
 

Ansökan förhandsbesked Gjutaren 1 & 2 
 

På fastigheterna Gjutaren 1 och 2 står idag en äldre industribyggnad som planeras att rivas. TB-
Gruppen planerar att uppföra en ny byggnad på fastigheten som ska rymma detaljhandel och handel 
med livsmedel.  

TB-Gruppen har långtgående diskussioner med tilltänkt hyresgäst som idag bedriver liknande 
verksamhet och som anser att platsen lämpar sig väl för ändamålet. För att kunna ta diskussionen 
vidare behövs en inriktning från kommunen om att byggnation är möjlig på platsen. 

Idag utgör befintlig byggnad cirka 3500 kvadratmeter med omkringliggande verksamhetsytor. Den 
nya byggnaden är beräknad till cirka 3300 kvm och ska som tidigare nämnts innehålla detaljhandel 
och handel med livsmedel. 

På fastigheten finns idag en infart från Wallentinsvägen samt en från Gjuterigatan. Infarten från 
Wallentinsvägen är tänkt att fungera som infart för kunder till fastigheten medans infarten från 
Gjuterigatan kommer fortsatt fungera som infart för verksamheten, exempelvis för lastintaget och 
personal. Infarten från Gjuterigatan kommer ha ett buller- och insynsskydd mot grannfastigheterna. 
Den idag hårdgjorda ytan på fastigheten kommer fortsatt att till stor del fungera som parkeringsyta 
till kunderna. Den uppskattade mängden lastbilar och leveranser uppgår idag till mellan tio till tjugo 
ekipage. Men detta beror givetvis på verksamhetens omfattning och logistikmöjligheter med 
samkörning och liknande.   

 

Förutom infarter till fastigheten 
kommer övriga ytor noga studeras för 
vart buller och andra störande moment 
kommer uppstå och därefter vidtas 
nödvändiga åtgärder. Plank, grönytor 
och andra avskärmande lösningar 
kommer installeras mot 
grannfastigheter samt för att skapa en 
trevlig och välkomnande miljö på 
fastigheten. 
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Den ledning som idag går över fastigheten 
kommer tas i beaktning vid framtagandet av 
handlingar. Om ledningen behöver flyttas 
kommer fastighetsägaren tillsammans med 
kommunen hitta den bästa lösningen för 
åtgärden. Det går även att flytta byggnaden 
närmare skogspartiet i bakkanten av 
fastigheten för att på så vis undvika U-
området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alingsås 2022-03-16 
 
TB-Gruppen 
Rasmus Thorild, Affärschef projektutveckling 

**VÅRGÅRDA KOMMUN Bygg & Miljö 2022-03-18 Dnr B-2022-111**



**VÅRGÅRDA KOMMUN Bygg & Miljö 2022-03-17 Dnr B-2022-111**



**VÅRGÅRDA KOMMUN Bygg & Miljö 2022-03-17 Dnr B-2022-111**


	B-2022-111_220318 Ansökan F.B.pdf
	B-2022-111_FÖR_2_ILH.pdf
	B-2022-111_FÖR_1_ILH.pdf

