatan och Hällegatan möts. 
Området är idag planlagt som allmän platsmark, park.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 § 130 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag att upprätta detaljplan för Byttorp 3:1. Markavdelningen upprättade ett 
markanvisningsavtal som innebar att bolaget, fram till 2019-03-31, har ensamrätt att förhandla 
med kommunen om förärv av marken samt övriga villkor avseende exploatering. Avtalet är 
förlängt till 2021-03-31. 2019-10-10 beslutade plan och bygglovschefen i beslut § Pl 2019–
002337 via delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 11 
oktober till den 10 november 2019. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en 
samrådsredogörelse.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 i beslut §139 att godkänna 
samrådsredogörelsen som sin egen, att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 
innebära en betydande miljöpåverkan samt att sända planen för granskning. Granskningstiden 
pågick under tiden den 1 maj – 31 maj 2020. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett 
utlåtande. 
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Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Plankarta 2020-11-04  
Granskningsutlåtande 2020-11-04  
Planbeskrivning 2020-11-04  
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Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 
 Berörda sakägare som inte fått sina 
 synpunkter tillgodosedda 

Beslutskopia och handlingar Länsstyrelsen 

Kungörelse av beslut: Kommunens anslagstavla 
 
 


