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Årsbokslut 2017 Samhällsbyggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden upprättar årligen en årsredovisning för sin verksamhet.
Årsredovisningen innehåller utöver uppföljning av ekonomi även måluppfyllelse, uppföljning
av internkontrollplan och personalredovisning. Den sänds vidare till kommunstyrelsen och
ingår som ett avsnitt i kommunens totala årsredovisning. Den följer en gemensam mall för att
vara jämförbar med övriga nämnder.
Förvaltningen redovisar ett positivt resultat på 368 tkr. Av de budgeterade 1,8 mnkr i
investeringsmedel förbrukas 1,1 mnkr.
Förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en årsredovisning enligt kommunens anvisningar.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnadskontorets förslag till
årsredovisning för 2017 och översänder den till kommunstyrelsen.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnadskontorets förslag till
årsredovisning för 2017 och översänder den till kommunstyrelsen.
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Maria Jacobsson
Tf. Samhällsbyggnadschef

Martin Wollhag/Mika Lindberg
Controller
/Enhetschef

Bilagor: Årsbokslut 2017 - Samhällsbyggnadsnämnden
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Ordlista

Verksamhetsbegrepp

E-tjänster

Offentliga e-tjänster har av Verket för förvaltningsutveckling
("Verva") definierats som en service som medborgare och
företag kan använda för att uträtta olika ärenden som de har
hos en offentlig myndighet. Denna service tillhandahålls som
en elektronisk tjänst och erhålls till exempel med hjälp av en
dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice.

Internkontrollplan

Interkontrollplan är en del av kommunens styrmodell. De
processer/punkter som ingår i planen anses vara viktiga att
regelbundet följa upp så att förvaltningen bidrar till att
kommunens mål uppfylls. De processer som skall kontrolleras
enligt planen identifierades vid risk- och väsentlighetsanalysen
(se nedan).

Primärkarta

En primärkarta är den geografiska databas som ligger till grund
för till exempel de nybyggnadskartor och grundkartor som
används inom stadsbyggnad.

Risk och väsentlighet

Vid en risk- och väsentlighetsanalys belyses verksamhetens
processer. Det som bedöms är om det finns risker för att
någonting negativt påverkar förvaltningens förmåga att bidra till
kommunens övergripande mål. Identifieras en risk görs
bedömningen om dess väsentlighet. Om analysen ger en hög
sannolikhet för en risk samtidigt som en väsentlig skada kan
uppstå kan det beslutas om en omedelbar åtgärd. Det kan
även beslutas om ett åtagande eller en internkontrollpunkt.

Åtagande

Åtagande är en viktig del i kommunens styrmodell. Dessa skall
beskriva hur förvaltningen skall bidra till att kommunens
övergripande (prioriterade) mål ska uppfyllas. Åtagande kan
identifieras i samband med en risk- och väsentlighetsanalys.

Översiktsplan

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga
utvecklingen av den fysiska miljön.
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Ekonomitermer

Budget

Syftet med budgetering kan beskrivas som en prognos
av intäkter och kostnader inför en period. Budgeten används
som ett verktyg för beslutsfattning.

Gemensamma resurser

Med gemensamma resurser avses de resurser som fördelas
mellan de tre förvaltningarna på Sveagatan. Exempel på detta
är inköpta tjänster (till Sveagatan) som städning och
hyreskostnad. Syftet med att hantera dessa kostnader som
gemensamma är att vi enklare och mer effektivt kan fördela ut
kostnaderna.
Även personella resurser ingår, t.ex. administration,
ekonomienhet och nämndsekreterare. Syftet med att ha dessa
som en gemensam resurs är att ha en mer driftsäker och mer
effektiv stödresursorganisation.
Även den politiska organisationen benämns gemensam resurs i
det här dokumentet.

Intäkter

En intäkt är värdet i pengar av de prestationer som utförts
under en tidsperiod, alltså värdet av periodens försäljning.
Intäkter och kostnader är det som utgör resultaträkningen,
där differensen mellan de två utgör resultatet.

Investering

Med investeringar i det här dokumentet avses fysiska
tillgångar, exempelvis inventarier eller system, som skrivs av
under flera år. När en tillgång har införskaffats med syftet att
användas under en längre period, kan dess kostnad fördelas
över hela perioden. När perioden har förflutit betyder det att
tillgången är avskriven och inte längre utgör någon kostnad.

Kommunbidrag

I den kommunala ekonomin menas, med kommunbidrag, det
anslag som kommunfullmäktige delar ut till de
skattefinansierade verksamheterna.

Kostnader

Ett sätt att definiera en kostnad är att beskriva det som att
det är värdet av förbrukade resurser under en period.
Intäkter och kostnader är det som utgör resultaträkningen,
där differensen mellan de två utgör resultatet.
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Planavtal/planavgift

Detaljplaneverksamheten finansieras genom att planavtal
skrivs med köpare av detaljplaneförändring eller
detaljplaneupprättande. Köparen betalar för faktiska kostnader
för att upprätta planen, inklusive nedlagda timmar och beställda
utredningar. Ibland, och i synnerhet om det är många
motparter/köpare som skall betala för detaljplanerna, tas istället
en schablonavgift ut i samband med att bosatta inom ett
planområde ansöker om bygglov (planavgift).

Resultaträkning

Det kallas för resultaträkning för att det är här som
förvaltningens resultat kan utläsas genom en
sammanställning av intäkter och kostnader under en
räkenskapsperiod, oftast ett år. Resultatet fås genom att
addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna och visar
då om förvaltningen gjort ett överskott eller underskott.
Resultatbudgeten är en plan över framtida intäkter och
kostnader.

Utdebitering
av personalkostnader

För att förvaltningen skall få betalt för utförda tjänster
tidsredovisar personalen på uppdrag eller projekt. Denna
tidsredovisning ger upphov till utdebitering/fakturering av
personalkostnader.
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Verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden har under 2017 haft ansvar för den formella fysiska
planeringsprocessen:
• översiktsplanering
• detaljplanering
• bygglovgivning
GIS (Geografiska InformationsSystem) består av databaser och system där kartor,
lägenhetsregister och mätning dokumenteras och som nämnden tillhandahåller för hela
kommunen. Nämnden bidrar till att Alingsås kommuns vision uppnås: ”Alingsås har 42 000
invånare år 2019”.
Samhällsbyggnadskontoret planerar Alingsås, tillhandahåller kartor och utför mätning och
ger bygglov.
Nämnden och kontoret har fortsatt att samverka med Tekniska förvaltningen och
Miljöskyddskontoret för att stärka den kommungemensamma synen på samhällsbyggandet.
Samarbete sker även med Kommunledningskontoret, framförallt med exploatering samt ABC
kopplat till näringslivsfrågor. Samhällsbyggnadskontorets verksamheter är till största delen
intäktsfinansierade, vilket innebär vissa svårigheter i såväl förutsägbarhet som budgetering.
Samhällsbyggnadsnämnden har under året minskat OH-kostnaderna, främst genom att inte
återbesätta tjänst som genomförandeexpert samt GIS-tekniker. Även på administratörssidan
har tjänster inte återbesatts.
Samhällsbyggnadsnämnden har ett flertal utmaningar. Rekryteringsläget är fortsatt svårt och
inom kontoret har funnits och finns vakanser på framförallt planavdelningen. Under våren
innebar det att kontoret hade svårt att få fram detaljplaner i den omfattning som är önskvärd.
Det leder också till ökad arbetsbelastning på befintliga medarbetare, vilket påverkar
arbetsmiljön.
Bygglovavdelningen har under året fortsatt att se över interna processer. Avdelningen har
under året på handläggningssidan varit underbemannad, dock har tidig rekrytering möjliggjort
kompetensöverföring på inspektörssidan. Tidigare tillförordnad stadsarkitekt valde att lämna
sin anställning något i förtid och ny stadsarkitekt började i oktober. Antalet inkomna
anmälningsärenden (bygglovbefriade men anmälningspliktiga åtgärder) har ökat markant
jämfört med 2016, medan antalet inkomna bygglovärenden inte skiljer sig åt mellan de två
senaste åren (2016 inkom 288 bygglovsärenden, 2017 inkom 290 stycken). Totalt har
bygglovavdelningen fattat 1065 delegationsbeslut under 2017.
Under våren godkände nämnden planprogrammet för E20/Lyckan som skickades vidare till
kommunfullmäktige för antagande. Även ny översiktsplan (ÖP) godkändes och skickades
vidare för antagande. Dock återförvisades ärendet för vidare handläggning. Med de
6
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ändringar kommunstyrelsen önskade kommer processen att få göras om och ny ÖP har inte
kunnat antas under 2017. För närvarande saknas en planhandläggare. Samtidigt har två
medarbetare kommit tillbaka från föräldraledighet och två nyanställda börjat. Det innebär att
kontoret påbörjat ett antal nya detaljplaner under augusti, bland annat Färgens Östra strand
och Saxebäcken.
GIS-avdelningen har under våren 2017 arbetat intensivt med att avsluta de
digitaliseringsprojekt som startade under 2016. Främst gäller detta den digitala
översiktsplanen, den externa webkartan samt digitaliserad planinformation. Under tredje
kvartalet lanserade GIS-avdelningen den externa webkartan vilken bland annat möjliggör att
alla detaljplaner kommer att kunna nås via kommunens webplats.
Den digitala ÖP:n har fått mycket uppmärksamhet nationellt och GIS- och planavdelningen
har tillsammans blivit inbjudna att hålla föredrag på flertalet konferenser rörande översiktlig
planering, arkitektur, GIS och Smarta städer. GIS-avdelningen arbetar med att bli mer
självförsörjande avseende primärkartans uppdatering och har under året köpt in utrustning
och utbildats inom området. Införandet kräver en hel del arbete men på sikt kommer det
resultera i ett mer flexibelt arbetssätt och högre kvalitet i kartdatabasen. Målsättningen är att
även 3D stadsmodellen ska uppdateras med samma teknik.
Inom verksamhetsstöd har en omorganisation genomförts. Avdelningen har utökats med
administratörer från Miljöskyddskontoret. Förhoppningen är att det ska finnas
samordningsvinster samtidigt som sårbarheten minskar.

Nedan redovisas nyckeltal för verksamheten:

Antal
Antagna detaljplaner
Antal bostäder i antagna detaljplaner
Verksamheter antal detaljplaner
Nya bostäder bygglov

2012 2013 2014 2015 2016
14
23
8
213

12
90
4
133

10
120
3
160

10
88
1
211

7

16
469
5
327

2017
4+1
program
140
0
278
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Åtaganden och nyckeltal
Kommunfullmäktige hade i flerårsstrategin tre uppdrag som riktade sig till samtliga nämnder.
När det gäller uppdraget att reducera den centrala administrationen hänvisas till punkt
nummer två. När det gäller uppdraget att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins
utpekade politiska vilja har nämnden under året arbetat med nedanstående åtaganden.
Samtliga nämnder fick även i uppdrag att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och
teknik där medel från Innovationsfonden ska användas. Förvaltningen har undersökt
möjligheten att söka medel ur innovationsfonden men inte hittat något lämpligt projekt.

Klart
Pågående
Ej genomfört
1.
Uppdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en klassning
av jordbruksmark i kommunen.

SBN:s åtaganden:

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att under planperioden
genomföra en klassning av jordbruksmark.

SBK:s åtagande:

Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att göra ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen gällande värdering av jordbruksmark.

Nyckeltal:

Tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Resultat:

Tidigare fanns det en tydlig klassificering av hur produktiv olika typer
av jordbruksmark var. Denna klassificering är borttagen och kontoret
har inte lyckats få tag på den gamla klassificeringen. Åtagandet
kommer inte att uppnås med anledning av detta, samtidigt som det inte
finns någon avsatt budget att arbeta med åtagandet. Förhoppningen
har varit att involvera studenter, dock utan framgång.
(Detta återkommer som ett uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden i
flerårsstrategi 2018-2020).
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2.
Uppdrag:

Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala
administration och skapa möjligheter till förvaltningsövergripande
lösningar.

SBN:s åtagande:

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att verka för en ökad samverkan
med Sveagatans andra nämnder.

SBK:s åtagande:

Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att genom en central gemensam
administration för Sveagatan arbeta för att effektivisera och minska
kostnader.

Nyckeltal:

Antal årsarbetare administrativa tjänster totalt Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska förvaltningen och Miljöskyddskontoret samt
gemensamma personalkostnader Sveagatan, gemensamt
ärendehanteringssystem bygg/miljö.

Resultat:

En gemensam central administration bildades 1 maj 2017, genom att
Miljöskyddskontorets administratörer flyttades till Avdelningen för
verksamhetsstöd. Samtidigt bildades en enhet för ekonomi och
verksamhetskontroll, som organisatoriskt finns under Avdelningen för
verksamhetsstöd. Under våren har en administratör kopplad till
samhällsbyggnadskontoret slutat och tjänsten kommer inte att
återbesättas. Upphandling av gemensamt ärendehanteringssystem
pågår. Beslut finns i fullmäktige att flytt av gemensamma resurser
kommer att ske. Samhällsbyggnadskontoret inväntar vidare beslut i
denna fråga.
Antal administrativa tjänster totalt på Samhällsbyggnadskontoret,
Tekniska förvaltningen och Miljöskyddskontoret har minskat från 19,8
stycken till 17,4 stycken under året.
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3.
Uppdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utforma mer generella
detaljplaner i enlighet med tillväxtprogrammets intentioner.

SBN:s åtagande:

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att utforma mer generella
detaljplaner i enlighet med tillväxtprogrammets intentioner.

SBK:s åtagande:

Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att inte ha fler bestämmelser än
vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med detaljplanerna.
Detaljplanerna skall även fortsättningsvis hålla en hög kvalitet med
avseende på tillgänglighet, trygghet och bostadskvalitéer.

Nyckeltal:

Antal bestämmelser per detaljplan.

Resultat:

Flera detaljplaner har vunnit laga kraft under 2017. Nyckeltalet har
dock visat sig svårt att använda på ett konstruktivt sätt utifrån syftet att
utforma mer generella detaljplaner. Inför 2018 har nämndens och
kontorets åtagande kopplat till uppdraget ändrats likaså nyckeltalet.
Samhällsbyggnadskontorets ingång har dock varit att detaljplanerna
ska vara tydliga och fungera för fler typer av verksamheter utifrån de
specifika förutsättningarna i respektive plan.

4.
Uppdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att säkerställa att
byggherredriven planprocess genomförs och blir effektiv.

SBN:s åtagande:

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att, genom aktivt samarbete med
kommunstyrelsen och med marknadens intressenter, genomföra en
snabbare och effektivare plan- och exploateringsprocess.
Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig även att aktivt medverka vid
införandet av byggherredriven planprocess.

SBK:s åtagande:

Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att ta fram en manual för hur detta
skall göras på bästa sätt, där vi beskriver de olika moment i
detaljplanearbetet som byggherren kan göra respektive vilka moment
som kontoret måste göra i sin myndighetsroll.
10
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Nyckeltal:

Antal pågående byggherredrivna planer samt procentandel av samtliga
pågående detaljplaner.

Resultat:

För närvarande pågår tre byggherredrivna detaljplaner.
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att ta fram en tydlig rutin/process
för arbetet med byggherredrivna detaljplaner. Med anledning av detta
ses de tre pågående detaljplanerna som pilotprojekt.
(Samhällsbyggnadsnämnden kommer att se över rutinerna i början av
2018).

5.
Särskilt fokus:

Arbetet med digitalisering ska intensifieras i den egna organisationen
men även genom ABC.

SBN:s åtagande:

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att arbeta för ett nytt
ärendehanteringssystem för bygglov där möjlighet att koppla på etjänster ska finnas.
Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att samtliga gällande detaljplaner
ska finnas tillgängliga via hemsidan.

SBK:s åtagande:

Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att under 2017 upphandla ett nytt
ärendehanteringssystem.
Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att samtliga gällande detaljplaner
ska finnas tillgängliga via hemsidan.

Nyckeltal:

Genomförd upphandling, antal planer digitalt tillgängliga via hemsidan.

Resultat:

Upphandling av gemensamt ärendehanteringssystem pågår men har
inte kunnat slutföras 2017.
Systemet för den externa webkartan där detaljplanerna finns
tillgängliga är färdigt och publicerat på kommunens webbsida.
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6.
Särskilt fokus:

Dialog kommun/näringsliv ska förbättras genom fler företagsbesök.

SBN:s åtagande:

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att aktivt bidra till ökad kunskap
och förståelse för Plan- och bygglagens processer.

SBK:s åtagande:

Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att delta i 2 st. aktiviteter under
2017 tillsammans med ABC och att verka för ett bra samarbete med
marknadens intressenter samt bidra till en ökad kunskap och
förståelse för Plan- och bygglagens processer genom att särskilt
fokusera på nyheter och förändringar i Plan- och bygglagen.

Nyckeltal:

Antal aktiviteter som SBK deltar i under 2017.

Resultat:

Samhällsbyggnadskontoret har deltagit i Samspelet vilket
arrangerades av ABC. Kontoret har också deltagit på ”Attraktiva
Alingsås” i maj 2017. Åtagandet är därmed uppfyllt.

7.
Prioriterat mål:

I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande.

Styrindikator:

Kommunens näringslivsranking ska förbättras.

SBN:s åtagande:

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att öka dialogen med näringslivet
genom branschinriktad information.

SBK:s åtagande:

Varje år bjuds företagare in till minst två
informationer/dialoger/utbildningar samt att enkätundersökningar för
bygglov genomförs.

Nyckeltal:

NKI ska öka (NKI 2014 62).

Resultat:

NKI för Alingsås kommun har totalt stigit från 59 (2016) till 65 (2017).
För bygglov är resultatet (både företagare, privatpersoner) 54, jämfört
med 47 2016.
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8.
Prioriterat mål:

I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter.

Styrindikator:

Antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseformer och storlek ska
bli fler i attraktiva och kollektivtrafiknära lägen.

SBN:s åtagande:

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att prioritera detaljplaner i
attraktiva och kollektivtrafiknära lägen i Alingsås kommun.

SBK:s åtagande:

Lägga särskilt fokus på boendekvaliteter i de detaljplaner vi arbetar
med.

Nyckeltal:

Antal nybyggda bostäder i attraktiva och kollektivtrafiknära lägen.

Resultat:

Särskilt fokus på boendekvaliteter ryms inom det ordinarie arbetet med
detaljplanering. För närvarande pågår ett antal detaljplaner inom
stadskärnan vilket alltid resulterar i kollektivtrafiknära boende, helt i
enlighet med kommunens tillväxtplan.

9.
Prioriterat mål:

I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och
tillgänglighet.

Styrindikator:

Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet ska
förbättras.
Företagsklimatet enligt nöjd-kund index ska förbättras.
Sjukfrånvaron i kommunen ska minska.

SBNs åtagande:

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att öka möjligheten för
medborgarna i hela kommunen att komma i kontakt med tjänstemän
från Samhällsbyggnadskontoret.
Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att öka tillgängligheten via
telefon, det innebär att om anknytningen inte är bortkopplad ska någon
svara.
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Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig som arbetsmiljömål att verka för
att sjukfrånvaron minskar.
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag
att arbeta med att stärka kontorets attraktivitet som arbetsgivare.
SBK:s åtagande:

Samhällsbyggnadskontoret kommer att finnas på plats i det nystartade
kommunkontoret i Sollebrunn.
Andelen lyckade kontaktförsök där svar på fråga/frågor erhålls enligt
KKiK (kommunen kvalitet i korthet) ska öka till 2015 års nivå vid nästa
mätning.
Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att arbeta fram en
kompetensförsörjningsplan under 2017.
Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att anordna minst två aktiviteter
under 2017 i syfte att stärka kontorets sammanhållning.

Nyckeltal:

Samhällsbyggnadskontorets närvaro på kommunkontoret i Sollebrunn,
timmar per vecka.
Andelen lyckade kontaktförsök (KKIK) (KKiK-resultat 2015: 50%, 2016:
33%).
NMI ska öka (NMI-resultat 2015: 3,8, 2016: 3,6).
Sjukfrånvaro ska minska jämfört med 2016 (Sjukfrånvaro 2015: 6,1%,
2016: 7,6%).
Antalet genomförda gemensamma aktiviteter (ackumulerat under året).

Resultat:

Samhällsbyggnadskontoret har närvarat på kommunkontoret i
Sollebrunn totalt 36 timmar per den sista december (exklusive restid).
Resultat av KKIK för 2017 är 33% dvs. samma resultat som 2016.
Bygglovavdelningen har dock införskaffat en ”bygglovstelefon” som
cirkulerar mellan handläggarna, dit invånare som vill ha råd och
vägledning kan vända sig. De som har pågående ärenden vänder sig
direkt till sin handläggare på dennes telefon. Målsättningen är att
servicen till våra invånare ska bli bättre.
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Kompetensförsörjningsplan är påbörjad men beräknas inte vara klar
under 2017. Istället har fokus legat på rehabiliteringsprocessen och
åtgärder kopplade till medarbetarenkäten.
Nöjd medarbetarenkät genomfördes under hösten 2017. Resultatet för
Samhällsbyggnadskontoret var 3,6 (på en femgradig skala), vilket var
samma resultat som 2016.
Sjukfrånvaron per sista december 2017 är 6,2%, jämfört med 7,5% per
sista december 2016. Kontoret har aktivt arbetat med
rehabiliteringsärenden och rehabiliteringsprocessen under året, vilket
givit resultat.
En gemensam aktivitet för Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska
förvaltningen och Miljöskyddskontoret har genomförts den 10 maj 2017
och ytterligare en genomfördes den 18 september 2017.

Uppdrag
Riktade uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden återfinns under avsnittet Åtaganden ovan.
Samhällsbyggnadsnämnden riktade också här ett uppdrag till Samhällsbyggnadskontoret att
tidigt informera nämnden om eventuella omprioriteringar av investeringar eller givna uppdrag
som kan komma att behöva utföras under året. Investeringsutfallet har redovisats till
Samhällsbyggnadsnämnden i varje månadsuppföljning.

Internkontrollplan
Samtliga kontrollmoment är genomförda under året. Av internkontrollpunkterna är det tre
avvikelser. Vissa åtgärder kommer att behöva göras för att säkerställa att avvikelserna
arbetas bort. Som exempel kan nämnas att förvaltningen bör införa rutin som säkerställer att
ramavtal förnyas innan avtalstiden har gått ut.
Se bilaga för utförligare redovisning.

Omedelbar åtgärd
Samhällsbyggnadsnämnden har under året påbörjat arbetet med att se över vad
kommunbidraget respektive externa intäkter finansierar. Inledningsvis har detta inneburit att
OH-kostnaderna minskat, då tjänster som genomförandeexpert och GIS-tekniker inte
återbesatts. Dessa tjänster finansierades till låg grad med externa intäkter. Nästa steg i
denna process innebär att tydliggöra och ta fram definition av debiteringsgraden.

Redovisning av uppdragsföretag
Inte aktuellt.
15
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Ekonomi
Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror

Budget Bokslut Avvikelse
2017
2017
bokslut/budget
2017
18 271

15 058

-17 017 -14 706
0
-9

Bokslut Differens
2016
2016/2017

-3 213

16 721

-1 663

2 311 -17 300
-9
0

2 594
-9

Köp av tjänster

-3 620

-3 331

289

-5 038

1 707

Gemensamma resurser

-8 011

-7 305

706

-8 080

775

varav personalkostnader

-4851

-4331

520

-5006

675

varav lokalhyror

-1572

-1585

-13

-1518

-67

varav köp av tjänster

-714

-715

-1

-830

115

varav övriga kostnader

-874

-674

200

-726

52

-1968

Utdebitering personalkostn.

10 181

8 213

9 321

-1 108

Övriga kostnader

-9 000

-6 748

2 252 -10 906

4 158

-27 467 -23 886

3 581 -32 003

8 117

368 -15 282

6 454

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens
nettokostnader
Kommunbidrag
Årets resultat

-9 196

-8 828

9 196

9 196

0

13 511

-4 315

0

368

368

-1 771

2 139

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat på 368 tkr för 2017. GISavdelningen gör ett stort positivt resultat som väger upp att plan- och bygglovsavdelningen
gör minusresultat. Utförligare förklaring till resultatet följer nedan.
Investeringsutgiften är 658 tkr lägre än budget och beror till stor del på att den planerade
laserscanningen inte kunnat utföras innan 2017 års utgång.
Förklaring till resultatet
Nedan följer en förklaring till resultatet med en jämförelse mot budget post för post.

Verksamhetens intäkter
Intäkterna är 3 213 tkr lägre än budgeterat. Huvuddelen av avvikelsen beror på lägre
intäkter på planavdelningen än budgeterat. Planavdelningen har inte varit fulltalig under stora
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delar av 2017 vilket lett till att färre antal timmar har fakturerats än budgeterat. GISavdelningen har högre intäkter än budgeterat, vilket har en positiv effekt totalt för nämnden.
De högre intäkterna på GIS beror dels på ökad extern försäljning av t.ex. grundkarta och dels
på ökat fokus på debiterbara uppdrag för att förbättra nämndens resultat.

Personalkostnader
Personalkostnaderna är 2 311 tkr lägre än budget vilket beror på flera vakanser under året.
Tjänsterna genomförandeexpert och GIS-tekniker är ej återbesatta.

Lokalhyror
Ingen avvikelse att kommentera. Se gemensamma resurser för hyreskostnader på
Sveagatan.

Köp av tjänster
Köp av tjänster är totalt 289 tkr lägre än budget och huvudorsaken är att planavdelningen
inte köpt lika många utredningar som budgeterat. Utredningarna är en del i planprojekten och
vidarefaktureras normalt.

Gemensamma resurser
Gemensamma resurser innefattar nämndkostnader, ledning, stödfunktioner (bland annat
HR, ekonomi, förvaltningssekreterare, informatör) och lokalkostnader på Sveagatan
(inklusive kontorsutrustning).
I budgetarbetet tas en procentuell fördelning fram rörande hur mycket tid som bland annat
administrations- och ekonomipersonal kommer att arbeta med samtliga verksamheter inom
Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnadskontoret samt Miljöskyddskontoret. I bokslutet
görs en avstämning för att ta fram den verkliga procentuella fördelningen.
Gemensamma resurser är 706 tkr lägre än budget och beror på lägre personalkostnader
och lägre övriga kostnader. Den största avvikelsen återfinns på bygglovsavdelningen där
effektiviseringar i personalstyrkan på avdelningen för verksamhetsstöd lett till lägre
personalkostnader. De lägre övriga kostnaderna beror på lägre kostnader för IT-tjänster än
budgeterat.

Utdebitering personalkostnader
Utdebitering personalkostnader är 1 968 tkr lägre än budgeterat. Den lägre utdebiteringen
beror på vakanser och att planavdelningen inte kommit upp i den budgeterade
debiteringsgraden.

Övriga kostnader
Posten övriga kostnader är 2 252 tkr lägre än budget. De lägre kostnaderna beror på att
mindre tid förts på projekt på planavdelningen på grund av bland annat vakanser. Dessutom
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påverkar den redovisningsmässiga hanteringen av de projekt som finansierats av
Kommunledningskontoret.
Jämförelse mellan årets resultat och föregående års resultat
2016 gjorde Samhällsbyggnadsnämnden ett negativt resultat med 1 771 tkr och ett positivt
resultat år 2017 med 368 tkr. Det finns stora avvikelser mellan åren, vilka delvis beror på att
fastigheter var en del av samhällsbyggnadsnämndens verksamheter under 2016.
Fastigheternas intäkter var 1 506 tkr vilket innebär att intäkterna totalt sett inte skiljer sig så
mycket från föregående år. Personalkostnaderna är lägre för 2017 på grund av vakanser,
framförallt på planavdelningen. Köp av tjänster är 1 707 tkr lägre 2017 jämfört med 2016
och beror helt och hållet på att fastigheterna inte är med 2017. Gemensamma resurser är
775 tkr lägre 2017 vilket beror på färre administrativa tjänster. Av övriga kostnader rör ca
3 400 tkr fastigheterna, således är övriga kostnader drygt 750 tkr lägre 2017 jämfört med
2016. Denna differens beror i huvudsak på att planavdelningen förde mer tid på projekt
under 2016 eftersom avdelningen då inte hade lika många vakanser.
Prognossäkerhet
Nedan visas de prognoser som nämnden lämnat under 2017 och hur väl de stämmer
överens med det slutliga resultatet. I vårbokslutet lämnades en negativ prognos på 1 447 tkr
vilken nästan halverades till delårsbokslutet. Den sänkta prognosen berodde bland annat på
minskade personalkostnader på planavdelningen. Under hösten har den negativa prognosen
sänkts successivt. I november lämnade nämnden en prognos på -449 tkr. Att det slutliga
resultatet blir positivt beror på att alla tre avdelningar gör bättre resultat än förväntat. Under
december månad fick planavdelningen drygt 300 tkr i oväntade planavgiftsintäkter. Även
GIS-avdelningen fick högre intäkter än förväntat under december månad. Positiva avvikelser
mot prognosen kan ses på ett flertal konton vilket bidrar till det slutliga resultatet.
Förvaltningen har under 2017 arbetat med införandet av beslutsstödssystemet Hypergene
som prognosverktyg, ett arbete som kommer att fortsätta under 2018.

Månad
Prognos Avvikelse från bokslut
Delårsbokslut
-788
-1156
Vårbokslut
-1447
-1815
Bokslut 2017

368
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Investeringar
Nedan presenteras budget och utfall för investeringarna år 2017 samt utfall för 2016.
Tkr

Budget
2017

Bokslut
2017

Avvikelse
helår

Bokslut
2016

Differens
2016/2017

Expansionsinvestering
-varav exploatering
Imageinvestering
Reinvestering
1 500

1 035

466

313

-722

0

108

-108

220

113

185

185

300

0

300

0

0

156

156

27

27

Alingsåsparken

455

455

Plantaget

120

120

1 476

334

Primärkarta
Inventarier, it-utrustning
Digitalisering SBK
Övrigt, ej definierat
Fastigheter
Brunnshuset
Stampens kvarn (brandcentral)

Anpassningsinvestering
Totalt utgifter

1 800

1 142

658

658 tkr användes inte av den tilldelade investeringsbudgeten 2017. Den största avvikelsen
rör projektet Primärkarta och beror på att laserscanning inte varit möjlig att genomföra under
2017. Under 2016 låg fastigheterna under samhällsbyggnadsnämndens ansvar men har
därefter flyttats till kommunstyrelsens ansvar, därav differensen mellan 2016 och 2017.
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Personalredovisning
Personal och kompetensförsörjning

Personalsammansättning
Per den sista november 2016 var 48 medarbetare anställda på Samhällsbyggnadskontoret,
och per sista november 2017 är motsvarande siffra 45. Kontoret har under året minskat OHkostnader, vilket inneburit att ett antal tjänster inte återbesatts.
Vi ser en positiv utveckling med de kompetenser vi rekryterat in under året, dels har de tillfört
ny kompetens till oss och bidragit i dialog med befintliga medarbetare och en positiv
utveckling inför framtida utveckling.

Personalomsättning
Personalomsättningen 2017 uppgår till 13%. Personalrörligheten är i målgruppen
förhållandevis hög. Orsaken till omsättningen 2017 är dels familjeskäl och byte av bostadsort
och även till andra kommuner. Personalgruppen har en gynnsam arbetsmarknad.

Personalförsörjning
Planarkitekttjänster har utannonserats två gånger med 14 respektive 24 sökande. En
rekrytering kunde slutföras med resultatet att två nyutexaminerade anställdes. Konkurrensen
om kvalificerade sökande är ytterst tuff i landet nu. Att förvaltningen kan behålla de
medarbetare vi har och erbjuda dem vidareutveckling är ytterst avgörande.
Bygglovavdelningen har haft tre annonser ute, Byggnadsinspektör lockade 32 sökande och
vi anställde en person med rätt erfarenhetsbakgrund. De två annonserna efter
Bygglovhandläggare gav 10 respektive 17 sökande och tre personer anställdes med rätt
kompetens. Det är de sökandes marknad inom landet nu och det märks tydligt. Arbetssätt
och kompetensutveckling inom avdelningen är avgörande för att vi ska behålla
kompetensen.
Samhällsbyggnadskontoret har i rekrytering av stadsarkitekt tagit extern hjälp av
rekryteringsföretag.
GIS-avdelningen har haft två annonser ute för rekrytering av GIS-ingenjör. En tillsvidaretjänst
som gav 27 ansökningar och ett vikariat för föräldraledig som gav 17 ansökningar. För GISkompetens gäller samma förutsättningar som för planarkitekter och bygglovshandläggare
som nämns ovan. Det är av yttersta vikt att behålla de medarbetare vi har.
Kompetensutveckling, utvecklande arbetsuppgifter och arbetssätt är centrala faktorer för att
behålla personal och att locka personal.
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Kompetensutveckling
Kompetensutveckling sker kontinuerligt, Plan-och bygglagen har ändrats ett flertal gånger
per år de senaste åren vilket innebär att medarbetarna behöver lägga mycket tid på att hålla
sig uppdaterade dels med förändringarna i lagstiftningen men också utgången i de ärenden
som prövas i överinstanser.
Jämställdhet
Medianlön

Vi ser inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Lönestrukturen följer i stort sett
BAS-värderingens struktur, d.v.s. värderingen av tjänsterna. Gruppen Planarkitekter är en
könsneutral grupp så de löneskillnader som kan ses inom BAS-gruppen är att medianlönen
ligger mer än 500 kr under medianlön för BAS-gruppen 2017.
Arbetsmiljö
Återfinns under avsnitt Åtaganden

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Samhällsbyggnadskontoret genomför en gång per år en fysisk arbetsmiljörond i lokalerna,
och den psykosociala arbetsmiljöronden genomförs genom NMI enkät (nöjd
medarbetarindex). Kontoret arbetar på arbetsplatsträffar (APT) med uppföljning av den
psykosociala arbetsmiljöronden vilket leder till avdelningsspecifika handlingsplaner.
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) och ledning tar därefter fram en central
handlingsplan.
Arbetsmiljöarbetet följs upp av ledning tillsammans med FSG. Innan förändringar i
organisationen görs konsekvens- och riskbedömningar tillsammans med skyddsombud.
Arbetsmiljöfrågorna följs upp på APT och i kontorets samverkansgrupp.
Vi ser en förbättringspotential i att samhällsbyggnadskontoret behöver ta fram
förvaltningsspecifika rutiner för Hot-och våld samt att uppgiftsfördelning av
arbetsmiljöansvaret behöver ses över. Vi ser också just nu över rutin för introduktion av
nyanställda.
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Sjukfrånvaro
Samhällsbyggnadskontorets systematiska arbete med rehabilitering har gett resultat, d.v.s.
sjukfrånvaron totalt har sjunkit med -1,2% mellan 2016 och 2017.
Rehabiliteringsinsatser har gjorts tillsammans med företagshälsovården där det varit aktuellt.
Flera längre sjukfrånvarotillfällen har haft orsaker som inte varit arbetsrelaterade, varför
förvaltningen haft svårt att fånga upp dessa i form av tidiga signaler.
Målsättningen är att arbeta in rutinen "Från frisk till frisk" så att vi än mer arbetar utifrån
Friskfaktorer och tidiga signaler. Chefen ska hålla samtal med medarbetaren efter 4
sjukfrånvarotillfällen samt göra en rehabiliteringsutredning efter 6 tillfällen på rullande 12månadesrpersiod. Vi behöver ytterligare fokusera på fysisk arbetsmiljörond samt
Organisatorisk och social arbetsmiljörond (medarbetarundersökningen med handlingsplan)
för att utvecklas vidare.
Handlingsplanen efter medarbetarundersökningen 2016 tog upp att kedjan med nämndens
mål skulle förtydligas ut till den enskilde medarbetaren. Förvaltningschef och HR har besökt
de flesta APT:er för att beskriva denna kedja, cheferna arbetar vidare per medarbetarsamtal
där målen ska blir tydliga per individ. Detta arbete har påbörjats under 2017 och kommer att
fortsätta under 2018.
Äldre medarbetare över 50 år har en högre sjukfrånvaro, och några av sjukfallen har inte
varit arbetsrelaterade men påverkar siffrorna eftersom vi är en relativit liten förvaltning.
Medarbetare i 30-39 år (flera med yngre barn) har också en något högre sjukfrånvaro, varav
en medarbetare är långtidsjuk.
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Tabell, sjukfrånvaro i %

Samhällsbyggnadsnämnden

2017

2016 Diff

Totalt

6,2%

7,5% -1,2%

<29

1,0%

2,2% -1,2%

30-39

11,4%

14,0% -2,6%

40-49

1,9%

6,1% -4,1%

50-55

8,8%

10,1% -1,4%

>56

7,7%

5,1% 2,7%

Kvinna

6,3%

10,2% -3,9%

Man

6,1%

1,3% 4,8%

Dag 1-14

2,0%

2,1% -0,1%

Dag 15-59

0,7%

Dag 1-59

2,7%

3,0% -0,3%

Dag 60

3,5%

4,1% -0,5%

0,7%

Arbetsskador och tillbud
En liten ökning av tillbudsrapporteringen har skett vilket är positivt på sikt. Fler
tillbudsrapporteringar sänker antalet arbetsskador då åtgärder kan göras för att undvika
riskmoment och höja medvetandegraden hos de anställda. De tillbud och arbetsskador som
skett har varit av karaktären felsteg, snubbla och fel lyft. Dialog med skyddsombud sker
löpande. Vi behöver öka medvetenheten och ha en dialog kring hotfulla situationer och
möten som kan förekomma i verksamheten. De ska anmälas som tillbud.
Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
Typ
Tillbud
Arbetsskador

2016
0
2

2017
2
2
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Internkontrollbilaga
plan/
#
löpande
SBN plan:
1
personal

process
Kompetensutvecklin
g

SBN plan:
2
verksamhet

Backup

SBN plan:
3
verksamhet

Tidsredovisning

SBN plan:
4
verksamhet

Tidsredovisning

SBN plan:
5
verksamhet

LOU

identifierad risk
Sämre ekonomiska
förutsättningar leder till
minskat utrymme för
kompetensutveckling
En slimmad organisation
är sårbar eftersom
mindre möjlighet till
backup och små eller
inga möjligheter till
utvecklingsarbete
Ofullständig
tidredovisning leder till
bristande
verksamhetsuppföljning
Ofullständig
tidredovisning leder till
felaktig debitering och
underfinansiering av
verksamheten
Följer vi inte ramavtal
kan detta få negativa
ekonomiska
konsekvenser i form av
skadestånd eller högre
priser.

beskrivning av
kontroll
Genomgår personal
nödvändig
kompetensutveckling

utförare av kontroll metod
Controller
Stickprov
och analys

status
godkänd

Finns backup-funktion SBN
i organisationen så att
produktion kan
fortsätta vid t.ex.
sjukdom.

Verksamhetscontroller

Analys

godkänd

Bristande
tidsrapportering på
projekt

SBN

Verksamhetscontroller

Analys

godkänd

Bristande
tidsrapportering på
projekt

SBN

Controller

Analys

avvikelse

Följer vi ramavtal?

SBN

Controller

Analys

godkänd

24
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plan/
#
löpande
SBN plan:
6
verksamhet

process
Upphandling

SBN plan:
7
ekonomi

Debitering

SBN plan:
8
ekonomi

Ekonomisk
information

SBN plan:
9
personal

Nyrekrytering/
introduktion

SBN plan:
Bygglov
10 Medborgare
-verksamhet

identifierad risk
Har vi god kontroll över
när våra
förvaltningsspecifika
avtal behöver förnyas
eller förlängas så att vi
inte står utan avtal vilket
kan få konsekvenser för
både verksamheten och
ekonomi.
redovisas tid på
projekten i tillräcklig
omfattning?
Följs inte ekonomin upp
av nämnden i tillräcklig
omfattning och blir
följden att ekonomiska
avvikelser inte upptäcks i
tid?
Om inte en introduktion
sker enligt framtagen
rutin dröjer det längre
innan resursen har
möjlighet att bidra till
verksamheten.
Hålls inte
handläggningstider kan
detta få stora
konsekvenser för den
sökande

beskrivning av
kontroll
Att rutin finns med
påminnelse om att
avtal slutar gälla

ansvar
SBN

utförare av kontroll metod
Controller
Analys

status
avvikelse

SBN

Controller

Analys

godkänd

Har vi tillförlitliga
SBN
ekonomiska rapporter
som regelbundet
används av
beslutsfattare

Controller

Analys

godkänd

Introduktion av nya
medarbetare
genomförs inte på ett
optimalt sätt

SBN

Controller

Stickprov

godkänd

Att handläggningstider SBN
hålls inom lagkrav

Controller

Analys

avvikelse

Tar vi betalt för de
tjänster vi utför.
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Avvikelserna som uppstod enligt ovanstående tabell förklaras här mer ingående:
SBN4 - Att det blir en avvikelse här beror på att debiteringsmålet inte uppnås under året.
Debiteringsmålet som följdes upp var att handläggare på planavdelningen skulle
rapportera 75% av den tid de faktiskt var på arbetsplatsen på planprojekt. 75% var den
debiteringsgrad som nuvarande taxa baserades på.
SBN6 - I dagsläget finns inget system som används där ansvarig personal
uppmärksammas på att avtal skall förlängas eller sägas upp, eller att ny upphandling
skall genomföras.
SBN10 - Under 2017 har statistik tagits fram på de bygglovsärenden som blivit klara. Det
har framkommit att en hel del ärenden inte beslutas om inom de lagstadgade 10
veckorna.
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Namnbyte för museiparken
4
2017.229 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-01-29
Carina Gillquist

Samhällsbyggnadsnämnden

2017.229 SBN

Namnbyte för museiparken
Ärendebeskrivning
Namnberedningen har fått en begäran av Kultur- och Fritidsnämnden att genomföra ett
namnbyte på museiparken.
Ärendet blev återremitterat av arbetsutskottet 2017-10-23, SBN § 132

Förslag till beslut
Namnberedningen föreslår att inte följa KFN:s beslut, Rosenströmska parken
utan behålla parkens namn, Museiparken.
Namnförslaget har diskuterats i namnberedningen.

Beslutet ska skickas till
Gatuavdelningen: Markus Thunberg/Stefan Sjögren

Ola Setterby
GIS-chef/GIS-samordnare

Carina Gillquist
GIS-handläggare
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Handläggare:
Carina Gillquist
SBN-datum:
2018-03-19

Namnbyte på museiparken
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Sammanfattning
Namnberedningen har fått en
begäran av Kultur- och
Fritidsnämnden att genomföra ett
namnbyte på museiparken.

Namnförslag

Flygfoto

Namnberedningen föreslår att
inte följa KFN:s förslag.

Namnförslaget är baserat på
museichef Per-Henrik Rosenström.
Namnet Museiparken har parken haft
sedan 1920-talet.
Översiktskarta

2018-03-19

Namnkarta
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Iordningsställande
av allmän plats

Detaljplan för Alingsås,
Bostäder m.m. vid Norra
Ringgatan/Prästgårdsvägen
(Centrum 1:6 och 1:9, projekt
nr 23127), Samråd
5
2016.502 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-02-07
Malin Haraldsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2016.502 SBN

Detaljplan för Alingsås, Bostäder m.m. vid Norra Ringgatan
/Prästgårdsvägen
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-23 om ”Strategisk plan för
bebyggelseutveckling våren 2017- hösten 2019” där uppdraget att upprätta denna detaljplan
ingår.
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus med lokaler. Totalt
planeras ca 105 lgh.
Förslag till beslut
Planläggningen sker med standardförfarande och planen beslutas av
Samhällsbyggnadsnämnden. Planen tas fram med planavtal.
Planområdet utgörs av fastigheterna Centrum 1:9 Alingsås kommun, Centrum 1:6
Prästlönetillgångarna i Skara Stift.
Byggherren har i samråd med samhällsbyggnadskontoret upprättat ett förslag till detaljplan
som är redovisat i Plan- och illustrationskarta samt Planbeskrivning.
Planförslaget avviker från det som beslutades i planbeskedet. Som huvudpunkter finns det i
planförslaget inte följande ett säkerställt ”släpp” mellan huskropparna längs med
prästgårdsvägen. På byggnad C mot brunnshusallén är det inte säkerställt i planen att det
blir en indragen takvåning. Området med parkmark längs med Norra Ringgatan tas i anspråk
utan samråd med samhällsbyggnadskontoret.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förslaget till markanvändning inte ger en betydande
miljöpåverkan.

Förslag till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att förslaget till detaljplan inte ger en betydande
miljöpåverkan.
Samhällsbyggnadsnämnden låter planförslaget gå ut samråd efter revidering utifrån beviljat
planbesked 2016-10-17, enligt plan- och bygglagen 5:11-13.
Beslutet ska skickas till
Plan- och bygglovsavdelningen
Beslutsunderlag: Plan- och illustrationskarta, Planbeskrivning

Ullrika Samuelsson
Plan- och bygglovschef

Malin Haraldsson
Planarkitekt
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Samhällsbyggnadskontoret
Handläggare: Malin Haraldsson, tfn 0322-61 62 81

2016.502 SBN 211
Samrådshandling

Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Norra Ringgatan/Prästgårdsvägen

Planbeskrivning 2018-01-29
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1. Inledning
Syfte

Planhandlingar

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i korsningen Norra Ringgatan/Prästgårdsvägen i Alingsås. Planen medger
också att verksamheter kan inrättas i bottenvåningen mot Norra Ringgatan
samt i korsningen Norra Ringgatan/Prästgårdsvägen.
Den juridiskt bindande handlingen är plankarta med bestämmelser.
Till detaljplanen fogas en planbeskrivning och en illustrationskarta. Dessa
har ingen egen rättsverkan utan ska underlätta förståelsen av planen och
vara vägledande vid tolkningen av den.
Efter att samråd har skett och planförslaget varit tillgängligt för granskning
upprättas ett granskningsutlåtande med samtliga skriftliga synpunkter på
förslaget.

Läge och areal

Planområdet ligger i korsningen Norra Ringgatan/Prästgårdsvägen, direkt
norr om Alingsås stadskärna.
Planområdet utgörs idag till största delen av en stor asfalterad yta och fungerar som en allmänt tillgänglig parkering. Planområdet är cirka 4600 kvm.

Markägare

Planområdet utgörs av fastigheterna Centrum 1:6 och del av Centrum 1:9.
Prästlönetillgångarna i Skara Stift (PLTiSS) äger fastigheten Centrum 1:6
och fastigheten Centrum 1:9 ägs av Alingsås kommun.
2. Tidigare ställningstaganden

Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2016-10-17 positivt planbesked till att
inleda ett planarbete för aktuellt område, dock med villkoret att
bebyggelsen utmed Norra Ringgatan maximalt får uppföras i tre våningar
samt vindsvåning och att burspråk inte får bryta takfot.
Området har varit föremål för prövning under år 2013 och våren 2014. Det
arbetet avslutades 2014-08-05 i samband med att Alingsås Pastorat drog
sig ur det tidigare planarbetet.

Detaljplaner

För området gäller detaljplanerna DP 27 (1992-01-20) och A 455 (198005-20). Gällande plan anger kvartersmark P (parkering) och allmän plats
PARK eller PLANTERING.
Genomförandetiden har gått ut för ovanstående planer. Den nya
detaljplanen ersätter, vid laga kraft, de äldre planerna i berörda delar.

Vision 2019

Alingsås kommun har antagit Vision 2019 som en ledstjärna för all
planering. Bl.a. anges som mål att ”Alingsås har en central roll i
Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela
kommunen.” Ett annat mål är att Alingsås har 42 000 invånare år 2019.
En av tre huvudstrategier för genomförandet är ”Boende”. I kommunens
bostadspolicy anges att bostadsformerna ska vara strandnära boende,
innerstadsboende, lågbudgetboende, marknära boende samt boende på
landet.
En annan av de tre huvudstrategier för genomförandet är ”Arbete” och i
kommunens näringslivspolicy anges bl.a. att det ska finnas tillgång till
mark och lokaler för näringslivets utveckling i de tre kommundelarna.
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Kommunens flerårsstrategi

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-13 att anta ”Flerårsstrategi 20182020”. Strategin innehåller en rad olika mål. Mål 3 ”I Alingsås finns det
attraktiva boendemöjligheter”, är särskilt intressant för aktuellt planförslag.
Enligt målet ska bland annat antalet nybyggda bostäder av olika
upplåtelseform och storlek bli fler.
Vidare beskriver strategin att marknadens intresse ska vara styrande med
inriktning på målet blandad bebyggelse och att större fokus ska ligga på
byggherredrivna planprocesser. Genom en byggherredriven planprocess,
såsom aktuellt planarbete, skapas goda förutsättningar för ökad
bostadsbyggnation. Det då arbetet med att ta fram material och underlag
som erfordras för planprocessen görs av entreprenören själv och där
kommunen svarar för myndighetsrollen.

Alingsås miljömål

Kommunen har också antagit ”Alingsås miljömål 2011-2019”. De är
grupperade i de tre huvudområdena ”Rik natur”, ”Friskt vatten” och ”Det
goda samhället”. Inom det sistnämnda området är det främst följande
nationella miljömål som är aktuella för detaljplaneringen:
- Begränsad klimatpåverkan
- God bebyggd miljö
- Frisk luft
Energimålen beskrivs närmare nedan under rubriken ”Teknisk försörjning”.
Ett övrigt övergripande mål är att de nationella miljömålen avseende
luftföroreningar ska klaras i hela kommunen.

Översiktsplanen

I fördjupning av översiktsplanen för staden Alingsås (antagen 2008-03-26)
har aktuellt planområde beteckningen ”Bostäder med inslag av
verksamheter/Utbyggnad blandstaden”.
Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.

Program

Enligt plan- och bygglagen 5 kap 10 § kan kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program. Då aktuellt planförslag har
stöd i den fördjupade översiktsplanen för staden Alingsås anses inte något
program vara nödvändigt.

Bostadsprogram

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-31 att godkänna
”Bostadsförsörjningsprogram för Alingsås kommun 2017-2026”.
Programmet anger riktlinjer för kommunens mål för bostadsbyggande och
utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå
uppsatta mål samt hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella
och regionala mål, planer och program.
Kommunens övergripande mål för bostadsbyggande är att 3500 bostäder
ska möjliggöras, varav 2000 bostäder ska byggas under perioden 20172026. Planområdet finns angivet i programmet som planerad förtätning.
3. Förutsättningar och förändringar
Natur och kultur

Mark och vegetation

Planområdet består idag av en större asfalterad yta som fungerar som
parkeringsplats. I planområdets östra del finns ett antal lindar planterade
utmed Prästgårdsvägen. Därutöver bedöms området inte innehålla några
naturvärden.
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Biotopskydd - alléer

Strax söder om planområdet ligger Norra Ringgatans lindallé. Allén utgör
gränsen mellan stadens rätvinkliga stadskärna och den övriga bebyggelsen i norr. Lindarna varierar i åldrar och har beskurits hårt för att minska
dess kronvolym.
Även utmed Prästgårdsvägen finns ett antal träd som också eventuellt kan
utgöra en allé. Dessa träd kommer att behöva tas ner i samband med utbyggnad av planförslaget (se vidare under rubriken Konsekvenser, Naturmiljö).
I miljöbalken 7 kap 11§ finns bestämmelser om biotopskyddsområden.
Enligt Bilaga 1 till ”Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken” så tillhör alléer de särskilt skyddsvärda markområdena.
Skyddet gäller generellt utan beslut i det enskilda fallet. Enligt
Naturvårdverket är definitionen av allé följande;
”Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem
träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt
öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd”.
Naturvårdsverket har i skriften ”Biotopskyddsområden” (Handbok 2012:1)
gjort en vägledning om tillämpningen av miljöbalken. I denna anges att vid
upprättande av ny detaljplan ”bör förekomst av skyddade områden
beaktas vid planläggningen, annars kan det bli svårt att genomföra
planen”.
Enligt kommunens stadsträdgårdsmästare behövs ett skyddsavstånd om
minst 15 meter för träd placerade utmed Norra Ringgatan, räknat från befintliga träds stammar till framtida fasadliv (byggrättsgräns). Det för att
skydda trädens rötter och kronor.

Norra Ringgatans lindallé.

Trädplan

Tekniska nämnden har år 2012 antagit ”Trädplan för Alingsås kommun”. I
Trädplanen beskrivs olika objekt och de insatser som behöver göras.
Norra Ringgatans allé
Enligt trädplanen är Norra Ringgatans allé i dåligt skick och åtgärder för
denna är högt prioriterade. Vid genomförandet av projektet är det viktigt
att rätt åtgärder genomförs innan, under och efter byggnation för att på
bästa sätt skydda och bevara Norra Ringgatans allé. I rapporten
”Standard för trädinventering i urban miljö” (Sveriges Lantbruksuniversitet,
rapport 2015:14) beskrivs metoder för hur träden ska inventeras och
mätas in för att definiera för projektet viktiga parametrar.
I rapporten ”Standard för skyddande av trä vid byggnation” (Sveriges
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Lantbruksuniversitet Rapport 2015:15) definieras och beskrivs flertal olika
metoder som kommer att användas i projektet, utgående från Norra
Ringgatans allé definierade ”Trädskyddsområde”. Om parkeringsplatser
längs med gator ska uppföras ska detta helst ske utanför trädens
växtbäddszon. Om det inte är möjligt ska marken då byggas upp med
skelettjord och beläggningen ovanpå denna ska vara genomsläpplig.
Skelettjord är en jordkonstruktion som består av två olika delar, dels
skelettet bestående av makadam som ska bära belastningar från ovan
mark och dels växtjorden där rötter kan växa. En utförlig beskrivning av
lämpliga metoder finns beskrivna i ovan nämnda rapport (2015:15).
Mer utförlig beskrivning av behov och förslag på åtgärder kommer att
utarbetas inför granskning, då berörda träd i Norra Ringgatans allé har
inventeras enligt fastställd metod.
Träd vid Prästgårdsvägen
Vid nedtagande av enstaka träd ska principen ”ett träd ner - tre nya upp”
tillämpas enligt ”Trädplan för Alingsås Kommun”. Principen bör beaktas i
samband med nedtagandet av träd utmed Prästgårdsvägen.
Jordarter och risk för
skred

En översiktlig stabilitetskartering har utförts av Sweco VBB år 2004. Det är
ett pågående riksomfattande arbete som utförs successivt kommun för
kommun och redovisar rådande geotekniska förhållanden. Karteringen
sker endast i bebyggda områden och visar att stora delar av Alingsås
stadskärna kvalificeras som stabilitetszon 2. Vilket innebär att det inte
finns några förutsättningar för initiala skred eller ras, men zonen kan
komma att beröras av skred och ras som initieras inom angränsande stabilitetszon 1. Enligt karteringens bilagda kartmaterial är det omkring 60
meter från planområdet till närmaste zon1-området. Planområdets nuvarande förhållanden bedöms därför inte beröras av skred- och rasrisk.

Det är omkring 60 meter från planområdet till närmaste zon1-området (skraferat).

Planområdet utgörs av postglacial sand enligt SGU:s jordartskarta och
ingår i den mäktiga sandås som resterande stadskärna är uppförd på. Det
finns inga större höjdskillnader inom området.
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En geoteknisk utredning tas fram inför granskning.
Markföroreningar

En översiktlig miljöteknisk markundersökning planeras att genomföras
inför granskning, då området sedan en längre tid varit parkering. Det finns
dock ingen dokumentation kring föroreningar på platsen.
Vid ett genomförande av planförslaget kommer ett parkeringsgarage att
anläggas under större delen av planområdet, vilket innebär att eventuella
föroreningar då grävs bort. Om föroreningar förekommer hanteras och
saneras massorna i enlighet med gällande regler och riktlinjer.
Enligt miljöbalken ska Miljöskyddsnämnden underrättas om föroreningar
påträffas. Innan avhjälpandeåtgärder vidtas ska åtgärderna anmälas till
Miljöskyddsnämnden i god tid innan planerad åtgärd.

Risk för översvämning
eller erosion

Planområdet ligger på cirka 200 meters avstånd från Säveån, vilket är
närmaste vattendrag. Området ligger cirka fem meter över högsta högvattennivå och någon risk för översvämning eller erosion anses inte föreligga.

Miljökvalitetsnormer för
vatten

Vattenmyndigheterna har tagit fram ett förslag till vattenförvaltning som
bl.a. innehåller miljökvalitetsnormer för vatten. Vattenförvaltningens
arbetscykel är vart sjätte år och den senaste klassificeringen gjordes år
2017.
Sträckan ”Säveån – Alingsås centrum till Vårgårda” har klassificerats som
"Måttlig ekologisk status".
Sträckan uppnår ”ej god kemisk ytvattenstatus”. Vattenförekomsten
uppnår inte god status med avseende på polybromerade difenyletrar
(PBDE). PBDE är en industrikemikalie som främst används som
flamskyddsmedel i bl.a. textil, möbler, plastprodukter, elektroniska
produkter och byggnadsmaterial.
Miljökvalitetsnormer finns också för grundvatten. Grundvattnet på platsen
bedöms inte påverkas negativt på grund av föreslagen byggnation.

Natura 2000

Ett Natura 2000-område som omfattar Nolhagaviken och ett alkärr finns
på ett avstånd av cirka en kilometer från planområdet. Enligt miljöbalken 7
kap 28a § krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.
Byggande av ytterligare bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse
enligt de nu aktuella planförslaget anses inte påverka Natura 2000områdets hydrologi, trädkontinuitet och liknande. Kommunen bedömer att
Natura 2000-området inte påverkas på ett betydande sätt. Tillstånd enligt
miljöbalken 7 kap 28a § anses därför inte nödvändigt.

Radon

Radon är en ädelgas som ger upphov till joniserande strålning. Radon
finns i marken i stora delar av Sverige och kan tränga in i byggnader
genom otätheter i grunden eller källaren.
Enligt kommunens radonriskkarta från år 2007 (som anger risk för radongas från mark) beskrivs aktuellt planområde som ”normalriskområde”.
I närområdet finns ett antal jordluftsmätningar vilka indikerar 17–26
KBq/m3. Mätningar med gammaspektrometri indikerar lägre halter. Områdets klassning som normalriskområde stöds av jordluftens innehåll av radon.
Bostads- och kontorsbyggnad inom normalriskområde ska normalt utföras
med radonskyddande konstruktion, alternativt ska motsvarande åtgärder
vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i
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byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje
byggplats och att vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som
ska bygga.
Inget byggnadsmaterial får användas som är radongenererande. Kunskap
måste finnas om varifrån makadamfyllningen till grundläggningen,
ballasten i betongen etc. härrör. Frågan om radonmätning på schaktbotten
tas upp på det tekniska samrådet.
Fornlämningar/kulturminnen

Inom planområdet har det funnits en fornlämning i form av en boplats
(RAÄ 284) enligt Riksantikvarieämbetets fornsök. Lämningen är undersökt
och borttagen.
En arkeologisk undersökning/förundersökning har gjorts av området söder
om Norra Ringgatan (RAÄ 239:1)(Västarvet/Lödösö museum 2013-10-07
– 2013-10-10). Området som undersökningen berör ligger utanför planområdet.
Undersökningen, som även inkluderade en nyupptäckt fornlämning, resulterade i att den nuvarande avgränsningen av lämningen ska betraktas
som trovärdig och gällande, samt att den nypåträffade fornlämningen bedöms som fornhistorisk. Nyupptäckten bestod av anläggningar i form av
härdar och gropar m.m. Inom fornlämningen påträffades även
keramik. Västarvet/Lödöse museum anser att de undersökta delarna av
fornlämningarna är att betrakta så som undersökta och borttagna. I undersökningen dras slutsatsen att inga ytterligare arkeologiska åtgärder är motiverade.
Länsstyrelsen har sedan tidigare gjort bedömningen att de fornundersökta
delarna av fornlämning RAÄ Alingsås 239:1, samt nyupptäckt fornlämning,
inte länge omfattas av kulturminneslagens bestämmelser. Länsstyrelsen
har därför uppgett att de ur antikvarisk synpunkt inte har något att erinra
mot att undersökt mark används för avsett ändamål.
Riksintressen

Riksintresse - natur

Planområdet ligger långt ifrån riksintresse för naturvård och bedöms inte
skada något sådant intresse.

Riksintresse - kultur

Alingsås stadskärna är av riksintresse för kulturmiljövården, vilket beskrivs
och motiveras enligt följande (Riksantikvarieämbetet 1996-08-27):
”Småstadsmiljö med välbevarad trästadsbebyggelse anpassad till
stadens huvudsakligen under 1600- och 1700-talet framvuxna stadsplan
och bl. a. förknippad med Jonas Alströmer och dennes statsfinansierade
industriprojekt under 1700-talet.”
Planområdet ligger inte inom det utpekade området för riksintresse. Föreslagen detaljplan bedöms inte påverka riksintresset negativt. För mer information kring hur förslaget förhåller sig till riksintresset, se rubriken Konsekvenser, Kulturmiljö.
Bebyggelseområden

Bostäder

Befintliga bostäder
Idag finns ingen bebyggelse inom planområdet.
Nya bostäder
I detaljplanen regleras största tillåtna byggnadsarea för bostäder. Med
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byggnadsarea avses den area som byggnaderna upptar på marken.
Beroende på vilka lägenhetsstorlekar som väljs kan antalet lägenheter
inom planområdet variera. Upplåtelseform kan inte regleras i detaljplanen,
vilket innebär att olika former av ägande-, bostads- eller hyresrätt kan bli
aktuella. Exploatörens avsikt är att uppföra både hyres- och bostadsrätter
inom planområdet.
Befintlig service och
verksamheter

Planområdet ligger i direkt anslutning till Alingsås stadskärna som erbjuder ett heltäckande serviceutbud.
Närmaste skola för elever i årskurs 1-5 är Lendahlsskolan, cirka 300 meter sydöst om planområdet. Östlyckeskolan ligger omkring 500 meter öster
om planområdet och innehåller årskurserna 6-9. Det finns ett flertal förskolor i planområdets närhet, bland annat Prästkragens förskola strax nordväst om planområdet.
Närmaste vårdcentral ligger på Kungsgatan, cirka 500 meter från planområdet.

Kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse

Det finns ingen befintlig bebyggelse inom planområdet.
Enligt ”Revideringen av Byggnadsinventeringen av Alingsås innerstad”
(Älvsborgs Länsmuseum, år 1995) är byggnad med tillhörande uthus, norr
om planområdet, av ”större kulturhistoriskt värde”. Bebyggelsen bedöms
inte påverkas vid ett genomförande av aktuellt planförslag.

Byggnad med större kulturhistoriskt värde som idag inrymmer Prästkragens förskola.

Gestaltning
Gaturum

För att skydda Norra Ringgatans trädallé, samt möjliggöra
ledningsomläggning för fjärrvärme, kan byggnad uppföras först cirka 15
meter från alléträdens stammitt.
Mellan Norra Ringgatan och framtida bebyggelse anläggs
parkeringsplatser som enligt plankarta ska ha en genomsläpplig
markbeläggning, såsom exempelvis armerat gräs. Vid val av en
markbeläggning som möjliggör grönska upplevs området grönt, trots sin
funktion som parkering.
Utmed Prästgårdsvägen placeras framtida byggnader i anslutning mot
trottoaren.
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Sektion Norra Ringgatan

Sektion Prästgårdsvägen

Hustyper

Detaljplanen anger att byggnader får uppföras i maximalt tre våningsplan
samt vindsvåning mot Norra Ringgatan och mot Prästgårdsvägen.
Byggnaden i norr får uppföras i två våningar samt vindsvåning. Planen
möjliggör verksamheter i entréplan utmed Norra Ringgatan, samt vid
korsningen Norra Ringgatan/Prästgårdsvägen.
Planen medger också en byggnad om sex våningar i planområdets västra
del, i anslutning till Brunnshusallén.

Offentligt-privat

Detaljplanen anger allmän plats PARK samt prickmark, mellan Norra
Ringgatans lindallé och kvartersmark bostad. Allmän plats innebär att
allmänheten har tillgång till denna yta och inom området får inte staket
eller dylikt uppföras. Zonen närmast gatan kommer därför fortsatt att vara
offentlig.
Prickmark innebär att byggnader inte får uppföras mellan Norra Ringgatan
och föreslaget fasadliv. Enligt framtaget illustrationsmaterial avsätts ytan
för parkeringsplatser. Då parkeringsplatser för boende inte får placeras på
allmän plats är området närmast byggrätten angiven som kvartersmark.

Skyltar

Kommunen har antagit riktlinjer för skyltar som tillämpas vid bygglovsprövning. Detta anges under rubriken ”Upplysningar på plankartan”.

Tillgänglighet

För nybyggnation av bostäder föreskriver gällande lag att alla lägenheter
belägna högre upp än två våningsplan skall ha tillgång till hiss. Lokaler
ska alltid vara tillgängliga för rörelsehindrade. Markplaneringen ska utföras
så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå
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målpunkter som entréer m.m. utan problem. Ramp med maximal lutning
1:12 ska kunna anordnas till entré. Önskvärt är dock att ramper har
maximal lutning om 1:20. Föreskrifter finns i Boverkets Byggregler (BBR).
Alingsås har år 2011 antagit en ”Policy för funktionshinderfrågor i Alingsås
kommun”, vilken bör tillämpas vid ett genomförande av planförslaget.
Trygghet

Trygghetsskapande aspekter är viktiga, som god belysning både inomhus
i trapphus m.m. och utomhus på parkeringar och allmänna ytor (se nedan
under Ljussättning). God överblick över olika delområden ska finnas vilket
t.ex. innebär att höga buskar, plank eller murar inte får skymma sikten
längs gångstråk. Bilar som inte står i garage ska kunna ses från
bostäderna. Trafikflöden med fordon och människor som rör sig ger också
en känsla av trygghet.
Manualen BoTryggt05 ger mer detaljerade anvisningar för planeringen.

Ljussättning

Riktlinjer för ljussättning finns i Alingsås ljusguide (antagen av kommunstyrelsen år 2004) samt i rapporten Tryggt och jämställt ljus (Alingsås
kommun år 2010). Ljussättningen bör gestalta rummet, framhäva
karakteristiska detaljer/miljöer och underlätta orientering. Gång- och
cykelstråk mellan olika målpunkter som entréer, busshållplatser etc. ska
vara väl ljussatta. För belysning på kvartersmark och längs gång- och
cykelstråk används stolpar med cirka fyra meters höjd till armaturen,
alternativt låga pollare eller vägghängning på byggnader. Samtliga
armaturer inom kvarteret bör ha en enhetlig karaktär för att upplevelsemässigt hålla samman området. Ljuskällor ska ha god färgåtergivning och
neutral färgtemperatur.
En planbestämmelse anger att belysningsarmaturer ska vara väl avbländade och att en ljusplan ska redovisas innan bygglov godkänns. Att
armaturerna är väl avbländade är viktigt för att inte förstöra människors
mörkerseende så att delområden med lägre ljusnivåer upplevs som alltför
mörka och otrygga. I ljusplanen ska bl.a. på en karta anges vilka ytor som
belyses, armaturnamn och utseende, placering, höjd över mark, typ av
ljuskälla, watt-tal samt eventuell tidsstyrning.
Enligt plan- och bygglagen 8 kap 3 § ställs krav på ljusanordningar likaväl
som på byggnader. Kommunens antagna riktlinjer tillämpas vid
bygglovsprövning.

Samlingsplatser och
aktivitetsytor

En större kommunal lekplats finns omkring 450 meter väster om
planområdet. Nordöst om planområdet finns också Alingsås skatepark.
För framtida boende inom planområdet skapar gården en trygg utemiljö
med gemensamma ytor för boende, bland annat med lekmöjligheter för de
allra minsta barnen samt med allmänna uteplatser/vistelseytor.
Friytor

Friytor

Friytor för lek och utevistelse ska finnas för både befintliga och tillkommande bostäder. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både
friyta och parkering ska det i första hand ordna friyta (plan- och bygglagen
8 kap 9 §).

Grönområde

Följande mål finns med i Alingsås miljömål 2011-2019: ”Boende i
tätorterna ska ha maximalt cirka 500 meter promenadavstånd mellan bostad och sammanhängande grönområde”.
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Närmaste grönområden är dels Kvarnlyckan (Savannen)/Brunnsparken
som ligger på cirka 150 meters avstånd från planområdet. Plantaget ligger
omkring 450 meter från aktuellt område.
Trafik och gator
Trafik

Kommunfullmäktige har antagit en Trafikplan för Alingsås Stad (antagen
2012-06-20). Bl.a. innehåller planen mål för olika trafikslag, beskrivning av
olika gators funktioner samt ett antal förslag till åtgärder.
För Norra Ringgatan och Prästgårdsvägen beskrivs gatans karaktär vara
”mjuktrafikrum”, vilket enligt trafikplanen innebär att de olika trafikslagen
samspelar om gatans utrymme. Bebyggelsens täthet utmed gatan kan
variera och behöver inte ligga dikt an gatan. Vidare finns det ofta många
entréer i direkt eller i indirekt anslutning till denna typ av gaturum.
Norra Ringgatan och Prästgårdsvägen klassas som en del av stadens
huvudnät för gång- och cykel. Gatorna är inte särskilt utpekade för
kollektivtrafik och beskrivs som en del av lokalnätet för biltrafik.
En tidigare trafikutredning har genomförts inför programarbetet för detaljplan Norra Ringgatan/Prästgårdsvägen (2012-05-22). Denna berör delvis
samma planområde, men utgår från då gällande exploateringsförslag. Sedan år 2016 har planförslaget förändrats, varför en ny trafikutredning nu
har genomförts. Tidigare utredning är inte bilagd planhandlingen, då
denna inte längre anses aktuell.
En trafikutredning har tagits fram av Sweco (2017-09-27) för att utreda hur
föreslagen etablering kommer att påverka trafiksituationen i närområdet.
Två separata trafikeringsscenarier har studerats, ett där de framtida parkeringsplatserna endast nyttjas av boende och ett där platserna även kan
användas av allmänheten under delar av dygnet.
De föreslagna flerfamiljshusen kommer att innehålla cirka 100 lägenheter
med en BTA på knappt 8500 kvm. Vid beräkning baserad på Alingsås parkeringsnorm för bostäder behövs omkring 80 stycken parkeringsplatser.
Exploateringen föranleder att de allmänna parkeringsplatser som idag
finns på området försvinner och ersätts med nya parkeringsplatser i nedsänkt garage. För att beräkna hur mycket biltrafik som alstras av exploateringen användes alstringstal från Göteborgs stads Teknisk handbok (Göteborgs stad, år 2013).
Bostäderna i detaljplaneområdet antas alstra cirka sex resor per lägenhet
och dag, av vilka cirka fyra stycken bedöms utgöras av bilresor. De 100 lägenheterna bedöms alltså ge upphov till cirka 400 bilresor per dygn.
I den händelse att de framtida parkeringsplatserna även kommer att
kunna nyttjas av allmänheten bedöms platserna omsättas cirka fyra
gånger per dygn. Det antas att cirka hälften av parkeringsplatserna i garaget generellt är tillgängliga för allmänheten under en dag. Detta medför att
cirka 160 bilresor genereras till och från garaget av allmänheten under ett
dygn.
Exploateringen alstrar således cirka 400 bilresor ifall framtida parkeringsplatser endast nyttjas av boende och cirka 600 bilresor vid ett samnyttjande av parkeringarna. De framtida biltrafikflödena minskar med andra
ord något på de omgivande gatorna vid endast boendeparkering samt
medför en mindre ökning vid samutnyttjande.
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Med anledning av att de nu allmänna parkeringsplatserna försvinner, förväntas cirka 460 av de tidigare bilresorna till området ske i andra delar av
gatunätet. Viss söktrafik kan uppkomma vid borttagandet av parkeringsplatserna, men minskar troligtvis över tid i takt med att förändringen blir
allmänt känd. För vidare information, se bilagd trafikutredning.
Gator

Ett mindre område i korsningen Norra Ringgatan/Prästgårdsvägen ingår i
planförslaget och får användningen allmän plats GATA. I gällande plan är
området markerat som allmän plats PARK eller PLANTERING, vilket
innebär att området inte är säkrat för allmän trafik. Genom att
planförslaget istället medger allmän plats GATA säkras allmänhetens
möjlighet till att använda korsningen för fordonstrafik.
För att sophantering samt vid exempelvis in- och utflyttning kan de
planerade huset i väster nyttja Brunnshusallén, vilket säkerställs genom
servitut. Planen medger endast att de nedsänkta parkeringsgaraget
trafikmatas från Prästgårdsvägen

Räddningsvägar

Vid utrymningshöjder högre än nio meter infaller brandkrav om att
tillräckligt breda räddningsvägar eller uppställningsplatser anordnas för
bilburen maskinstege (avståndet gäller från fönstrets underkant eller
överkant balkongräcke till underliggande mark).
Ett alternativ är att byggnaderna utförs med trapphus enligt Tr2 utförande.
Släckbil ska ha högst 50 meter till alla ytterdörrar på byggnad där insats
kan behöva göras. För gruppbostäder krävs två av varandra oberoende
utrymningsvägar.
Både Norra Ringgatan och Prästgårdsvägen klassas som sekundärvägar
vid utryckning.

Gång-, cykeloch mopedtrafik

Omedelbart söder om planområdet ligger Norra Ringgatans allé. Allén utgör ett viktigt gång- och cykelvägsstråk mellan Östlyckan och Plantaget.
På Prästgårdsvägen och Landskyrkoallén (samt i förlängningen Nygatan
och Östra Ringgatan) blandas cyklister och mopedister med biltrafik, medan de gående hänvisas till trottoarer.
Enligt kommunens trafikplan föreslås delar av Norra Ringgatan i framtiden
utgöra huvudnät för cykeltrafik med separat cykelbana.
I kommunens ”Flerårsstrategi 2018-2020” anges att särskilt fokus ska
läggas på fortsatt cykelbaneutbyggnad.

Skolvägar (årskurs 1-6)

Framtida elever, boende inom planområdet, har cirka 300 meter till Lendahlsskolan. Vid korsningarna Landskyrkoallén/Norra Ringgatan/Östra
Ringgatan, Östra Ringgatan/Drottninggatan, Östra Ringgatan/Kungsgatan
och Östra Ringgatan/Norra Strömgatan passeras gator med fordonstrafik.
Elever i årskurs 6-9 hör till upptagningsområde Östlyckeskolan, som ligger
cirka 500 meter från planområdet.

Parkering för bilar

I Alingsås stadskärna finns idag cirka 800 kommunala parkeringsplatser.
Dessa är avgiftsfria och de mest centrala parkeringsplatserna är
tidsbegränsade. Dessutom finns privata parkeringsplatser med relativt låg
avgift. Totalt finns 2 500 stycken i Alingsås stadsområde (Alingsås
kommun år 2017).
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Planområdet utgörs idag av parkering.

Inom planområdet finns i dagsläget en parkeringsyta motsvarande 155
parkeringsplatser och som matas från Prästgårdsvägen. Parkeringen är
avgiftsfri och tidsreglerad med fyra timmars parkering mellan kl. 8 - 18. På
andra sidan Prästgårdsvägen finns ytterligare 54 avgiftsfria platser. Dessa
påverkas inte av exploateringen. Avgiftsfri parkering finns även på två närliggande parkeringar norr om Norra Ringgatan. I stadskärnan råder enligt
kommunen en relativt hög beläggning på de avgiftsfria parkeringarna.
Föreslagen exploatering innebär att den allmänt tillgängliga markparkeringen försvinner och ersätts av ett nedsänkt parkeringsgarage under
framtida bebyggelse. Detaljplanen ställer inte krav på att framtida garage
ska tillhandahålla parkering för allmänheten.

Parkeringstal utanför stadskärnan, zon 2 och 3. Planområdet är beläget inom zon 2.

Parkeringsnormen för zon 2, utanför stadskärnan, tillämpas vid bygglovsgivning inom planområdet. Enligt normen utgörs zon 1 endast av Alingsås
mest centrala delar. Zongränsen går söder om Norra Ringgatan. För bostäder ska all parkering ske på kvartersmark och kravet är åtta platser per
1000 kvm våningsyta. För aktuellt planförslag skulle det innebära att cirka
80 parkeringsplatser tillskapas inom planområdet. Majoriteten av dessa
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kommer troligtvis att finnas i det nedsänkta parkeringsgaraget. Mellan
Norra Ringgatan och framtida bebyggelse planeras omkring 14 markparkeringar.
Planförslaget medger även centrumändamål i entréplan mot Norra Ringgatan och vid korsningen Norra Ringgatan/Prästgårdsvägen. Tillåten
byggnadsarea bedöms vara för liten för att en livsmedelsbutik, med mer
omfattande parkeringsbehov, ska kunna etableras inom planområdet. Mer
troligt är att mindre verksamheter av detaljhandelskaraktär etableras.
Centrumändamål erfordrar fler parkeringsplatser än bostäder enligt kommunens parkeringsnorm. Att tillräckligt antal parkeringsplatser tillskapas
bevakas vid bygglovsgivning.
Reduktion kan ske vid införande av bilpool, mobilitetsåtgärder samt vid
samutnyttjning med andra användningar enligt ”Parkeringsnorm för
Alingsås kommun – Sammanställning 2016”.
Parkering för cyklar

Ett lokalt trafikmål är att utveckla cykeltrafiken. Kommunen anger i ”Parkeringsnorm för Alingsås kommun – Sammanställning 2016” ett behov av
två cykelparkeringar per bostad vid upprättande av en ny detaljplan. Vid
planering av flerbostadshus anges att platserna ska vara bekvämt belägna
nära entréer, tillräckligt stora samt säkra. Utöver cykelparkeringar för bostäderna avsätts även en yta för parkering av cyklar framför den framtida
verksamhetslokalen, i korsningen Norra Ringgatan/Prästgårdsvägen, se
illustrationskarta.
En planbestämmelse på plankartan anger att cykelparkering ska finnas
inom området.

Kollektivtrafik

I kommunens ”Flerårsstrategi 2018-2020” finns styrindikatorn ”Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka”. Området ligger i ett kollektivtrafiknära
läge och framtida boende bedöms ha goda möjligheter att nyttja kollektiva
färdmedel. Närmaste busshållplats ligger vid Stora Torget, cirka 350 meter
från planområdet. Avståndet till Alingsås järnvägsstation är omkring 500
meter.
Teknisk försörjning

Vatten/avlopp

Området ansluts till kommunalt vatten och avlopp.

Dagvatten

Kommunfullmäktige har år 2010 antagit ”Dagvattenstrategi för Alingsås
tätort” (en bilaga till ”Strategi för vatten & avlopp i Alingsås kommun”).
Tekniska nämnden har också godkänt ”Dagvattenplan för Alingsås tätort,
Del I”, år 2011.
Planområdet utgörs idag av en asfalterad parkeringsyta och möjligheterna
till fördröjning förbättras något i samband med planens genomförande. En
dag- och släckvattenutredning tas fram inför granskning, vilken bland
annat bör behandla möjligheterna för lokalt omhändertagande av
dagvatten.

Energitillförsel

Kommunfullmäktige har antagit ”Alingsås miljömål 2011-2019”. Målen är i
huvudsak att energianvändningen per invånare och utsläppen av
växthusgaser per invånare ska minska, andelen förnyelsebar energi ska
öka samt att nya byggnader ska kännetecknas av en mycket hög
energieffektivitet. Kommunfullmäktige har också antagit ”Alingsås
energiplan 2012-2013”.
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El

Ny bebyggelse ansluter till befintliga el-ledningar. En ny
transformatorstation behöver byggas, då befintlig inte har tillräckligt med
kapacitet för att försörja föreslagen bebyggelse. Lämplig lokalisering av ny
transformatorstation studeras vidare i planarbetet.

Restprodukter/avfall

Avfallskärl för brännbart hushållsavfall, kärl för komposterbart hushållsavfall samt eventuella sorteringskärl för fastighetsnära insamling
(tidningar, förpackningar av plast, glas, metall och papper/kartong m.m.)
ska finnas under tak och med god tillgänglighet. Avfallsbehållare ska vid
hämtningstillfället vara uppställd i omedelbar anslutning till
hämtningsfordonets körväg. Avfallshantering förväntas ske i anslutning till
Prästgårdsvägen, samt via parkering mot Norra Ringgatan.
För avfallsfordon krävs rundkörningsmöjlighet på 4 m bred väg eller
vändplan med ett vändutrymme om 8 + 8 meter alternativt en vändradie
om 9 meter. Längsta tillåten dragväg för avfallskärl är 25 meter.
Närmaste kommunala återvinningsstation finns i anslutning till parkeringsplatsen vid Adelsköldsgatan, cirka 450 meter från planområdet.
4. Konsekvenser
Hållbar utveckling

Ekologiska
konsekvenser

Uppvärmning av bostäderna kommer antingen att ske via kommunal
fjärrvärme, vars energi i huvudsak kommer från koldioxidneutralt
biobränsle, alternativt via bergvärme och frånluftsvärmepumpar.
Transporternas energianvändning och miljöbelastning är svårare att
påverka. Exploateringen sker dock i ett bra kommunikationsläge med
närhet till kollektivtrafik och goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik.

Sociala
konsekvenser

Området utgörs idag av markparkering. Vid genomförande av
planförslaget bebyggs området med hyres- och bostadsrätter i varierande
storlek. Det innebär att andelen människor som bor och rör sig i området
ökar, vilket tenderar öka den upplevda känslan av trygghet.
Vid nyproduktion av lägenheter efterföljs de bygg- och tillgänglighetskrav
som ställs i Boverkets byggregler (BBR). Frågan bevakas vid
bygglovsgivning.

Ekonomiska
konsekvenser

Planområdet ligger i direkt anslutning till utbyggd infrastruktur såsom
vägar, VA-ledningar, fjärrvärme etc. Påkoppling på redan befintliga system
anses vara samhällsekonomiskt effektivt.
Miljö

Naturmiljö

Söder om planområdet går Norra Ringgatans lindallé. Denna beskrivs
vara i dåligt skick enligt i kommunens trädplan och åtgärder för denna är
prioriterade. I planförslaget skyddas och bevaras allén genom att området
närmast träden får användningen allmän plats PARK. För att trädens
rotsystem inte ska påverkas av framtida exploatering reglerar plankartan
att marken mellan allmän plats PARK och byggrätten ska utföras med
genomsläppligt material. Det område som ritats in för parkering på
illustrationskartan får alltså inte asfalteras eller på annat sätt beläggas
med ett material som inte på ett naturligt sätt infiltreras.
I planområdets östra del finns ett antal träd planterade utmed
Prästgårdsvägen och de kan eventuellt utgöra en allé. Träden i öster
behöver tas ner till förmån för exploateringen. Alléer omfattas av
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biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap. 11§ och för att utföra åtgärder som
påverkar träden negativt krävs dispens från Länsstyrelsen.
De särskilda skäl som kommunen anser finns för dispens är angivna i
kommunens fördjupade översiktsplan för staden Alingsås. Planområdet
beskrivs som ett område för bostäder med inslag av verksamheter enligt
den fördjupade översiktsplanen och pekas inte ut som en viktig del i ett
grönstråk. En förutsättning för att uppnå den sammanhängande och
blandande stadsmiljö som beskrivs i fördjupningen är att öka andelen
bostäder och verksamheter i innerstaden.
För att föreslagen bebyggelse ska kunna samspela med den
kvartersstruktur som finns söder om Norra Ringgatan behöver denna
placeras i kant med gatan. Genom att bebyggelsen placeras i enlighet
med planförslaget skapas en förlängning av Nygatan/Prästgårdsvägens
sammanhållna kvarterstruktur.
Värdet i att få till fler bostäder i en kvartersstruktur, som bidrar till att binda
samman den övergripande stadsstrukturen bedöms väga tyngre än att
bevara befintliga träd inom planområdet.
De träd som tas ner kompenseras så nära nuvarande placering som
möjligt. Varje nedtaget biotopskyddat träd ersätts med tre nya ädellövträd i
enlighet med kommunens trädplan.
I övrigt bedöms planförslaget vara förenligt med de grundläggande
bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden och
skydd av naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7. Utöver ovan nämnda träd
finns det inga andra intressen vad gäller flora, fauna eller rödlistade arter
registrerade inom planområdet. Området har inte bedömts som ekologiskt
särskilt känsligt i kommunens översiktsplan. Förändringen avser ett
detaljplanerat område där marken redan är ianspråktagen.
Kulturmiljö

Föreslagen bebyggelse, placerade utmed Norra Ringgatan och
Prästgårdsvägen, skapar en kvarterstruktur likt den struktur som återfinns
söder om Norra Ringgatan.
Reglering sker till att maximalt tre våningar samt vind får inredas utmed
Norra Ringgatan. Skala och uttryck på framtida bebyggelse har ansetts
särskilt viktig att beakta utmed Norra Ringgatan, varför också restriktioner
såsom maximal byggnadshöjd och våningsantal, samt att takfot inte får
brytas har införts på plankartan. Det i syfte att få tillkommande byggnation
att samspela med närliggande bebyggelse.
Norra Ringgatan är förhållandevis bred och inkluderar en dubbelsidig allé,
vilket på ett tydligt sätt delar av planområdet gentemot bebyggelsen
utpekad som riksintresse för kulturmiljövård, söder om Norra Ringgatan.
Utifrån ovanstående resonemang bedömer samhällsbyggnadskontoret att
föreslagen bebyggelse inte kommer att påverka riksintresset för
kulturmiljövård eller annan kulturhistoriskt värdefull miljö negativt.

Miljökvalitetsnormer för
luftkvalitet

Miljökvalitetsnormer finns för kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly,
bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft.
Följande mål finns i Alingsås miljömål 2011-2019: ”De nationella
miljömålen avseende luftföroreningar ska klaras i hela kommunen. Halten
bensen ska understiga lågrisknivån som årsmedelvärde. Nya bostäder
ska om möjligt lokaliseras till platser där miljömålet för Frisk luft klaras.”
Luftkvalitén i Alingsås tätort kontrolleras regelbundet. Mätningar har skett
årligen på initiativ av miljöskyddskontoret sedan år 1995. Mätningar och
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beräkningar sker också via två samverkansorgan, GR:s luftvårdsprogram
och Luft-i-Väst.
Mätningar av svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2), samt de flyktiga
organiska kolvätena (VOC), bensen, toluen och xylen har tidigare skett
under vintertid. Fr.o.m. år 2013 har de regelbundna mätningarna av SO2
upphört. Mätningar av VOC och NO2 sker numera jämt fördelade över
hela året. Närmaste mättningspunkt sett från planområdet finns vid
Drottninggatan.
Utifrån beräkningar år 2016 ser det ut som att halterna av partiklar (PM10)
minskar i tätorten. Faktorer som väderlek och trafikintensitet tillsammans
med fordonsutveckling och minskad användning av dubbdäck bör vara
faktorer som har påverkat resultatet. De senaste åren har vintrarna varit
milda vilket har bidragit till lägre nivåer av luftföroreningar i kommunen.
Det finns för närvarande ingenting som tyder på att luftföroreningar i de
centrala delarna av Alingsås tätort riskerar att överskrida någon
miljökvalitetsnorm.
Buller

Enligt Länsstyrelsens Infokarta ligger hela Alingsås stad inom
influensområdet för väg- och järnvägsbuller. Avståndet mellan aktuellt
område och järnvägen är omkring 500 meter. Alingsås innerstad
avskärmar planområdet från västra stambanan och planförslaget bedöms
inte påverkas av buller från järnvägen.

Ekvivalent ljudnivå i nuläget. Planområdet är ungefärligt markerad med röd ring
(Underlagsrapport för MKB västra stambanan Göteborg-Skövde 2015-10-07).

En bullerutredning för vägtrafik har genomförts av Sweco (2017-10-09)
och har studerat två olika scenarier. Ett scenario där de framtida
parkeringsplatserna endast nyttjas av boende och ett scenario där
platserna även kan användas av allmänheten under delar av dygnet.
Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 33a § ska en redovisning ske av beräknade värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och vid
en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
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Ekvivalent ljudnivå då endast boende nyttjar parkeringsplatserna. Ekvivalent ljudnivå vid samutnyttjning av parkeringsplatser.

Maximal ljudnivå då endast boende nyttjar parkeringsplatserna.

Maximal ljudnivå vid samutnyttjning av parkeringsplatser.

Vilka ljudnivåer för omgivningsbuller som inte bör överskridas regleras
med stöd av miljöbalken 9 kap. 12 §, förordning (SFS 2015:216).
Nedan listas de riktvärden som gäller vid detaljplanering.
 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
 45 dBA maxnivå inomhus nattetid
 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad. Om ljudnivån som anges
överskrids bör:
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1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en
sida där 55 dBA ej överskrids vid fasad, och
2. Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där
70 dBA maximal ljudnivå ej överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00
vid fasad.
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Om
den ljudnivå om 70 dBA ändå överskrids bör nivån dock ej överskridas
mer än med 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan
06.00 och 22.00.

För en bostad om högst 35 kvm gäller att bullret inte bör överskrida 65
dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
30 dBA ekvivalentnivå inomhus
Högsta framräknade ekvivalentnivå vid fasad är enligt genomförd
bullerutredning 53 dBA. Vid bygglovsgivning och slutbesiktning säkerställs
att de ovan angivna riktvärden efterföljs.
45 dBA maxnivå inomhus nattetid
Nedan redovisas det totala antalet motorfordon, inklusive tung trafik
(motsvarande 1%) på Norra Ringgatan fördelat över ett
vardagsmedeldygn före exploateringen. I genomförd trafikutredning antas
att den procentuella fördelningen över ett vardagsmedeldygn förblir
densamma även efter exploateringen. Mängden motorfordonstrafik är låg
under kvälls- och nattetid. Under maxtimmen mellan kl. 16-17 är flödet
180 fordon per timma.

Trafikflödesvariation över dygnet på Norra Ringgatan

Det uppmätta trafikflödet under nattetid, klockan 22.00 – 06.00, är mycket
litet. Detta gäller i synnerhet under perioden 01.00 – 06.00, då endast
något enstaka fordon per timma trafikerar Norra Ringgatan. Det samma
bedöms gälla för Prästgårdsvägen, då detta är en än minder gata
jämfört med Norra Ringgatan.
Baserat på ovan redovisad trafikflödesvariation bedöms sannolikheten för
att ett flertal tunga fordon (i bullerkrav definierade som 5 stycken) kommer
trafikera Norra Ringatan eller Prästgårdsvägen under perioden 22.00 –
06.00 vara mycket liten.
60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad
Genomförd bullerutredning visar att samtliga fasader klarar
rekommenderade ekvivalentnivåer för buller.
50 dBA ekvivalent- samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats
Om en uteplats ska anordnas i anslutning till byggnaden, ska denna
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uppnå 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Detta
gäller dock endast för den primära uteplatsen, d.v.s. samtliga boende ska
ha tillgång till en uteplats som uppnår dessa kriterier. Dock finns inga
hinder för att en kompletterande uteplats placeras i ett mer bullerutsatt
läge.
För samtliga byggnader, förutom hus C, visar utredningen att det inte är
möjligt med en primär uteplats mot Norra Ringgatan och Prästgårdsvägen.
Eftersom beräknade nivåer överskrider ovan rekommenderade. Vid
fasadsida mot innergården uppfylls emellertid riktvärdena för primär
uteplats för samtliga byggnader, vilket i praktiken innebär att husen
kommer planeras utifrån att alla boenden har möjlighet till en primär
uteplats på innergården. Hus C klarar riktvärden vid samtliga fasader.
Resultatet av beräkningarna redovisas i tabellen nedan, med
utgångspunkt från bedömningsgrunderna. Tabellen avser beräkningsfall
med samutnyttjande av parkeringsplatser. Då resultaten för båda
trafikscenarierna har små skillnader i ekvivalenta och maximala ljudnivåer
har det beräkningsfall med högst ljudnivåer valts som utgångspunkt vid
analysen.

Förklaring resultattabell: Ja -klarar riktvärdet, Nej- klarar inte riktvärdet. Anmärkning
syftar till vilka hus som, om uteplats ska anordnas, i så fall behöver göra detta på tyst
sida.

Utredningens slutsats är att samtliga byggnader inom planområdet klarar
riktvärden för trafikbuller för samtliga beräkningsfall, förutsatt att uteplatser
placeras mot innergården.
Vibrationer

Planområdet ligger cirka 500 meter från västra stambanan och drygt 600
meter från E20. Risken för vibrationer från större trafikleder bedömd därför
som mycket låg.

Strålning

I Alingsås miljömål 2011-2019 finns följande mål: ”Den bebyggda miljön
ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö”. Det har tidigare exemplifierats
med: "Vid nybyggnation ska riktvärdet 0,2 mikrotesla för magnetfält
klaras." Ingen kraftledning eller transformatorstation finns inom
planområdet.
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Riskbedömning

Planområdet ligger inte vid E20 och Riksväg 42 som Länsstyrelsen
rekommenderat som färdvägar för genomfartstransporter med farligt gods.
I kommunens risk- och sårbarhetsanalys från år 2004 har vägvalsstyrning
angivits för transporter mellan primärnätet och leverantör/mottagare i
industriområden i centralorten. Planområdet ligger inte heller vid någon av
dessa vägar.
Avståndet mellan aktuellt område och järnvägen är omkring 500 meter.
Alingsås innerstad avskärmar planområdet från västra stambanan och
järnvägen bedöms inte påverka planområdet ur risksynpunkt.
Konsekvenser för närboende
Planförslaget innebär troligtvis en minskning av trafiken i planområdets
direkta närhet, om parkeringsplatserna endast nyttjas av de boende. Vid
samutnyttjande av parkeringsplatserna förväntas en mindre ökning.
Antalet fordon i centrala Alingsås kan öka något, eftersom befintlig
parkering tas i anspråk. Initialt kan andelen söktrafik därför öka i samband
med planens genomförande.
Trafikflödena bedöms alltså inte förändras i någon större utsträckning,
oberoende av om parkeringsplatserna samnyttjas eller inte, vilket indikerar
på att nivåerna för buller och för luft inte heller förändras nämnvärt.
Planförslaget medger verksamheter i bottenplan mot Norra Ringgatan,
samt vid korsningen Norra Ringgatan/Prästgårdsvägen. Verksamheter i
bottenplan tenderar att befolka gaturummet och bidra till en positiv
utveckling av området.
En solstudie visar skuggpåverkan på omkringliggande fastigheter under
höst-och vårdagjämning, samt under sommar- och vintersolstånd. Studien
visar att tiden då fastigheterna runt om planområdet påverkas är
förhållandevis begränsad. Bebyggelsen väster om planområdet påverkas
under tidig förmiddagen.
Behovsbedömning

Ställningstagande

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen 4
kap 34 § och Miljöbalken 6 kap 7 § för aktuell detaljplan. Kommunen har
bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Vid
behovsbedömningen har kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen
särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Kommunen har därmed
bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt
planområde.
5. Administrativa frågor

Genomförandetid

Planens genomförandetid är tio år från den dag då beslutet att anta
planen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att
bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att
synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter
planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren kan begära ekonomisk kompensation för uppkommen skada
eller förlorad byggrätt.

PBL-version

Planarbetet påbörjades efter 2 januari 2015 och planeringen sker därför i
enlighet med den nya version av plan- och bygglagen (PBL) som gäller
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från och med detta datum.
Handläggning

Planläggningen sker med standardförfarande. Detta förfarande kan
tillämpas om förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i
övrigt av stor betydelse och inte heller kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Förfarandet inleds med ett samrådsskede med de som är
berörda.

Planavgift

Ett planavtal är upprättat om fördelning av kostnader för planarbetet och
planavgift kommer därför inte att tas ut i samband med bygglov.
6. Genomförande
Organisatoriska frågor

Genomförandebeskrivningens rättsverkan

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Den redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som
behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras. Beskrivningen är vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna.

Tidplan

Samråd: februari/mars 2018
Granskning av detaljplanen: maj 2018
Antagande av samhällsbyggnadsnämnd: september 2018.

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats PARK och GATA. Huvudmannaskapet innebär ansvar för framtida drift och underhåll av allmän plats.

Fastighetsrättsliga frågor Berörda fastigheter:
Fastigheten, Centrum 1:6 ägs idag av Prästlönetillgångarna i Skara stift.
Fastigheten, Centrum 1:9 ägs idag av Alingsås kommun
Se vidare under kapitel ” Fastighetsrättsliga och tekniska frågor”.
Ansvarsfördelning

Den allmän plats som finns inom planområdet anses redan vara utbyggd.
Skulle någon åtgärd behöva genomföras på allmän plats i samband med
byggnation bekostas detta av exploatören.
Exploatören ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark.
Alingsås energi ansluter området till befintliga el-ledningar. Kabelskåp
finns inom området.

Avtal

Exploatören ska förvärva mark av kommunen i samband med att
detaljplanen vunnit laga kraft.
Mellan Alingsås kommun och exploatören upprättas ett
exploateringsavtal som reglerar projektets genomförande, fördelning av
kostnader samt övriga rättigheter och skyldigheter m.m. Ett avtal som godkänts och undertecknats av exploatören ska föreligga innan detaljplanen
antas.
Fastighetsrättsliga och tekniska frågor

Allmän platsmark

Nuvarande fastighetsgräns i lokalgata kommer att justeras för att överensstämma med detaljplanens områdesgräns. Ansökan om en
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fastighetsreglering berörande Centrum 1:6 och del av Centrum 1:9 behöver lämnas in till Lantmäteriet.
F.d. allmän platsmark

Vid fastighetsreglering utmed nuvarande allmän plats lokalgata,
Prästgårdsvägen, kommer en smal remsa allmän plats ombildas till
kvartersmark.

Kvartersmark

Detaljplanen möjliggör byggnation av fem stycken byggnader innehållande
främst bostäder med tillhörande underliggande parkeringsgarage. Byggnaderna blir mellan två våningar inkl. vind till sex våningar höga.
Plankarta och bilagd illustrationskarta utgör underlag för ny
fastighetsindelning.

Flytt av ledningar

Flytt av ledningar för fjärrvärme, fiberoptik och VA (spillvatten) kommer
att utföras och bekostas av
exploatören.

Servitut samt ledningsrätt Fjärrvärme-, spill- och vattenledning flyttas och förläggs söder om framtida
byggrätt. Ledningarna dragning tryggas med ledningsrätt eller servitut (uområde anges på plankartan). Kostnader för ledningsomläggning regleras
i exploateringsavtal. Ingen ersättning utgår för eventuell upplåtelse av
mark.
Servitut upprättas för fordonstrafik på Brunnshusallén.
VA-ledningar och LOD

Om så erfordras kommer kommunen att bygga ut samtliga allmänna VAledningar fram till anslutningspunkt vid fastighetsgräns. Kostnader täcks
av anläggningsavgifter enligt gällande taxa.
Dagvatten ska alltid tas hand om lokalt, s.k. LOD. (Lokalt
Omhändertagande av Dagvatten), där så är möjligt. Exploatören/fastighetsägaren är skyldig om så stadgas i beslut eller planbestämmelse att
genomföra rening innan dagvattnet avleds till recipient.

El-, teleledningar och
fiber

Ny transformatorstation behöver byggas, då befintlig inte har tillräckligt
med kapacitet för att försörja föreslagen bebyggelse. Lämplig lokalisering
av ny transformatorstation studeras vidare i planarbetet.
Alingsås Energi Nät, Telia samt övriga nätägare ska kontaktas i god tid innan arbeten påbörjas som påverkar deras anläggningar. Minst fyra månader innan några arbeten påbörjas i närheten av Telias anläggningar önskar Telia AB att beställning har inkommit på eventuell undanflyttning. Kostnader för omläggningar belastar exploatörer (vid ändringar av allmän plats
kan detta vara reglerat i avtal mellan kommunen och respektive ledningshavare).

Geotekniska förhållanden Inför detaljprojektering (grundläggning m.m.) ska ett geotekniskt projekteringsunderlag tas fram. Underlaget ska i detalj redovisa lämplig grundläggningsteknik för den specifika del av planområdet som byggs ut.
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Trafik- och bullerutredning

En trafik- och en bullerutredning har genomförts av Sweco.




Trafikutredning PM, dat. 2017-09-27
Trafikbullerutredning PM, dat. 2017-10-09
Trafikbuller bilagor, dat. 2017-09-27

Parkering

Parkeringsbehovet för den tillkommande bebyggelsen kommer att lösas
inom tomt/kvartersmark.

Övrigt

De fastigheter som ingår i planområdet kommer fastighetsregleras i
enlighet med detaljplanen i samband med att planen vinner laga kraft.
Ekonomiska frågor

Detaljplan

Kostnaden för upprättande av aktuell detaljplan regleras och finansieras
genom upprättat planavtal.

Exploateringsanläggningar

Då fastigheten är ansluten till befintligt gatunät kommer inga gatukostnader att tas ut.
Utöver markpriset kommer kostnader som hör samman med
exploateringen att belasta exploatören såsom bygglovsavgift
och med detta förknippade övriga avgifter, anslutningsavgifter och anläggningar på kvartersmark inom området för detaljplan.

Inkomster

Alingsås kommun erhåller intäkter genom markförsäljning till exploatören.
Samhällsbyggnadsverksamheten, VA-enheten erhåller intäkter i form av
anslutningsavgifter för vatten och avlopp.
Övrigt

Medverkande

Detaljplanen har utarbetats av byggherren samt med medverkan av en
plangrupp med representanter från samhällsbyggnadskontoret,
kommunledningskontoret, tekniska förvaltningen och miljöskyddskontoret.
Förslag till nya byggnader samt illustrationer har tagits fram av
exploatörens anlitade arkitekt, Mats och Arne Arkitekter.
Planavdelningen
Malin Haraldsson
Planarkitekt

Anna Westergården
Planarkitekt

Bilaga 1, Illustrationsplan 2018-01-29
Bilaga 2, Solstudie 2018-01-29
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BILAGA 1

ENTR

ÉRAM

P

+ vind

+ vind

LEK

+ vind
+ vind

SKALA 1:500 (A3)
2016040 PRÄSTLYCKAN ALINGSÅS ILLUSTRATIONSPLAN 2018-01-29
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BILAGA 2
Vårdagjämning 23:e mars

kl 09.00

kl 12.00

kl 15.00

kl 18.00

Sommarsolstånd 21:e juni

kl 09.00

kl 12.00

kl 15.00

kl 18.00

Prästlyckan, Alingsås, Solstudie 2018-01-29
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Höstdagjämning 22:e september

kl 09.00

kl 12.00

kl 15.00

kl 18.00

Vintersolstånd 21:e december

kl 10.00

kl 12.00

kl 14.00

kl 15.00

Prästlyckan, Alingsås, Solstudie 2018-01-29
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Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i korsningen Norra
Ringgatan/Prästgårdsvägen i Alingsås. Planen medger också att verksamheter kan
inrättas i bottenvåningen mot Norra Ringgatan samt i korsningen Norra
Ringgatan/Prästgårdsvägen.

u

Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vinner laga kraft
.

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom
hela planområdet.

UPPLYSNINGAR
Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 3 § krävs bygglov för att sätta upp
ljusanordningar. Kommunen har riktlinjer för ljussättning och skyltar som
tillämpas vid bygglovprövning.

Planområdetsgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

64
64,5

ALLMÄNNA PLATSER

64,5

64,5

64,5

64,5

Bostäder och kontor inom normalriskområde ska normalt utföras med
radonskyddande konstruktion. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken
på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska
bygga

PARK
GATA

64

,5

Park
Lokalgata

KVARTER (PBL 4 kap. 5 )

B
C1

64,5

5
64,

CENTRUM 1:33>1

Bostäder
Centrumändamål, endast i entréplan

AFZELIISKOLAN 2>1

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER FÖR KVARTER
Marken får inte bebyggas med byggnader. Balkonger och
skärmtak får skjuta ut över marken med maximalt 2 meter
och med en fri höjd av minst 3,5 meter över underliggande
mark

CENTRUM 1:32>1
64,5

+79,0
e1 500
II

+75,0

B

CENTRUM 1:6>1

På marken får inga andra byggnader än komplementbyggnader
och underjordiskt garage uppföras. Balkonger, burspråk och
skärmtak får skjuta ut över marken med maximalt 2 meter och med
en fri höjd av minst 3,5 meter över underliggande mark
.

AFZELIISKOLAN 1>1

e1 550
III

n1

+82,0
65

e1 400
VI

+77,0

+87,0

Cykelparkering ska finnas för att tillgodose samtliga bostäders behov
.

65

Prästgårds

CENTRUM 1:9>1

65

vägen

BC1

65

e1 1100
III

CENTRUM 1:8>1

65

+77,0

II

n1 u

GATA

65,

64,5

65

5

,5
65

Högsta tillåtna våningsantal för fasad mot planområdesgräns.
Därutöver får vind inredas (PBL 4 kap. 11,
).

Takfot mot Norra Ringgatan ska vara obruten

MÅNEN 1>1

Grundkartan upprättad av
Samhällsbyggnadskontoret
Höjdsystem RH2000
Koordinatsystem SWEREF 99 12 00

Högsta tillåtna byggnadshöjd i meter över nollplanet för fasad mot
planområdesgräns i norr, öst och söder. Utan hinder av
byggnadshöjd får takkupor utföras (PBL 4 kap. 11,
).

u

PARK
65

Fastighetsgräns
Fastighetsbeteckningar
Nivåkurvor
Staket
Markkonturer
Slänt
Befintlig byggnad

BYGGNADERS PLACERING, UTFORMNING M M
Högsta tillåtna nockhöjd i meter över nollplanet. Med nockhöjd
avses yttertakets högsta punkt. Mindre uppskjutande
byggnadselement för ex. ventilation och hisschakt medges över
angiven nockhöjd
.

65

+82,0

GRUNDKARTA

KVARTERENS UTNYTTJANDEGRAD
e1 000
Största sammanlagda byggnadsarea i kvadratmeter, därutöver får
garage uppföras i källarplan (PBL 4 kap. 11 ).

65

e1 150

Marklov krävs för åtgärder som berör Norra Ringgatans alléträd
och dess rotsystem. Marken ska utformas med genomsläpplig
beläggning
.

.

Genomgående portal om minst 2,5 meter bred och 1 våning hög ska finnas mot
Prästgårdsvägen
.

Högsta tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3 meter

65

.

Norra R

Om inte annat anges ska huvudbyggnad och komplementbyggnad placeras minst
1,5 meter från planområdesgräns. Utskjutande entré och garage i källarplan, inkl.
dess upp/nedfart, undantaget. Upp/nedfart från garage får endast ske mot
Prästgårdsvägen
Belysningsarmaturer ska vara helt avbländade och en ljusplan ska redovisas
enligt rubriken "Ljussättning" i planbeskrivningen (sid.9) innan bygglov alternativt
bygganmälan godkänns
.

inggata

Planhandlingar:
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning

n
STÖRNINGSSKYDD
Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är > 60 dBA ska minst hälften av
bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida.

65,5

Detaljplanen är upprättad enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900), standard planförfarande.

För små bostäder med en maximal boarea om 35 kvm gäller istället att minst
hälften av bostadsrummen ska vara vända mot ljuddämpad sida om ekvivalent
ljudnivå vid bostadens fasad är > 65 dBA. Med ljuddämpad sida menas fasad
som har en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och maximal ljudnivå nattetid på
högst 70 dBA.

65,5

Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara
.
högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå
Alingsås den 29 januari 2018

Malin Haraldsson
Planarkitekt

Anna Westergården
Planarkitekt
Beslutsdatum
SBN Godkännande

A1: SKALA 1:500
A3: SKALA 1:1000
0
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5

Antagande

25

50 M

Lagakraftvinnande

Sign
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Handläggare:
Malin Haraldsson
SBN-datum:

Bostäder m.m. vid Norra Ringgatan / Prästgårdsvägen
Byggherredriven plan

2018-02-19

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Sammanfattning

Foto

Planförslag

Foto

Illustration

Iordningsställande
av allmän plats

Syfte: Planen möjliggör byggnation av
flerbostadshus med lokaler. Totalt planeras
105 lgh.
Beredning: Planläggningen sker med
standardförfar-ande. Beslut om antagande
avgörs av Samhällsbyggnadsnämnden.
Planen tas fram med planavtal.
(Länk till cityplaner)
Förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden låter
planförslaget gå ut på samråd enligt planoch bygglagen 5:11-13.

Översiktskarta

2018-02-02
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(Länk till cityplaner)

Ansökan om planbesked,
Fruktkorgen 18
6
2017.279 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-01-29
Cecilia Sjölin

Samhällsbyggnadsnämnden

2017.279 SBN

Positivt planbesked Fruktkorgen 18
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en
komplett ansökan om planändring har inkommit till kommunen. En komplett ansökan inkom
2017-12-12.
För de ansökningar som får positivt planbesked ska kommunen ange när planuppdraget kan
antas. En försenad planläggning går inte att överklaga. Ett positivt planbesked innebär ingen
garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under
planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. För de ansökningar som får negativt
planbesked ska det finnas en motivering till beslut. Negativt beslut går inte att överklaga.
Förvaltningens yttrande
Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av
samhällsbyggnadskontoret:
Fastighet: Fruktkorgen 18
Planansökans syfte: Ändring av detaljplan för att möjliggöra vindsinredning i befintligt 2 vån
hus.
Tidigare beslut: Gällande detaljplan tillåter ingen vindsinredning. I övrigt ingen avvikelse.
Bedömning: Bra med förtätning i centralt läge i staden utan att ta ny mark i anspråk.
Byggnaden är inte av kulturhistoriskt värde. Fastigheten ligger intill Vänersborgsvägen med
stor andel biltrafik. Därför behövs troligtvis tekniska lösningar vad gäller buller.
Luftföroreningar och eventuellt buller behöver också beaktas i fortsatt arbete. Likaså
eventuella störningar från Västra Stambanan som ligger ca 175 m söderut.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked till Fruktkorgen 18, med motivering och
förbehåll enligt ovan.

Beslutet ska skickas till
SBK Plan (JS, CS)

Maria Jacobsson
Tf. planchef

Cecilia Sjölin
Planarkitekt
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Handläggare:
Cecilia Sjölin
SBN-datum:
2018-02-19

Planbesked – Fruktkorgen 18
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Sammanfattning

Foto från Vänersborgsvägen

Ansökans syfte: Inreda vind i befintlig
bostadsfastighet på 2 vån.
Tidigare beslut: Gällande dp tillåter ingen
vindsinredning i aktuell del av kvarteret. I övrigt
ingen avvikelse.
Bedömning: Bra med förtätning i centralt läge på
redan ianspråktagen plats. Byggnaden ej
kulturhistoriskt intressant. Tekniska lösningar vad
gäller buller från Vänersborgsvägen behövs
troligtvis. Luftföroreningar och ev. vibrationer
behöver också beaktas i fortsatt arbete. Likaså ev.
buller från Västra Stambanan som ligger ca 175 m
söderut.
Förslag till beslut: Positivt planbesked

Översiktskarta

2018-02-02

Ansökan
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Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Gällande dp (1978)

Ansökan om planbesked,
Krönet 2
7
2017.283 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-01-29
Cecilia Sjölin

Samhällsbyggnadsnämnden

2017.283 SBN

Positivt planbesked Krönet 2
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en
komplett ansökan om planändring har inkommit till kommunen. En komplett ansökan inkom
2017-12-14.
För de ansökningar som får positivt planbesked ska kommunen ange när planuppdraget kan
antas. En försenad planläggning går inte att överklaga. Ett positivt planbesked innebär ingen
garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under
planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. För de ansökningar som får negativt
planbesked ska det finnas en motivering till beslut. Negativt beslut går inte att överklaga.
Förvaltningens yttrande
Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av
samhällsbyggnadskontoret:
Fastighet: Krönet 2
Planansökans syfte: Ändring av detaljplan för att kunna stycka av befintlig villatomt till ca
1000 kvm vardera.
Tidigare beslut: Gällande detaljplan medger inte mindre tomtstorlek än 1800 kvm. I övrigt
ingen avvikelse.
Bedömning: Inom området finns en stor variation och en ändring av detaljplanen bedöms inte
påverka området negativt. Strandskyddet är redan upphävt genom gällande detaljplan.
Kommunalt VA finns. Ledningsrätt kommer att behöva ordnas. För att tomterna inte riskerar
att bli för små ska minsta tomtstorlek styras 1000 kvm. Likaså ska den nya bebyggelsen
placeras m.h.t. utsikt för omkringliggande bebyggelse. Infarten till den nya tomten sker via ett
servitut på fastigheten österut.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked till Krönet 2, med motivering och
förbehåll enligt ovan

Beslutet ska skickas till
SBK Plan (JS, CS)

Maria Jacobsson
Tf. planchef

Cecilia Sjölin
Planarkitekt
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Handläggare:
Cecilia Sjölin
SBN-datum:
2018-02-19

Planbesked – Krönet 2
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Sammanfattning

Ansökans syfte: Stycka av en befintlig fastighet för
att kunna uppföra ytterligare en bostad.
Tidigare beslut: Minsta tomtstorlek i gällande dp är
1800 kvm. I övrigt ingen avvikelse.
Bedömning: Inom området en stor variation i såväl
placering som hus-/tomtstorlek. Inget strandskydd
(upphävt i gällande dp). Kommunalt VA finns.
Ledningsrätt kommer att behöva ordnas. Minsta
tomtstorlek ska styras till 1000 kvm och den nya
bebyggelsen ska placeras m.h.t. utsikt för
omkringliggande bebyggelse. Inget synligt servitut i
fastighetsregistret ännu men är avtalat i köpet.
Förslag till beslut: Positivt planbesked

Foto Krönet 2

Gällande dp (1998)

Översiktskarta
Översiktskarta

Höjdnivåer inom fastigheten (0,5 m)
Ansökan

2018-02-02

Iordningsställande
av allmän plats
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Fruktkorgen 18, Bygglov,
inredning av vind
10
2018.032 SBN
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Page 73 of 186

Hagtorsslätt 1:100,
sanktionsavgift för olovligt
byggande
11
2018.024 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-01-29
Päivi Hauska
0322-62 68 86
2018.024 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Hagtorsslätt 1:100, sanktionsavgift för olovligt byggnade
Ärendebeskrivning
I samband med lägeskontroll av grundläggningen för ett enbostadshus på fastigheten
Hagtorsslätt 1:100, utfört av GIS-avdelningen 2018-01-04, fick Samhällsbyggnads-kontoret
(SBK) kännedom om att enbostadhusets placering inte överensstämmer med givet bygglov,
§ D 482, 2017-06-21. Grunden hade placerats en meter längre österut än vad bygglovet
medger.
Vid tillsynsbesök på byggarbetsplatsen 2018-01-10 noterade byggnadsinspektör, Päivi
Hauska, att grundläggning var på plats d.v.s kantelement, isolering och rördragning.
Armering av betongplattan var inte påbörjad. Byggnadsarbetet stod stilla vid besökstillfället.

Yttranden
Sökande har beretts möjlighet att yttra sig i tillsynsärendet.
Yttrande från sökande

Bedömning
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att ändrad av enbostadhusets placering avviker från
givet bygglov samt att ändringen är bygglovspliktig enligt 9 kap. 2 plan- och bygglagen
(PBL). Bygglov för ändrad placering har givits i efterhand 2018-01-26, § D 075.
Sanktionsavgiften enligt 9 kap. 6 § PBF, är för en- eller tvåbostadhus 1,5 pbb med ett tillägg
av 0,005 pbb per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. Enligt 11 kap 53a § PBL får
avgiften sättas ned om den inte står i rimlig proportion till den överträdelse som begåtts.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det finns skäl att sänka avgiften för den överträdelse
som har skett, varmed avgiften som beräknats utan tillägg har satts ned till en fjärdedel.
Förslag till beslut
Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt 9 kap. 6 § plan- och
byggförordningen, (2011:338), PBF, påförs Team Lyckebacka AB
(org.nr. 556871-8646) en byggsanktionsavgift om 17062 kronor, sjuttontusen sextiotvå
kronor. Avgiften ska betalas till Alingsås kommun inom två månader efter det att beslutet har
delgetts Team Lyckebacka AB.

Skäl till beslut
Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska byggnadsnämnden pröva
förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL eller andra beslut som har
meddelats med stöd av lagen.
Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska en byggsanktionsavgift tas ut
bl.a. om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens storlek framgår av 9

Page 75 of 186

kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även
om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Upplysningar
En faktura kommer att skickas ut separat.
Hur beslut kan överklagas Formulär 1.
Handlingar som ingår i beslutet:

Nybyggnadskarta från bygglov 2017-06-21, § D 482
Lägeskontroll utförd 2018-01-09
Nybyggnadskarta nytt bygglov 2018-01-26, § D 075

Beslutet ska skickas till
Exp: Sökande, fastighetsägare Hagtorsslätt 1:100, inskrivningsmyndigheten, Akten

Aila Hirvonen Bremefors
Stadsarkitekt

Päivi Hauska
Granskningsingenjör/Byggnadsinspektör
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Handläggare:
Päivi Hauska
SBN-datum:
2018-02-19

Hagtorsslätt 1:100
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

Olovlig ändrad placering av enbostadshus, med
givet bygglov.
SBK föreslår: Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och
bygglagen samt 9 kap. 6 § plan- och
byggförordningen påförs Team Lyckebacka AB en
byggsanktionsavgift om 17062 kronor.

Översiktskarta

Foto från tillsynsbesöket

Lägeskontroll

2018-02-02

Nybyggnadskarta för bygglovet
Page 81 of 186

1

Bälinge-Nygård 1:15,
förhandsbesked
12
2018.029 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-02-01
Martin Frank Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.029 SBN

Bälinge-Nygård 1:15, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus
(2017-0399)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus samt stall och garage
på fastigheten Bälinge-Nygård 1:15. Bostadshuset är tänkt att uppföras i ett plan med inredd
vind samt en byggnadsarea på ca 120 m2.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger utanför detaljplan, sammanhållen bebyggelse och
omfattas inte av områdesbestämmelser. Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av
översiktsplan för Alingsås kommun,
ÖP 95:
R9. Område med stort rekreationsvärde: Vid pågående och eventuellt förändrad mark- (och
vatten-) användning skall särskild hänsyn tas till områdets rekreationsvärde (orördhet, natur/kulturvärde, vattenkvalité o dyl.)
Den föreslagna byggplatsen ligger inom den fördjupade översiktsplanen FÖP Staden
Alingsås (antagen 2008-03-26). Den berörda platsen ligger inom R14 – Olstorp.
Byggnadsplatsen utgörs för närvarande av skogsmark/ängsmark.
Byggnadsplatsen ligger inom ett område med normal radonrisk.
Den befintliga fastighetens storlek är 146 738 m2. Fastigheten är, vid positivt
förhandsbesked, tänkt att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får, med föreslagen
utformning, en yta på ca 4 650 m2. På Bälinge Nygård 1:15 ligger sedan tidigare ett befintligt
bostadshus med tillhörande stall och gårdsbyggnader, dessa påverkas ej av den sökta
åtgärden.
Bebyggelsens utformning prövas i framtida bygglovsansökan. Ny infartsväg till
byggnadsplatsen kommer behöva anordnas. Infartsvägens anslutning sker till enskild väg till
befintligt bostadshus på Bälinge-Nygård 1:15. Byggnaden är tänkt att anslutas till det
kommunala vattennätet, samt enskild anläggning för avlopp.
I närheten av den tänkta tomten finns ett antal fornlämningar utmarkerade. Länsstyrelsen
bedömde därför att en arkeologisk förundersökning behövde göras på platsen. En
arkeologisk förundersökning genomfördes under november 2017. Undersökningen visade
inga resultat av faktiska fornlämningar i det aktuella området.
Då den tänkta åtgärden ligger nära motorväg (E 20) har den sökande utfört en
trafikbullerutredning genom Norconsult. Trafikbullerutredningen visar att den tänkta
bostadsbyggnaden klarar bullerkraven vid fasad (60 dBA) för plan 1, men om byggnaden ska
utföras i 2 plan behöver placeringen av byggnaden anpassas för att klara bullerkraven vid
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fasad på plan 2. För att klara bullernivåerna vid uteplats behöver sannolikt bullerskärm
utföras på tomten, delvis beroende på hur byggnaderna utformas och placeras.
Yttranden
Miljöskyddskontoret skriver i sitt yttrande 2017-06-08:
Trafikbuller och eventuella anordningar för dämpning av det behöver redovisas. Någon
ansökan eller info rörande lösning för avlopp har inte lämnats till MK. Anslutning till
kommunalt avlopp bör prövas i första hand. Anslutningsmöjlighet ser ut att finnas i området.
Avstånd mellan bostadshus och stall är litet och olägenheter kan befaras om "fel" personer
bosätter sig i något av husen, nu eller vid senare ägarskifte. Gödselhantering är inte
redovisad, men p.g.a. små avstånd kan även det orsaka olägenheter, ex vis p g a lukt, flugor
och allergener.
Tekniska förvaltningen, Avfallsavdelningen, skriver i sitt yttrande 2017-06-15:
Enskilda avloppsanläggningens kopplingspunkt skall placeras högst 25 m. från
tömningsfordonets tilltänkta uppställningsplats.
Berörda grannar, Olstorp 1:2, Bälinge-Nygård 1:18, Bälinge-Nygård 1:16, Bälinge-Nygård
1:2, har givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttranden har inkommit från Olstorp 1:2,
Bälinge-Nygård 1:16, Bälinge-Nygård 1:2, utan invändningar mot förslaget.
Fastighetsägarna till Bälinge-Nygård 1:18, Alingsås Ryttarsällskap, skriver i sitt yttrande
2017-12-13:
Alingsås Ryttarsällskap (ARS) är i grunden positiva till förhandsbesked gällande bygglov
Bälinge-Nygård 1:15, under förutsättning att det inte påverkar vår befintliga verksamhet.
Vi hänvisar till riktlinjer för respektavstånd mellan djurhållning och bostäder och vill belysa att
vi har tillstånd för 59 hästar. Avstånd 200 m från bostäder till stall och gödselanläggning
uppfylles enligt skiss. Avståndet 100 m till rasthagar uppfylles inte, då bostaden kommer att
ligga närmare våra hagar (enligt s.5 i bifogad bilaga). Föreningen är beroende av varje
kvadratmeter av våra hagar och kan inte under några som helst omständigheter minska på
denna yta.
Från föreningens sida vill vi försäkra oss om att vår verksamhet kan fortgå utan
inskränkningar, samt att dessa regler inte kan bli föremål för en eventuell framtida tvist.
Bedömning
Den ansökta åtgärden bedöms förenlig med de rekommendationer som finns i kommunens
översiktsplan, ÖP 95. Den tänkta åtgärden ses som en naturlig utveckling av det aktuella
området och bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen.
Den tänkta bostadsbyggnaden placeras med ett avstånd på mer än 200 meter från
närliggande stall och gödselanläggning. Avståndet till närmaste hästhage är dock betydligt
mindre, då den tänkta tomten angränsar till delar av de hästhagar som används av Alingsås
Ryttarsällskap. Beroende på hur bostadsbyggnaden placeras på den tänkta tomten kan dock
ett avstånd på ca 50 meter uppnås mellan bostadshuset och de närmaste delarna av
hagarna. Avståndet bedöms i detta fall godtagbart, då den i förhandsbeskedet tänkta
åtgärden innebär en mindre hästgård med egen stallbyggnad inkluderad på tomten. De

Page 84 of 186

eventuella olägenheter som närheten till hästhagarna medför bedöms därför inte innebära ett
hinder för bostadens placering.
Åtgärden är tänkt att anslutas till det kommunala vattennätet. VA-avdelningen, Tekniska
förvaltningen, konstaterar att möjlighet till anslutning till vattennätet finns för den tänkta
åtgärden. Anslutning till det kommunala avloppsnätet kan vara möjlig, men det måste i så fall
utredas vidare. Dagvattenhanteringen för den enstaka bostaden bedöms kunna anordnas via
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).
Tillfartsväg till den tänkta byggnadsplatsen bedöms kunna anläggas till den befintliga privata
väg som leder fram till Ridhusvägen. Tillfartsvägens exakta utformning och placering avgörs
inte i förhandsbeskedet.
Trafikbullerberäkningen från Norconsult, 2017-08-25, visar på att en bostadsbyggnad i ett
plan klarar föreskrivna bullernivåer utan vidare utformningskrav. Om bostadsbyggnaden ska
uppföras i mer än ett plan behöver särskild hänsyn tas vid placering och utformning av
bostadsbyggnaden. Eventuellt kan en bullerskärm behöva utföras på tomten för att klara
bullernivåerna vid bostadens uteplats.
Platsen bedöms inte ha några särskilda natur-, kulturvärden eller andra allmänna intressen.
Detaljplan behöver inte upprättas utifrån bestämmelserna i Plan- och bygglagen (PBL
2010:900) 4 kap. § 2.
Förslag till beslut
Positivt förhandsbesked till bygglov meddelas, med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap. § 17,
med nedan givna villkor.
Villkor
Trafikbullerutredningen från Norconsult, inkommen 2017-08-25, ska beaktas vid utformning
och placering av bostadsbyggnaden.
Infartsväg till byggnadsplatsen ska utformas så att den är tillgänglig för exempelvis ambulans
och brandbil.
Bostadsbyggnaden ska placeras med största möjliga hänsyn till närliggande hästhagar.
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om bygglov inte
inlämnats inom denna tid upphör beslutet att gälla.
Beslut om förhandsbesked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan bygglov
erhållits.
Bebyggelsens utformning, höjdläge och anpassning till omgivningen prövas i senare bygglov.
Tillstånd för enskilt avlopp ska vara utfärdat av Miljöskyddskontoret innan bygglov kan
beviljas.
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Avgift för förhandsbesked tas ut med 14 426 kronor. Faktura sänds separat.
Hur beslutet kan överklagas, se bilaga Hur man överklagar.

Beslutet ska skickas till
Sökande, Sakägare fk (Olstorp 1:2, Bälinge-Nygård 1:16, Bälinge-Nygård 1:2), Sakägare rek
mb (Bälinge-Nygård 1:18), POIT.
Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan om förhandsbesked
Situationsplan (reviderad)

2017-05-29
2017-09-27

Samhällsbyggnadskontoret

Aila Hirvonen Bremefors
Stads

Martin Frank Cederbom
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Översiktskarta
Bälinge-Nygård 1:15
Förhandsbesked för enbostadshus
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Copyright GIS-enheten - Alingsås kommun 2015

Handläggare:
Martin Frank Cederbom
SBN-datum:
2018-02-19

Bälinge-Nygård 1:15
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•
•
•
•

Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus samt stall och garage.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger utanför detaljplan, sammanhållen bebyggelse och omfattas inte av
områdesbestämmelser.
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av Översiktsplan, ÖP 95:
R9. Område med stort rekreationsvärde.
Den föreslagna byggplatsen ligger inom den fördjupade översiktsplanen FÖP Staden Alingsås. Den berörda
platsen ligger inom R14 – Olstorp.
Förslag till beslut: Positivt förhandsbesked till bygglov meddelas.
Översiktskarta

Översiktskarta ortofoto
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Foto

1

Hemsjö 2:25, förhandsbesked
13
2018.027 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-02-01
Anna Jonsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.027 SBN

Hemsjö 2:25, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus och garage
(2017-0670)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2017-10-17 och avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och
garage. Sökande är: IRENE ALSING, PALLBERGSVÄGEN 41, 44195 ALINGSÅS.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger utanför detaljplanerat område och
områdesbestämmelser.
I den gällande översiktsplanen ÖP 95 berörs fastigheten av rekommendationen: ”R22
FÄRGENOMRÅDET: Kompletteringsbebyggelse prövas enligt områdesplan 1985/86.
Särskild hänsyn till landskapsbild och VA-situationen.(…)”
Rekommendationer i Områdesplan för Färgenområdet, antagen av kommunfullmäktige i
januari 1985: ”JORD-/SKOGSBRUK med enstaka spridda byggnader för annat ändamål.
Nya bosättningar/verksamheter bör som regel ej godtas.”
Byggnadsplatsen ligger inom område som är av riksintresse för friluftslivet,
Härskogenområdet. Beskrivning av områdets värden: ”(…) I den östra delen, strax söder om
Alingsås ligger Stora och Lilla Färgen omgivna av vackra ädellövskogar som präglar
landskapet. Särskilt området vid Edsås är känt för den tilltalande landskapsbilden med
utblickar över Färgen och dess skogbevuxna öar. Här finns värdefulla och artrika lövskogar,
naturskogar, hagmarker och stränder vid sjöarna inklusive de sedan tidigare naturskyddade
områdena Granön, Stora Slättön och Ljussnopparna. (…)” (ur ”FO 18 Härskogenområdet
Värdebeskrivning”, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2016-11-15)
Byggnadsplatsen, som ligger på en höjd ovanför Ödenäsvägen, utgörs dels av tomtmark för
det enbostadshus som redan finns på fastigheten, dels av naturmark/blandskog och ligger
inom normalrisk-område för markradon samt inom vattenskyddsområde för Stora Färgen,
tertiär skyddszon.
Över den tänkta byggnadsplatsen går idag en lågspänningsledning på 400 volt som är
servisledning för Vattenfall. Ledningen går delvis i luften och är delvis nergrävd på tomten.
Hemsjö 2:25 har idag en fastighetsarea på 2731 m2. På fastigheten finns ett enbostadshus,
ett garage och ytterligare en mindre komplementbyggnad. Den sistnämnda är tänkt att rivas i
samband med avstyckningen och uppförandet av de nya byggnaderna.
Blivande fastighetsarea för den tänkta avstyckningen är ca 1500 m2. Enbostadshuset som
ansökan gäller har en tänkt byggnadsarea på ca 140 m2 och garaget en byggnadsarea på ca
40 m2.
Ett nytt gemensamt avlopp är tänkt att anläggas för det befintliga enbostadshuset på Hemsjö
2:25 och det tillkommande enbostadshuset.
Tillfartsväg blir från Pallbergsvägen söder om den befintliga infarten till Hemsjö 2:25.
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Yttranden
Berörda sakägare (Hemsjö 2:5, 8:8, 8:43 och 8:44 Edsås 1:6, 1;38 och 1:56) har enligt 9
kap. 25 § i Plan och bygglagen (PBL) getts möjlighet att yttra sig angående åtgärden.
Sakägarintyg utan invändningar mot åtgärden har inkommit från samtliga berörda sakägare
förutom ena sakägaren på Hemsjö 8:8. Denna sakägare har lämnat yttrande på telefon
(2018-01-26) och meddelat att hon inte har någonting att erinra mot den ansökta åtgärden.
Vattenfall meddelar (vid bygglovarkitektens telefonkontakt med installatörssupport 2018-0131) att det inte är några problem att gräva ner den del av servisledningen som idag är
luftledning. Om ledningen berörs av byggnadsarbetena uppmanas byggherren att ta kontakt
med Vattenfall i god tid innan arbetena påbörjas.
Bedömning
Den tänkta byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till ett befintligt enbostadshus och
bedöms inte utgöra en ny bosättning. I och med sin placering i direkt närhet till befintlig
bostadsbebyggelse, och delvis inom en redan befintlig tomtplats bedöms inte den ansökta
åtgärden ha någon påverkan på riksintresset för friluftslivet.
Skogsmarken på fastigheten är inte föremål för rationellt skogsbruk, och bedöms därmed
inte vara skyddsvärd utifrån Miljöbalkens 3 kap 4 §.
Läget inom tertiär skyddszon för Färgens vattenskyddsområde bedöms inte innebära några
särskilda restriktioner för anläggande av enskilt avlopp. Avloppets placering och utformning
hanteras av miljöskyddskontoret i separat ärende vid ansökan om tillstånd för ny enskild
avloppsanläggning.
Den tänkta byggnadsplatsen är belägen på ett sådant avstånd från allmän väg
(Ödenäsvägen) att en bullerutredning inte bedöms behöva utföras.
Ny tillfartsväg bedöms kunna anläggas från Pallbergsvägen.
Detaljplan behöver inte upprättas utifrån bestämmelserna i Plan- och bygglagen (PBL
2010:900) 4 kap 2 §.
Förslag till beslut
Positivt förhandsbesked till bygglov meddelas med stöd av 9 kap 17 § Plan- och bygglagen
(PBL).
Upplysningar
Beslut om positivt förhandsbesked gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om
bygglov inte inlämnats inom denna tid upphör beslutet att gälla.
Beslut om förhandsbesked medför inte rätt att påbörjas byggnadsarbetet innan bygglov
erhållits.
Bebyggelsens utformning, höjdläge och anpassning till omgivningen prövas i senare bygglov.
Tillstånd för enskilt avlopp ska vara utfärdat av Miljöskyddskontoret innan bygglov kan
beviljas.
Tillfartsvägen ska utformas så att den är tillgänglig för exempelvis ambulans och brandbil.
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Om lågspänningsledningen berörs av byggnadsarbetena ska byggherren kontakta Vattenfall
i god tid innan arbetena påbörjas.
Avgift för förhandsbesked tas ut med 16 744 kronor. Faktura sänds separat.

Beslutet ska skickas till
Exp: Sökande, Sakägare fk (Hemsjö 2:5, 8:8, 8:43 och 8:44 Edsås 1:6, 1;38 och 1:56), GIS
(CG) fk, TF (GIC) fk, PoIT, Akten.

Samhällsbyggnadskontoret

Aila Hirvonen Bremefors
Stadsarkitekt

Anna Jonsson
Bygglovsarkitekt

Handlingar som ligger till grund för beslutet:
Ansökan (sid 1 reviderad 2017-11-07 avs byggnadsarea)
Översiktskarta med situationsplan
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Inkom:
2017-10-17
2017-11-16
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Handläggare:
Anna Jonsson
SBN-datum:
2018-02-19

Hemsjö 2:25
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•
•

•

Ansökan avser förhandsbesked till bygglov för ett enbostadshus och garage.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser.
Den föreslagna byggnaden berörs av Områdesplan för Färgenområdet, antagen av KF i januari 1985:
”JORD-/SKOGSBRUK med enstaka spridda byggnader för annat ändamål. Nya bosättningar /
verksamheter bör som regel ej godtas.”
FÖRSLAG TILL BESLUT:
Positivt förhandsbesked till bygglov meddelas.
Översiktskarta

Flygfoto, översiktsbild
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Foto

Östad 17:1 m.fl.,
strandskyddsdispens
14
2017.107 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-01-25
Martin Frank Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2017.107 SBN

Östad 17:1 m.fl., strandskyddsdispens för åtgärder i samband med
renovering av rörbro
(2017-0033)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser strandskyddsdispens för markåtgärder i samband med renovering av befintlig
rörbro under väg 190 över Valån. Åtgärden innefattar även en modifiering av vattendraget
nedströms bron. Åtgärden är anmälningspliktig för vattenverksamhet. Trafikverket har därför
anmält åtgärden till länsstyrelsen.
Den för åtgärden aktuella platsen ligger inom riksintresse för naturvård enligt Miljöbalken
(Anten - Mjörn), samt inom riksintresse för friluftslivet (Risveden-området).
En naturvärdesinventering har gjorts av Naturcentrum AB av landmiljöerna runt Valåns nedre
lopp, från mynningen och några hundra meter uppströms.
Inventeringen syftar att ta fram underlag inför arbetet med den vägbro (väg 190) som korsar
Valån. Inventeringen genomfördes under en dag i augusti 2016.
I inventeringen avgränsades och naturvärdesbedömdes fem naturvärdesobjekt.
Samtliga naturvärdesobjekt är olika typer av lövskogar utmed Valån. Fyra av objekten har
påtagliga naturvärden (klass 3) och ett objekt har vissa naturvärden (klass 4).
Inga rödlistade arter observerades, men däremot en handfull signalarter för skyddsvärd
skog.
Trafikverket beskriver sin planerade verksamhet i sin anmälan om vattenverksamhet enligt
nedan:
Tillfällig förbifart
Innan broreparationen och ny bäckfåra utförs måste vattendraget torrläggas. Broläget vallas
in och pumpas fritt från vatten medan arbetet pågår.
Reparation
Röret repareras med en betonggjutning och en ny rörhalva, en så kallad halvsulning. I den
torrlagda delen av röret kommer befintligt grus och sten att spolas bort. I det befintliga röret
fästs därefter fästelement där den nya rörhalvan kommer att fästas. Den nya rörhalvan dras
in i den det befintliga röret och kopplas ihop med fästelement varvid utrymmet mellan
befintligt rör och ny rörhalva fylls med betong. Betongen tillåts härda innan vattenet därefter
släpps på varsamt. Innan vattnet släpps på fylls halvsulningens botten med ett lager av
naturgrus på ca 10 cm för att återskapa en naturlig bäckfåra. På den övre delen av röret
genomförs en betongsprutning.
Modifiering av åfåra
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Det befintliga vattendraget kommer att modifieras för att uppnå en ny åfåra. Under
byggskedet leds vattnet förbi åfåran. Ny bäckfåra byggs upp av krossmaterial med fraktion
ca 0-90mm. Översta 200 mm täcks av naturgrus med fraktion ca 0-100 mm. Stenblock med
diameter ca 200-600 mm placeras ut i åfåran. Djupfåran ges en slingrande form så att
längdsluttningen blir 2 % för att ge goda förutsättningar för fiskvandring. Block kommer att
grävas ned så att halva stenen visas. Anledningen till de föreslagna modifieringarna av
vattendragen mellan kulverten under järnvägen och kulverten under den gamla landsvägen
beror på att halvsulningen kommer att orsaka en höjning av rörbrons bottennivå, vilket leder
till att den utan åtgärder nedströms kommer att utgöra ett vandringshinder för fisk. Den
föreslagna lösningen på detta är att göra en mindre klack nedströms, som lyfter vattennivån
något.
Enligt anmälan av vattenverksamhet så ska arbeten utföras i mitten av juni till och med
september. Arbetstiden för reperationsåtgärden uppskattas till några dagar medan
arbetstiden för modifieringen av bäckfåran uppskattas till ett par veckor.
Enligt anmälan om vattenverksamhet så kommer arbetet kunna medföra följande
miljökonsekvenser:
Åtgärden innebär i förstahand förbättrat vattenflöde vid lågflöden vilket medför positiva
konsekvenser för hela bäcken. Beräkningar från en modell visar generellt högre vattennivåer
efter reperationen och modifieringen av vattendraget än tidigare. Vattendjupet blir efter
åtgärden något högre vid lågflöden. Vid medel- och högflöden blir det inte några större
förändringar.
Vid lågflöde är det dämningen nedströms som påverkar mest. Vattennivåerna kommer efter
åtgärden att bli något till några decimeter högre vid rörbrons uppströmsände. Åtgärden
bedöms ha en lokal effekt i och med den topografiska profilen och inte fortplanta sig högre
upp i systemet. Medelvattennivåerna utan åtgärd är idag uppströms rörbron 0,39 cm räknat
från botten i röret till vattenytan. Efter halvsulningen kommer den beräknade vattennivån
vara 0,24 cm.
Flödeshastigheterna genom rörbron och stenkulverten under järnvägen kommer att vara
något högre efter åtgärden än i befintligt system. I området mellan de två stenkulvertarna
kommer hastigheterna längsmed sträckan att variera mer i det framtida alternativet, med
lägre hastigheter än idag i det dämpade uppströmsområdet och högre hastigheter i de nedre
delarna av denna delsträcka.
Den planerade åtgärden bedöms av Trafikverket ge en positiv påverkan vid lågvattenflöden
som förbättrar vattengången i Valån.
Tillfällig grumling
Vid anläggandet bedömer Trafikverket att det kommer ske en viss grumling i Valån men
endast en liten och tillfällig påverkan nedströms passagerna under tiden för
anläggningsarbetet.
Angående påverkan på naturmiljö skriver Trafikverket följande:
För att komma fram med arbetsmaskiner behöver trädvegetationen tas bort inom området.
Småträd tas bort men större träd sparas. Arbetsåtgärderna kommer att leda till körskador i
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tärrängen. Enstaka större träd kan eventuellt komma att fällas. Några av dem kommer att få
grus över rötterna vilet kan påverka deras överlevnadsförmåga. Den nya bäckfåran kommer
att påverka den befgintliga och markvegetationen vid sidorna. Längs med det modifierade
vattendraget där det växer lövskog kommer översvämningar ske i högre grad än idag, vilket
kan påverka vegetationen på sikt.
Under arbetstiden är vandringsbarheten för fisk noll. Vattenorganismer kommer att störas
men den nya åfåran kommer att få samma kvaliteter som den befintliga eller rent av bättre i
och med ett bättre flytande vattendrag.
Riksintressen
Området ingår i riksintresseområde för friluftsliv, naturvård och kulturmiljövård. Trafikverket
bedömmer att åtgärderna endast kommer ge upphov till tillfälliga skador på riksintresse för
friluftsliv och kulturmiljö och ingen påverkan för riksintresse för kulturmiljön.
Vid prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna får endast de sex
särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 § i miljöbalken beaktas. I detta fall åberopar sökanden
att den aktuella åtgärden behöver genomföras för en anläggning som för sin funktion måste
ligga vid vattnet och där behovet inte kan tillgodoses utanför området.
Bedömning
Miljöbalken (MB) 7 kap 15 § 4 p anger bland annat att inom ett strandskyddsområde får inte
åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur eller växtliv.
Enligt MB 7 kap 18 b § anges att kommunen i det enskilda fallet får ge dispens från förbuden
i 15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a
§ 1 och 2 Lag (2009:532).
Enligt MB 7 kap 18 c § 3 p får man som särskilt skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet beakta om det område som upphävandet
eller dispensen avser behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
Den ansökta åtgärden bedöms inte strida mot riksintresset för naturvård eller friluftsliv.
Valån är ett mycket känsligt vattendrag med höga naturvärden bland annat finns
flodpärlmussla, flodkräftor, ål och vandrande öring i vattendraget. Uppströms den planerade
åtgärden har en ny fiskväg byggts för att skapa fria vandringsvägar för fisk. I Alingsås
kommun är Valån ett av de vattendrag som har allra största naturvärde.
Enligt MB 2 kap 3 ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Med anledning av vattendragets
höga naturvärden och den påverkan som arbetet riskerar ge denna så bedömer
samhällsbyggnadskontoret att strandskyddsdispensen ska förses med villkor som reglerar
arbetet i ån och minimerar risken för skada på naturvärdena.
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för markåtgärder i
samband med renovering av rörbro på fastigheterna Östad 17:1 m.fl., samt modifiering av
vattendrag nedströms bron med följande villkor:












Med hänsyn till öringens föryngringsperiod får särskilt grumlande arbeten genomröras
endast under tidsperioden 1 juli till 15 september.
Samtliga arbeten ska bedrivas så att grumling nedströms arbetsområdet minimeras.
Arbetsfordon ska framföras med försiktighet och eventuella skador som uppstår i
strandzonen ska återställas.
Åtgärder ska vidtas för att minimera risken för spill av olja och andra föroreningar till
mark och vatten. Beredskap ska finnas för att omedelbart ta hand om eventuellt spill.
Betongavfall eller annat avfall får inte falla ned i vattendraget.
Vatten från arbetet ska filtreras före utsläpp till vattendraget.
Alla maskiner och redskap ska desinficeras innan användning för arbeten i vatten.
Alla maskiner ska desinficeras efter arbetets slut.
Äldre träd utmed bäckfåran bör bevaras, måste träd tas ner ska de ersättas med
nyplantering.
Träd som fälls ska lämnas på platsen som fauna depåer.
Inget dagvatten från arbetsområdet får ledas till vattendraget utan föregående rening.

Åtgärden innebär inte att någon hemfridszon påverkas eller nyskapas.
Upplysningar
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens inom tre veckor
från delgivning.

Beslutet ska skickas till
Sökande, Länsstyrelsen-natur Mkv, Akten.

Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan om strandskyddsdispens
Naturvärdesinventering, Landmiljöer Valån, Anten
Situationsplan
Anmälan om vattenverksamhet

2017-01-18
2017-01-18
2017-02-06
2107-08-16

Samhällsbyggnadskontoret

Aila Hirvonen Bremefors

Mattias Calling

Martin Frank Cederbom
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Översiktskarta
Östad 17:1 m.fl.
Strandskyddsdispens för markåtgärder för rörbro
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Copyright GIS-enheten - Alingsås kommun 2015

Östad 17:1 m.fl

Handläggare:
Martin Frank Cederbom
SBN-datum:
2018-02-19

Strandskyddsdispens

X

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•

Ansökan avser strandskyddsdispens för markåtgärder i samband med renovering av
befintlig rörbro under väg 190 över Valån, samt modifiering av vattendraget nedströms bron.

•

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dispensskäl enligt punkt 3 föreligger, det område
som upphävandet eller dispensen avser behövs för en anläggning som för sin funktion måste
ligga vid vattnet. Åtgärden innebär inte att någon hemfridszon påverkas eller nyskapas.

•

Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens.
Översiktskarta

Översiktskarta ortofoto
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Foto

1

Delegerade beslut 2018
15
2018.004 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-02-07
Jonas Ryberg
61 62 96
2018.004 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Anmälan om delegerade beslut till SBN 2018-02-19
Ärendebeskrivning
Genom sammanställning anmäls följande beslut fattade med stöd i nämndens
delegationsordning.
Ordförandebeslut: Revidering av ny attestlista
Förvaltningschefsbeslut: Delegationsbeslut för ändring av attesträtt för Lilian Palmqvist,
Martin Wollhag, Camilla Wikander, Marie-Louise Carlsson, Mika Lindberg, Aila Hirvonen
Bremefors och Ulrika Samuelsson.
Bygglov: nr 033 - 109

GIS-avdelningen: Beslut fattade i januari 2018
Planavdelningen: Beslut fattade i februari 2018

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Samhällsbyggnadskontoret

Mika Lindberg
Enhetschef/ Tf Avd. chef Verksamhetsstöd

Jonas Ryberg
Administratör
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Meddelanden 2018
16
2018.005 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-02-12
Jonas Ryberg
61 62 96
2018.005 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Inkomna skrivelser/meddelanden till SBN 2018-02-19
Ärendebeskrivning
1. Skrivelse angående förtydligande om när ett nämndssammanträde kan ställas in
Ärende 2018.018/010
SBN-001

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av skrivelserna och lägger dem till handlingarna

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Mika Lindberg
Enhetschef/Tf Avd. chef Verksamhetsstöd

Jonas Ryberg
Administratör
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