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Ekonomiuppföljning
4
2018.042 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-06
Mika Lindberg

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.042 SBN

Ekonomisk månadsuppföljning
Ärendebeskrivning
En genomgång av det ackumulerade resultatet (utfall) för
årets elva första månader och en prognos för december, som således
tillsammans utgör en årsprognos (d.v.s. ett års-scenario), har genomförts som
planerat.
Ekonomiska tabeller med förklaringar till större avvikelser presenteras i bifogade
bilagor.
För nämnden prognosticeras ett negativt resultat med ca 246 tkr.
För investeringsredovisningen prognosticeras inte någon total avvikelse mot budget.

Ekonomisk bedömning
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisning av månadsuppföljningen.

Beslutet ska skickas till
KS

Maria Jacobsson
Tf Samhällsbyggnadschef

Mika Lindberg
Avdelningschef ekonomi
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Bilaga 2

Ekonomisk månadsrapport med utfall t.o.m. nov
Kort sammanfattning av det ekonomiska läget:
Informationen som följer går att utläsa i de mer detaljerade ekonomiska tabellerna längre fram i rapporten
Övergripande
Totalt sett för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde prognosticeras ett underskott med 246 tkr.

Nämnd
En negativ avvikelse med ca 70 tkr.
Nordiska trästaden (21500)
I dagsläget prognosticeras ett underskott med ca 484 tkr.
(Gemensamma resurser )
En positiv avvikelse med ca 350 tkr prognosticeras.

Bygglov
En negativ avvikelse med ca 1 525 tkr prognosticeras.

Plan
I dagsläget prognosticeras en positiv avvikelse med ca 1 622 tkr.

GIS
I dagsläget förväntas en positiv avvikelse med ca 212 tkr.
sid 1
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Förklaring: driftredovisningstabell
På "Timdebitering +" hamnar
intäkter som uppstår vid
timdebitering. Ofta finns
motsvarande post under
"timdebitering -" nedan. Förs
tiden direkt på annan avdelning
finns ingen minus- post nedan.
Faktureras tiden externt
kommer posten att finnas på tre
ställen: "timdebitering + och -"
samt intäkter ovan.

Posten köp av tjänst är uppdelad i de
största posterna. Dessa poster kan
förändras efter behov.

Utfallet är det belopp som är bokfört tom
föregående period/månad. Oftast ligger en del
kostnader och släpar (inte minst gemensamma
resurser) men första raden under kostnader,
personalkostnader, ligger oftast i fas.

Gemensamma resurser är
kostnader som fördelas ut 3 ggr
per år på verksamheten. Det är
tex personalkostnader (tex FC,
ekonomi och HR),
nämndkostnader och
hyreskostnader för personalen.

Differenskolumnen är en jämförelse
mellan budgeterat belopp och
helårsprognos. En positiv förväntad
avvikelse är positiv (grön).
I denna kommentarskolumn försöker vi
framförallt kommentarera stora avvikelser i
differenskolumnen men även kommentarer
i syfte att göra tabellen mer lättläst.

Bygglov
Intäkter

(tkr)

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

Intäkter
Övrigt
Bidrag
Timdebitering +

7 400
2

833
0
0
120

7 400
2
200

0
0
0
200

Summa intäkter

7 402

953

7 602

200

Kostnader

(tkr)

Personalkostnader
På "Timdebitering -" hamnar
kostnader (huvudsakligen
personalkostnader och oftast 900
kr /tim) som förts ut via
tidredovisning på tex ett
planprojekt. Se även under
intäkter (timdebitering +)

Helårsprognosen är vad vi tror att utfallet per den sista
december kommer att bli och skall kunna jämföras med
budgetkolumnen. Vi tar hänsyn till vad som hänt men
även sådant som kommer att hända utifrån en
rimlighetsbedömning

Köp av tjänst
74500 Konsulttjänster
74700 Hälso o friskvårdsrel tjänster
Köp av tjänst övrigt
Timdebitering Gemensamma resurser
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader
76500 Avgifter för kurser mm
Övriga kostnader
Summa Kostnader
Kommunbidrag

Summa

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

-5 791

-797

-5 791

0

-359
-590
-110

-8
-65
-2

-359
-590
-110

0
0
0

-80

-110

-280

-200

-1 546
-543
-107
-253

-69
-5
-12

-1 546
-543
-107
-253

0
0
0
0

-135
-342

-1
-25

-135
-342

0
0

-9 856

-1 092

-10 056

-200

2 454

409

2 454

0

-0

269

-0

0

Den här rutan anger om verksamheten totalt sett går
som budgeterat eller gör ett överskott (grönt) eller ett
underskott (rosa)

sid 2
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Förklaring: personal och tidredovisning
Nyhet 2018: Vi delar in planavdelningen i två verksamheter. En verksamhet (21522) där
planavdelningens löner belastar. En verksamhet (21523) som utgörs av planprojekten. På detta sätt går det
enklare att följa de ekonomiska transaktionerna samt att se vad eventuella avvikelser beror på.
Verksamhet 21522 = händelse 1 & 2 nedan, 21523 = händelse 3 & 4.

Plan
Intäkter

(tkr)

Budget

Intäkter planavtal
Intäkter planavgifter
Övrigt
Timdebitering +
Summa intäkter

Kostnader

(tkr)

Utfall

Helårsprognos

5 061
1 000
53
7 262

-793
202
1
1 106

3 300
1 000
53
6 012

-1 761
0
0
-1 250

13 375

516

10 365

-3 011

Budget

Utfall

Helårsprognos

Följande kostnader...
Personalkostnader
Köp av tjänst
Gemensamma resurser
Övriga kostnader
..skall till stor del täckas av
intäkter som startar med
att handläggarna för tid.
En del av ovanstående
kostnaders storlek är
oberoende av hur många
handläggare som är
anställda, tex chef- och
nämndkostnader.
Slutsats: Är det en vakans
på en handläggare så
försvinner visserligen en
lönekostnad men kvar är
OH-kostnad som
förväntades täckas av den
vakantes timdebitering.
Vakans leder till krav på
högre debiteringsgrad för
övriga handläggare.

Differens

Differens

Personalkostnader

-6 761

-941

-5 561

1 200

Köp av tjänst
74500 Konsulttjänster
74300 Administrativa tjänster
Köp av tjänst övrigt

-2 005
-428
-13

-8
-43
-0

-1 505
-378
-13

500
50
0

Timdebitering -

-7 462

-880

-6 201

1 261

Gemensamma resurser
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader

-602
-521
-81
-200

0
-79
-6
-14

-602
-521
-81
-200

0
0
0
0

Övriga kostnader
76500 Avgifter för kurser mm
Övriga kostnader

-120
-184

0
-62

-120
-184

0
0

-18 377

-2 033

-15 366

3 011

5 001

834

5 001

0

-0

-683

-0

Summa Kostnader
Kommunbidrag

Summa

1) Personalkostnader utgör den största delen av
vad timpengen/timdebiteringen (900 kr/h) skall
täcka.

0
sid 3

Page 7 of 374

Samhällsbyggnadskontoret

2018-12-06

Ekonomiuppföljning med utfall till och med nov 2018 - Driftredovisning
Samtliga verksamheter SBK
Intäkter

(tkr)

Övergripande kommentar: Totalt sett för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde prognosticeras ett underskott med 246 tkr.

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

Intäkter
Övrigt
Bidrag
Timdebitering +

17 031
55
0
10 022

11 094
3
151
7 218

13 983
3
151
8 198

-3 048
-52
151
-1 824

Summa intäkter

27 108

18 466

22 335

-4 773

Kostnader

(tkr)

Personalkostnader

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

-17 518

-14 792

-16 317

1 200

Köp av tjänst
74500 Konsulttjänster
74300 Administrativa tjänster
Köp av tjänst övrigt

-2 568
-2 225
-452

-892
-2 175
-238

-1 050
-2 270
-244

1 518
-44
208

Timdebitering -

-8 142

-6 219

-6 932

1 210

Gemensamma resurser inklusive nämnd
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader

-3 801
-1 492
-320
-709

-3 261
-1 385
-231
-409

-3 663
-1 510
-289
-510

138
-19
31
200

Övriga kostnader
Övriga kostnader

-1 272

-988

-1 187

85

Summa Kostnader

-38 499

-30 591

-33 972

4 527

Kommunbidrag

11 391

10 441

11 391

0

-0

-1 685

-246

Summa

(budgeterat täcks av Kommunbidrag)

-246
sid 4
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Nämnd
Intäkter

Övergripande kommentar: Avviker ca 70 tkr från budget.

(tkr)

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

Intäkter
Bidrag
Timdebitering +

0
0

0
0

0
0

0
0
0 Inte aktuellt för verksamheten

Summa intäkter

0

0

0

0

Kostnader

(tkr)

Personalkostnader
Köp av tjänst
74500 Konsulttjänster
74300 Administrativa tjänster
Köp av tjänst övrigt

Budget

Utfall

Helårsprognos

-662

-696

-737

-53

-42

-45

Differens

Kommentar
-75 Politikerarvoden.
0
8
0

Timdebitering Gemensamma resurser
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader

Kommunbidrag

Summa

0 Inte aktuellt för verksamheten
-469
-43
-17
-37

-392
-45
-15
-12

-475
-47
-18
-24

-6
-4
-1
13

-68

-54

-73

-5

-1 349

-1 256

-1 419

-70

1 349

1 237

1 349

0

-0

-19

-70

-70
sid 5
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Nordiska trästaden
Intäkter

(21500)

(tkr)

Övergripande kommentar: Verksamheten avser arrangerande av konferensen Nordiska trästaden. Arrangemanget drivs i projektform. Utfallet och
prognos finns med i summeringen högst upp.
Budget

Utfall

Intäkter
Övrigt
Bidrag
Timdebitering +
Summa intäkter

Kostnader

0

(tkr)

Budget

Helårsprognos
209
0
150

150

359

359

Utfall

Personalkostnader

Differens

209

Helårsprognos

Kommentar
209 Deltagaravgifter.
0
150 Bidrag från Västarvet.
0 Inte aktuellt för verksamheten
359

Differens

Kommentar

-4

-4

-4

Köp av tjänst
745 Konsulttjänster
74300 Administrativa tjänster
Köp av tjänst övrigt

-1
0
-218

-1
0
-218

-1
0
-218 Här hamnar kostnader för hotellrum för föreläsare samt övriga konferenskostnader.

Timdebitering -

-598

-598

-598 Tid för anordnande av konferensen.

Gemensamma resurser
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader

0
0
0
0

76500 Avgifter för kurser mm
Övriga kostnader

-22

-22

0
-22

Summa Kostnader

0

-843

-843

-843

Kommunbidrag

0

0

0

0

Summa

0

-484

-484

Inte aktuellt för verksamheten
Inte aktuellt för verksamheten
Inte aktuellt för verksamheten
Inte aktuellt för verksamheten

-484
sid 6
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Bygglov
Intäkter

Övergripande kommentar: En negativ avvikelse med 1525 tkr jämfört med budget där lägre intäkter står för den största avvikelsen.

(tkr)

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

Intäkter
Övrigt
Bidrag
Timdebitering +

7 400
2

4 650
0
1
342

5 545
0
1
360

-1 855 Lägre intäkter, bla pga att tid måste läggas på införande av nytt ärendehanteringssystem.
-2
1
360 Avser främst arbete med bullerplank (se även under timdebitering -)

Summa intäkter

7 402

4 993

5 906

-1 496

Kostnader

(tkr)

Personalkostnader
Köp av tjänst
74500 Konsulttjänster
74300 Administrativa tjänster
Köp av tjänst övrigt
Timdebitering Gemensamma resurser
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader
76500 Avgifter för kurser mm
Övriga kostnader
Summa Kostnader

Kommunbidrag

Summa

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

-5 791

-5 303

-5 855

-64

-359
-590
-110

-168
-513
-8

-200
-560
-10

159 Lägre konsultkostnader förväntas vid införandet av nytt ärendehanteringsystem.
30
100

-80

-419

-450

-370 Avser främst arbete med bullerplank (se även under timdebitering +)

-1 546
-543
-107
-253

-1 283
-511
-80
-131

-1 465
-551
-100
-169

-135
-342

-101
-348

-105
-420

-9 856

-8 864

-9 885

-28

2 454

2 250

2 454

0

-0

-1 622

-1 525

82
-8
7
84
30
-78 Ytterligare reservering av befarade kundförluster.

-1 525
sid 7
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Plan totalt: 21522 & 21523

Intäkter

(tkr)

Intäkter planavtal
Intäkter planavgifter
Övrigt
Timdebitering +
Summa intäkter

Kostnader

(tkr)

(se nedan)

Övergripande kommentar: Verksamheten avviker positivt med totalt 1 622 tkr. Se följande verksamheter (21522 &21523) för detaljer.

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

5 061
1 000
53
7 262

2 641
640
1
5 238

4 156
844
1
5 967

-905
-156
-52
-1 294

13 375

8 520

10 969

-2 407

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

Personalkostnader

-6 761

-5 481

-6 034

727

Köp av tjänst
74500 Konsulttjänster
74300 Administrativa tjänster
Köp av tjänst övrigt

-2 005
-428
-13

-669
-480
-7

-724
-502
-9

1 281
-73
4

Timdebitering -

-7 462

-5 012

-5 635

1 826

Gemensamma resurser
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader

-602
-521
-81
-200

-460
-475
-53
-121

-481
-523
-71
-137

122
-2
10
63

Övriga kostnader
76500 Avgifter för kurser mm
Övriga kostnader

-120
-184

-91
-71

-111
-121

9
63

-18 377

-12 921

-14 348

4 028

5 001

4 584

5 001

0

-0

184

1 621

Summa Kostnader

Kommunbidrag

Summa

1 622
sid 8
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Plan: löner mm (21522)

Intäkter

(tkr)

Övergripande kommentar: Verksamheten avviker med totalt -567 tkr. Vakanser och sjukskrivning medför lägre personalkostnader men även lägre
"timdebitering+". Detta medför ett negativt resultat eftersom timdebiteringsavgiften till viss del även ska täcka OH-kostnad (och inte enbart handläggarens
personalkostnader).
Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

Intäkter planavtal
Intäkter planavgifter
Övrigt
Timdebitering +

1 000
53
7 262

640
1
5 238

844
1
5 967

0 Inte aktuellt för verksamheten 21522
-156
-52
-1 294 Lägre timdebitering på grund av vakans och sjukskrivning

Summa intäkter

8 315

5 879

6 812

-1 502

Kostnader

(tkr)

Personalkostnader
Köp av tjänst
74500 Konsulttjänster
74300 Administrativa tjänster
Köp av tjänst övrigt

Budget

Utfall

Helårsprognos

-6 761

-5 481

-6 034

-5
-428
-13

-0
-480
-7

-1
-502
-9

Differens

Kommentar
727 Lägre kostnader på grund av vakans och sjukskrivning
4
-73
4

Timdebitering -

#

0 Inte aktuellt för verksamheten 21522

Gemensamma resurser
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader

-602
-521
-81
-200

-460
-475
-53
-121

-481
-523
-71
-137

122
-2
10
63

Övriga kostnader
76500 Avgifter för kurser mm
Övriga kostnader

-120
-184

-91
-66

-111
-111

9
73

-8 915

-7 234

-7 980

935

600

550

600

0

-0

-805

-567

Summa Kostnader

Kommunbidrag

Summa

-567
sid 9
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Plan projekt (21523)

Intäkter

(tkr)

Övergripande kommentar: Här redovisas endast kostnader och intäkter för planprojekt. Avvikelsen som prognosticeras är + 2 189 tkr. Färre timmar har
lagts på de detaljplaner som finansieras med kommunbidrag än planerat bla på grund av förskjutningar i tid. Mindre tid har även förts på "tidiga skeden"
som också är kommunbidragsfinansierat.
Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar
Den lägre prognosen beror delvis på vakanser.

Intäkter planavtal
Intäkter planavgifter
Övrigt
Timdebitering +

5 061

2 641

4 156

-905
0 Inte aktuellt för verksamheten 21523
0
0 Inte aktuellt för verksamheten 21523

Summa intäkter

5 061

2 641

4 156

-905

Kostnader

(tkr)

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar

Personalkostnader
Köp av tjänst
74500 Konsulttjänster
74300 Administrativa tjänster
Köp av tjänst övrigt
Timdebitering -

0 Inte aktuellt för verksamheten 21523
-2 000

-669

-723

-7 462

-5 012

-5 635

1 277 Lägre kostnader för beställda utredningar
0
0
1 826 Lägre kostnader för timdebitering bla på grund av vakanser och sjukskrivningar (se 21522)

Gemensamma resurser
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader

0
0
0
0

Övriga kostnader
76500 Avgifter för kurser mm
Övriga kostnader
Summa Kostnader

Kommunbidrag

Summa

Inte aktuellt för verksamheten 21523
Inte aktuellt för verksamheten 21523
Inte aktuellt för verksamheten 21523
Inte aktuellt för verksamheten 21523

0 Inte aktuellt för verksamheten 21523
-10

-5

-10

-9 462

-5 686

-6 369

3 093

4 401

4 034

4 401

0

0

989

2 189

2 189
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GIS
Intäkter

Övergripande kommentar: Avvikelsen som prognosticeras är positiv med ca 212 tkr .

(tkr)

Budget

Utfall

Helårsprognos

Intäkter
Övrigt, bidrag
Timdebitering +

3 570
0
2 760

2 954
2
1 638

3 229
2
1 870

Summa intäkter

6 330

4 593

5 101

Kostnader

(tkr)

Budget

Utfall

Helårsprognos

Differens

Kommentar
-341 Lägre intäkter än budgeterat bla rörande mätningsuppdrag.
2
-890 Mindre arbete på investeringsprojekt primärkarta.

-1 229
Differens

Kommentar

Personalkostnader

-4 966

-4 005

-4 425

541 Vakanser jämfört med budget.

Köp av tjänst
74500 Konsulttjänster
74300 Administrativa tjänster
Köp av tjänst övrigt

-204
-1 207
-329

-54
-1 183
-5

-125
-1 208
-6

79
-1
323 Ortofoto kommer inte att utföras.

Timdebitering -

-600

-190

-248

Gemensamma resurser
Personalkostnader
Hyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader

-521
-386
-62
-151

-431
-353
-41
-91

-505
-390
-55
-107

16
-4
7
45

Övriga kostnader
69500 Hyra/leasing bilar
76500 Avgifter för kurser mm
Övriga kostnader

-110
-160
-222

-79
-104
-171

-87
-110
-211

23
50
11

-8 917

-6 707

-7 477

1 440

2 587

2 371

2 587

0

-0

258

212

Summa Kostnader

Kommunbidrag

Summa

352 Mindre tid än budgeterat.

212
sid 11
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Samhällsbyggnadskontoret

Ekonomiuppföljning med utfall till och med nov 2018 - Investeringsredovisning
Investeringar (tkr)

Budget

Utfall tom nov

Helårsprognos

Differens

Primärkarta och laserskanning
Ärendehanteringssytem
10001 Inventarier

1 500
1 000
50

621
0
6

1 807
644
100

Summa utgifter

2 550

627

2 550

Kommentar

-307 Laserskanning utförs inom primärkarteprojektet.
357 Installation under hösten, billigare än budgeterat.
-50
0
sid 12
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Månadsbokslut 2018
Samhällsbyggnadsnämnden
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget 2018

Prognos
helår

Utfall nov

Avvikelse
helår

17 086

11 248

14 137

-2 949

-17 518

-14 792

-16 317

1 201

0

0

0

0

Köp av tjänster

-5 245

-3 306

-3 563

1 682

Gemensamma resurser

-6 322

-5 286

-5 972

350

varav personalkostnader

-3 801

-3 261

-3 663

138

varav lokalhyror

Personalkostnader
Lokalhyror

-1 492

-1 385

-1 510

-19

varav köp av tjänster

-320

-231

-289

31

varav övriga kostnader

-709

-409

-510

200

Utdebitering personalkostnader

10 022

7 218

8 198

-1 824

Övriga kostnader

-9 414

-7 207

-8 119

1 295

Verksamhetens kostnader

-28 477

-23 373

-25 774

2 703

Verksamhetens nettokostnader

-11 391

-12 125

-11 637

-246

11 391

10 441

11 391

0

Finansnetto

0

0

0

0

Årets resultat

0

-1 685

-246

-246

Kommunbidrag

Utfall för perioden
I dagsläget är det totala utfallet -1 685 tkr till och med november. Bland annat har införande
av nytt ärendehanteringssystem i bygglovsverksamheten lett till lägre intäkter under
november månad.
Prognos helår samt förändring av prognos sedan föregående prognos
Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar i nuläget ett underskott på 246 tkr. I föregående
prognos prognosticerades ett underskott på 400 tkr. Anordnandet av konferensen Nordiska
trästaden resulterade i ett underskott på ca 480 tkr, vilket även presenterats i
ekonomiuppföljningen till nämnden under våren. Plan- och bygglovsavdelningen förväntas
totalt göra ett överskott på ca 97 tkr. Planverksamheten förväntas göra ett positivt resultat
1
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med ca 1 622 tkr delvis beroende på att ett riktat kommunbidrag till detaljplaner för två
omvandlingsområden inte kommer att användas fullt ut. Bygglovsverksamheten förväntas
göra ett underskott med ca 1525 tkr där intäkterna är ca 1 855 tkr lägre än budgeterat.
Införande av nytt ärendehanteringssystem påverkar prognosen för intäkterna då arbetet inte
kan flyta på som vanligt. GIS-avdelningen förväntas göra ett positivt resultat med ca 212 tkr
bland annat beroende på vakanser.
Åtgärder för budget i balans
Nämnden är återhållsam med ej nödvändiga kostnader för att minimera underskottet under
2018. I dagsläget är intäktsprognosen för bygglovsverksamheten sänkt delvis på grund av
införandet av nytt ärendehanteringssystem. Mycket kraft har lagts på att få igång det nya
systemet där implementeringen inte skett helt enligt tidplan.

2
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-26
Rebecca Tollemark

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.200 SBN

Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Med anledning av att Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden sammanslås från
och med den 1 januari 2019 behöver delegationsordningen uppdateras.
I förvaltningens förslag till delegationsordning för den sammanslagna nämnden har
utgångspunkt tagits i de båda nämndernas tidigare gällande delegationsordningar,
Delegationsordning Samhällsbyggnadsnämnden (antagen av SBN 2018-03-19, § 39) och
Delegationsförteckning för tekniska nämnden (antagen av TN 2016-12-13, § 53) TN, och
dessa två har helt enkelt satts ihop till ett enda enhetligt dokument.
Delegationsordningen har uppdaterats till att omfatta beslut som behöver tas enligt GDPR.
Gällande beslut inom tekniska förvaltningens specifika verksamhetsområden har inga
förändringar gjorts.
Inom samhällsbyggnads verksamhetsområde har däremot vissa revideringar gjorts, främst
gällande bygglovsärenden, med anledning av att lagstiftningen har ändrats samt att den
kommer att förändras ytterligare 1 januari 2019 då den s.k. taxerabatten införs. Denna
innebär att om beslut inte fattas inom de lagstadgade handläggningstiderna, reduceras
avgiften med 1/5 för varje vecka handläggningstiden överskrids. Vad gäller de ärenden där
beslut ska fattas av samhällsbyggnadsnämnden, förlängs handläggningstiden med ca 5
veckor. Förvaltningen föreslår därför nämnden att på nytt ge förvaltningen delegation att
fatta bygglovsbeslut i riksintresset för kulturmiljövård i stadskärnan, och därmed ta bort det
generella undantaget från delegation gällande bygglov (SBN 2018-03-19, § 39) med
lydelsen:
”Undantag från delegation gällande bygglov: Bygglovsbeslut i riksintresset för kulturmiljövård
i stadskärnan (enligt 4 kap MB) ska tas upp för beslut i samhällsbyggnadsnämnden”
Ytterligare ändringar som föreslås är följande:
Begäran om planeringsbesked: Sedan den 1 juli 2017 finns möjligheten för kommunen att i
ett pågående detaljplaneärende begära ett planeringsbesked från länsstyrelsen.
Planeringsbeskedet infördes som ett steg i att göra planprocessen mer effektiv. Det är ett
bindande besked där länsstyrelsen i sin tillsyn gör en bedömning om detaljplanen omfattar
ingripandegrunderna i 11 kapitlet 10 § andra stycket i plan- och bygglagen, PBL. Plan-och
bygglovschef föreslås få delegation på att begära planeringsbesked.
Beslut om tidsbegränsat bygglov samt beslut om förlängning av tidsbegränsat
bygglov: förvaltningen föreslås få delegation för att fatta beslut om tidsbegränsat bygglov
samt för att fatta beslut om förlängning av tidsbegränsat bygglov.
Beslut om bygglov: i nytt förslag till delegationsordning föreslås att förvaltningen får
delegation även på beslut om bygglov för parkeringar med överstigande 50 platser, ny- eller
tillbyggnad som inte dominerar över huvudbyggnaden och som har en bruttoarea
sammanlagt överskridande 120 kvadratmeter, industribyggnad på över 1000 kvadratmeter
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bruttoarea, ny eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation avloppspumpstation och
därmed jämförliga byggnader även med en bruttoarea överstigande 40 kvadratmeter. Vidare
föreslås förvaltningen också få delegation på att fatta beslut om bygglov även för nybyggnad
eller väsentlig ändring av större upplag och materialgårdar, fasta cisterner med större volym
än 10 kubikmeter.
Vad gäller Fastighetsbildningslagen (1970:988) FBL, föreslås även planarkitekter få
delegation på att godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning. Tidigare
delegation för stadsarkitekt och Plan-och bygglovschef föreslås kvarstå.
Vad gäller bestämmelser i Anläggningslagen (1973:1149), AL, föreslås även planarkitekter
få delegation på att beslut om att begära förrättning, företräda byggnadsnämnden vid samråd
med lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att frågan om förhandsbesked eller bygglov
bör avgöras innan gemensamhetsanläggning inrättas samt godkänna beslut eller åtgärd
enligt 30 § AL. Tidigare delegation för stadsarkitekt och Plan-och bygglovschef förslås
kvarstå.
Vad gäller bestämmelser i Ledningsrättslagen (1973:1144), LL, föreslås även
planarkitekter få delegation på att företräda byggnadsnämnden vid samråd med
lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att frågan om förhandsbesked eller bygglov bör
avgöras innan upplåtelse av ledningsrätt sker samt godkänna beslut eller åtgärd enligt 28 §
LL. Tidigare delegation för stadsarkitekt och Plan-och bygglovschef förslås kvarstå.
Oaktat samtliga ovanstående förslag ger delegationsordningen inte förvaltningen rätt att
avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, med undantag
för befogenheten att fatta beslut i brådskande ärenden (12 kap. 5 § PBL samt 6 kap. 39 §
KL).
Ekonomisk bedömning
Samhällsbyggnadskontoret anser att med ovanstående föreslagna förändringar, ökar
möjligheten för nämnden att klara att handlägga ärenden inom de lagstadgade
handläggningstiderna vilket då innebär att avgifter i mindre utsträckning behöver rabatteras.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar den reviderade delegationsordningen att börja gälla från
och med den 1 januari 2019.
Beslutet ska skickas till
SBK, TF

Susanne Norling
Avdelningschef Utveckling och stöd

Rebecca Tollemark
Förvaltningssekreterare
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Samhällsbyggnads- och tekniska nämnden, förslag till delegationsordning nov/dec
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Delegationsordning
samhällsbyggnadsnämnden

1
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1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1.1. Allmänt om delegation
Gemensamma bestämmelser för delegeringen och återrapportering
Med de förbehåll som anges i 6 kap, 38 § kommunallagen (2017:725) delegerar
samhälls- och tekniska nämnden inom ramen för nämndens förvaltningsområde
beslutanderätten i nedan angivna ärenden. Av nämnden eller förvaltningschef
delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
I 6 kap 37 § KL framgår att en nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp
av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§
KL.
Ärenden som inte får delegeras framgår i 6 kap 38 § KL:
Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till
nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden (6 kap 40 § KL).
Anmälan till nämnden sker vid första sammanträdet månaden efter utfärdandet av
delegationsbeslutet. I den mån beslutanderätt delegerats till förvaltningschef inom
nämndens verksamhetsområde, får förvaltningschefen vidaredelegera
beslutanderätten till annan anställd i kommunen. Beslut som tagits med anledning av
vidaredelegation skall återanmälas till förvaltningschefen.
Nämnden kan när som helst återkalla en lämnad delegation. Beslut som redan fattats
med stöd av delegation kan däremot inte återtas. Nämnden har ingen
omprövningsmöjlighet.

2
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I beslutsdelegationen inom speciallagstiftningen PBL (plan- och bygglagen) innefattas
rätt att:


om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är
ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att
ansökan kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick.



avvisa en ansökan som trots föreläggande är så ofullständig att den inte kan
prövas i sak.



besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller
områdesbestämmelser (om det inte anges att åtgärden i ärendet ska
överensstämma med detaljplan eller områdesbestämmelser), inom ramen för de
föreskrifter som anges i 9 kap. 31 c § respektive 9 kap. 35 § andra stycket PBL.



besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat.

1.2. Delegering eller ren verkställighet
Gränsdragningen mellan delegering och verkställighet har betydelse för om ett beslut
kan överklagas genom laglighetsprövning eller ej, samt om besluten ska
återrapporteras till nämnden. Gränsen mellan delegationsbeslut och ren
verkställighet kan inte dras med exakthet, men kännetecknande för ett beslut är att
beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar, dvs. det måste
föreligga flera alternativa lösningar. Exempel på rent verkställande åtgärder är
avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa, där det inte finns utrymme för självständig
bedömning.

1.3. Bestämmelser om ersättare


Vid förhinder för nämndens ordförande får beslut fattas av nämndens vice
ordförande



Vid förhinder för tjänsteman får beslut fattas av förvaltningschef



Förvaltningschef får vidaredelegera beslutanderätt



Avdelningschef får vidaredelegera beslutanderätt

3
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1.4. Samhälls- och tekniska förvaltningens organisation
 Förvaltningschef
 Plan- och bygglovsavdelningen
 Utveckling - och stöd
 Gatuavdelningen
 VA-avdelningen
 Avfallsavdelningen
 Park- och naturavdelningen
 Ekonomiavdelningen

1.5. Förkortningar
AL
ArkivL
FBL
FL
GDPR
KL
FBE
LBEV
LED
LGS
LL
MBL
OrdnL
PBL
PBF
PuL
TrafikF

Anläggningslag
Arkivlagen (1990:782)
Fastighetsbildningslag
Förvaltningslagen (2017:900)
General Data Protection Regulation, EU:s
dataskyddsförordning
Kommunallag (2017:725)
Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor
Lag om energideklarationer för byggnader
Lag och förordning med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning
Ledningsrättslag
Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Ordningslag
Plan- och bygglagen
Plan- och byggförordningen
Personuppgiftslag
Trafikförordning

4
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2. ALLMÄNNA FÖRVALTNINGSBESLUT
2.1

Kommunallagen

2.1.1

Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens
beslut inte kan avvaktas, 6:39 KL

2.1.2

Beslut om organisationsförändringar:
a) Förvaltningschef
a) Inom förvaltningen
b) Avdelningschef
b) Inom egen avdelning
Information och förhandling i enlighet med MBL §§ 19 och
11 ska ske.

2.1.3

Beslut om/fastställande av:
a) Kommungemensamma policys och riktlinjer
(ska vidare till KF för fastställande)
b) Förvaltningsspecifika tillämpningsanvisningar
c) Rutiner och instruktioner inom egen avdelning
d) Rutiner och instruktioner inom egen enhet

Beslut om/ fastställande av, beredskapsplan vid kris:
e) Förvaltningens krisorganisation
f) Verksamhetsspecifika beredskapsplaner

Nämndordförande

a)
b)
c)
d)

Nämnd
Förvaltningschef
Avdelningschef
Enhetschef

e) Förvaltningschef
f) Avdelningschef

2.1.4

Rätt att företräda och rätt att utfärda fullmakt för annan att Förvaltningschef
föra samhälls- och samhälls- och tekniska nämndens
talan inför domstol och andra myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag, till exempel rättstvister.

2.1.5

Framställning till och yttrande över remisser från
länsstyrelsen och kommunala förvaltningar i specifika
ärenden

Avdelningschef

2.1.6

Ingå förlikning i ärende om skadeståndskrav

Förvaltningschef

5
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2.1.7

Beslut inom IT för förvaltningen gällande:
-

Förvaltningschef

övergripande strategi, säkerhetsfrågor och
systemförändringar
informationsägaransvar
systemägarskap inom IT

2.1.8

Ansökan till mark- och miljödomstol om tillstånd för
vattenverksamhet

Avdelningschef

2.1.9

Ansökan eller anmälan till länsstyrelsen eller
miljöskyddsnämnden om att bedriva miljöfarlig
verksamhet eller motsvarande samt överklagande av
beslut

Avdelningschef

2.1.10

Beslut om polisanmälan av avdelnings verksamhet.
(Förvaltningschef ska informeras skyndsamt.)

Avdelningschef

2.1.11

Beslut om driftåtgärder enligt budget och förvaltningsplan

Avdelningschef

2.1.12

Beslut om anmälan och rapport till tillsynsmyndighet

Avdelningschef

2.1.13

Yttrande över remiss som inte är av principiell betydelse
eller annars av större vikt

Avdelningschef

6
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2.2. Tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen
2.2.1

Beslut att avvisa för sent inkommen överklagan.

Förvaltningschef
Avdelningschef
Förvaltningssekreterare

2.2.3

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän
handling.

Förvaltningschef
Avdelningschef
Förvaltningssekreterare

2.2.4

Beslut att avskriva ett ärende

Avdelningschef,
stadsarkitekt,
bygglovshandläggare,
bygglovsarkitekt,
bygginspektör

-

Innebär att handläggningen avbryts utan att beslut
fattas i sakfrågan.

Exempelvis om ett föreläggande inte inkommer inom
svarsfristen, om sökanden återtar sin ansökan eller
ärendet av annan anledning inaktualiserats.

7
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2.3. Personuppgifter - GDPR
2.3.1

Beslut i enlighet med GDPR gällande:
a) Utlämnande av registerutdrag, art. 15 GDPR.

a) Avd.chef
verksamhetsstöd

b) Rättelse, art. 16 GDPR.
b) Förvaltningschef
c) Radering av uppgifter, art. 17 GDPR.
d) Rätt till begränsning av behandling, art. 18
GDPR.

c) Förvaltningschef
d) Förvaltningschef

e) Anmälningsskyldighet avseende rättelse,
radering och begränsning, art. 19 GDPR.

e) Förvaltningschef

f) Rätt att göra invändningar, art. 21 GDPR.

f) Dataskyddsombud

g) Anmälan av personuppgiftsincident, art. 33
GDPR.

g) Dataskyddsombud

h) Information till registrerade om
personuppgiftsincident, art. 34 GDPR.
i) Konsekvensbedömning av dataskydd, art. 35
GDPR.
j) Tecknande av avtal med personuppgiftsbiträde.

8
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3. Personalärenden
Anställning och lönesättning av:

3.1

a) Förvaltningschef
b) Avdelningschef
c) Enhetschef

a) Avdelningschef
b) Enhetschef
c) Medarbetare
Beslut om upphörande av anställning, varsel eller
besked att tidsbegränsad anställning upphör, gällande:

3.2

a) Avdelningschef
b) Medarbetare

3.3

Omplacering inom och utom förvaltningen

3.4

Förbud för bisyssla

a) Förvaltningschef
b) Avdelningschef/E
nhetschef

Avdelningschef
a) Förvaltningschef
b) Avdelningschef

a) Avdelningschef
b) Medarbetare

3.5

Inrättande av ny befattning

Förvaltningschef

3.6

Beslut att ta bort en befattning/att inte återbesätta en
tjänst

Avdelningschef

3.7

Beslut om inhyrning av personal

Avdelningschef

Ska föregås av en förhandling enligt MBL § 38

3.8

Beslut om avstängning, innehållen lön, skriftlig varning
samt övriga disciplinära åtgärder

Avdelningschef

3.9

Beslut om avsked av anställd

Förvaltningschef

3.10

Beslut om särskild avtalspension och avgångsvederlag

Förvaltningschef

9
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3.11

Beslut om avskrivning av personallöneskuld

Förvaltningschef

3.12

Beslut om ledighet

Förvaltningschef
/Avdelningschef
/Enhetschef

3.13

Beslut om deltagande i utbildning, konferens,
tjänsteresor och liknande
a) Flygresor

a) Förvaltningschef
b) Förvaltningschef

b) Utanför Sverige

c) Avdelningschef/
enhetschef

c) Inom Sverige

3.14

Arbetsmiljöuppdrag enligt lag och förvaltningens
verksamhetshandbok/- rutiner

Uppdrag
vidaredelegeras till
respektive chef i
överenskommelser

3.15

Förtroendevaldas kurser och konferenser m.m.

Ordförande

3.16

Kurs och konferens m.m. för ordföranden

Vice ordförande

3.17

Beslut om förbud mot tjänstgöring för förhindrande av
smittspridning eller i avvaktan på resultat av beordrad
läkarundersökning

Avdelningschef

3.18

Övriga beslut i personalärenden.

Förvaltningschef/Avdeln
ingschef/Enhetschef

10
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4. Ekonomiska ärenden, upphandling, inköp, avtal
4.1

Beslut om driftbudget
a)
b)
c)

Förvaltning/nämnd
Avdelning
Enhet

a) Nämnd
b) Förvaltningschef
c) Avdelningschef

4.2

Avskrivning av fordringar

4.3

Tilldelningsbeslut vid direktupphandling

Avdelningschef

a) Över tröskelvärdet
b) Under tröskelvärdet
c) Tilldelningsbeslut vid upphandling av inventarier,
material, fordon och maskiner över tröskelvärdet för
direktupphandling (för närvarande ca 500 tkr)

a) Förvaltningschef
b) Avdelningschef
c) Avdelningschef

Belopp upp till 3 500 tkr inom ramen för nämndens
flerårsstrategi. Upphandling/inköp under tröskelvärdet
bedöms som verkställighet.
d) Avdelningschef
d) Tilldelningsbeslut vid upphandling av entreprenader
över tröskelvärde för direktupphandling (för närvarande ca
500 tkr)
Belopp upp till 5 000 tkr, inom ramen för nämndens
flerårsstrategi.
4.4

Antagande av anbud för inköp inom ramen för beviljade
anslag, upphandlingsregeler och inköpsriktlinjer:
Upphandling/inköp under tröskelvärdet bedöms som verkställighet.

-

Material, upp till 25 prisbasbelopp
Inventarier, upp till 5 prisbasbelopp
Konsulttjänster, upp till 12 prisbasbelopp
Konsulttjänster, upp till 25 prisbasbelopp

11
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4.5

Beslut om leasing eller hyra av:
-

-

Avdelningschef

Fordonsansvarig
(Uppdraget är
Tecknande av leasingavtal inom ramen för
gällande upphandling avseende motorfordon delegerat från
kommunstyrelsen till
Teknisk chef med rätt
att vidaredelegera.)
Kontorsmaterial, upp till 5 prisbasbelopp

4.6

Beslut om anstånd med bygglovsavgift enligt den för
nämnden gällande PBL-taxan.

Plan- och
bygglovschef

4.7

Beviljande av anstånd avseende anslutningsavgift.

Avdelningschef

Samråd ska ske med avdelningens ekonom.
4.8

Beviljande av anstånd avseende brukningsavgift m.m.

Avdelningschef

Samråd ska ske med avdelningens ekonom.
4.9

Godkännande av krediteringar/makuleringar.

Avdelningschef

Samråd ska ske med avdelningens ekonom
4.10

Beslut om attesträttigheter.

4.11

Beslut/attest av belopp som krävs vid ombudsroll enligt
Avdelningschef
AB04 kap 3 § 1 och motsvarande allmänna bestämmelser
för andra avtalsformer.

Förvaltningschef

12
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4.12

Tecknande av avtal rörande:
a) Transitering
b) Andra kommuner, statliga verk samt andra offentliga
organ
c) Övriga

a) Avdelningschef
b) Förvaltningschef
c) Enligt ekonomisk
delegation

5. Avdelningsspecifika beslut och speciallagstiftning
5.1 Gata/Trafik
5.1.1

5.1.2

Lokala trafikföreskrifter med stöd av TrafikF 10 kap, §§ 13
Avser åtgärder som överensstämmer med av nämnden
antagen Trafikplan eller Hastighetsplan.
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter med stöd av TrafikF 10
kap, §§ 1-3

Gatuchef

Parkeringsvakt
Trafikingenjör

5.1.3

Dispenser, undantag med stöd av TrafikF 13 kap, § 3

Parkeringsvakt
Trafikingenjör

5.1.4

Undantag för rörelsehindrade från bestämmelser om
stannande och parkering, parkeringstillstånd med stöd av
TrafikF 13 kap, § 8

Förvaltningssekreterare/
Avdelningschef
Handläggarstöd

5.1.5

Yttrande enligt Ordningslagen

Trafikingenjör
Gatuchef

5.1.6

Förordnande av parkeringsvakter enligt § 6 Lag
(1982:129) om kommunal parkeringsövervakning

Trafikingenjör
Gatuchef

5.1.7

Flyttning av fordon

Trafikingenjör
Gatuchef

5.1.8

Beslut om vilka gångbanor som får tas i anspråk för
snöupplag

Gatuchef

13
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5.1.9

Upplåtelse av torgplatser

Gatuchef

5.1.10

Upplåtelse av allmän platsmark

Gatuchef

5.1.11

Bestämmande av avgift enligt allmän platstaxa

Gatuchef

5.2 VA och avfall
5.2.1

5.2.2

Avtal för servitut, ledningsrätt och anslutning till
kommunalt VA utanför verksamhetsområdet.
Avtal som normalt följer av uppdraget att som chef
genomföra beslutad verksamhet inom ramen för
flerårsstrategin är att betrakta som verkställighet och
kräver ingen delegation.
Tolkning av VA-taxa samt allmänna bestämmelser för
brukare av kommunens vatten- och avloppsanläggningar

VA-chef

VA-chef

5.2.3

Tolkning och tillämpning av renhållningstaxa och
renhållningsordning

Avfallschef

5.2.4

Bevilja uppehåll i hämtning av hushållsavfall i maximalt
12 månader

Driftledare avfall

5.2.5

Fastställa prislista för mottagning av avfall och material på Avfallschef
avfallsanläggningarna i kommunen
Gäller mottagning av verksamhets- och industriavfall som
vägs in på avfallsanläggningarna, samt
material/avfallsmassor som kan användas som
sluttäcknings- och konstruktionsmaterial på våra gamla
deponier m.m.

14
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5.3 Plan- och bygglovavdelningen

5.3.1 Ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och föreskrifter
Beslut under handläggningen och vid överklagande av beslut
Nr.
Ärende/ärendegrupp
Lagrum
Delegat(er)
5.3.1.1

Föreläggande om att avhjälpa
brist i ansökan om lov,
förhandsbesked eller anmälan.

9 kap. 22 § första stycket
PBL

Plan- och bygglovschef

6 kap. 10 § första stycket
PBF

Bygglovshandläggare

Stadsarkitekt
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt
Bygglovskoordinator

5.3.1.2

Avvisning av ansökan eller
anmälan när föreläggande om
komplettering inte åtlytts.

9 kap. 22 § andra stycket
PBL

Plan- och bygglovschef

6 kap. 10 § andra stycket
PBF

Bygglovshandläggare

Stadsarkitekt
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt
Bygglovskoordinator

5.3.1.3

Begäran om att en ansökan om
lov, förhandsbesked eller
anmälan och andra sådana
handlingar som avses i 9 kap.
21 § PBL ska vara utförda så att
de är lämpliga för arkivering.

6 kap. 9 § PBF

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Planarkitekt
Granskningsingenjör
Bygglovskoordinator
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5.3.1.4

Beslut om att samordning med
miljönämnd inte ska ske.

9 kap. 24 § andra stycket
PBL

Plan- och bygglovschef

5.3.1.5

Beslut om förlängning av
handläggningstiden i ärende om
lov eller förhandsbesked

9 kap. 27 § första stycket
PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Planarkitekt
Granskningsingenjör
Bygglovskoordinator

5.3.1.6

Beslut om att avvisa för sent
inkommet överklagande

13 kap. 16 § första och
andra styckena PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt
Bygglovskoordinator
Förvaltningssekreterare
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Planbesked och planeringsbesked
5.3.1.7

Beslut om
överenskommelse med
sökanden att planbesked
får lämnas senare än inom
fyra månader från begäran
om sådant besked

5 kap. 4 §
PBL

Plan- och
bygglovschef

5.3.1.8

Begäran om
planeringsbesked

5 kap. 10 a §
PBL

Plan- och
bygglovschef

Bygglov, rivningslov och marklov m.m.
5.3.1.9

Beslut om prövning av
åtgärd som inte kräver lov

9 kap. 14 §
PBL

Plan- och
bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt

5.3.1.10

Beslut om villkorsbesked

9 kap. 19 §
PBL

Plan- och
bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt

5.3.1.11

Beslut om
anståndsförklaring

9 kap. 28 §
PBL

Plan- och
bygglovschef
Stadsarkitekt
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5.3.1.12

Beslut om tidsbegränsat
bygglov

9 kap. 33 §
PBL
9 kap. 32 a §
PBL

Plan- och
bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare

Genom lagen
(2017:267) upphör
9 kap. 32 a § PBL
att gälla den 1 maj
2023.

Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt
5.3.1.13

Beslut om förlängning av
tidsbegränsat bygglov

9 kap. 33 §
andra stycket
PBL
9 kap. 33 a §
andra stycket
PBL

Plan- och
bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör

Förlängning av lov
som meddelats
med stöd av 9 kap.
33 a § PBL får ges
även efter den 1
maj 2023 enligt
övergångsbestämmelse nr. 3
till lagen (2017:267)

Planarkitekt

Bygg-, mark- och rivningslov för åtgärder inom detaljplanelagt område
5.3.1.14

Beslut om bygglov inom ett område med
detaljplan, om den fastighet och det
byggnadsverk som åtgärden avser:

9 kap. 30 § PBL,
p1

a) överensstämmer med
detaljplanen, eller

Plan- och
bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt

b) avviker från detaljplanen men
avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller
äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första
stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),

18
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5.3.1.15

Beslut om bygglov inom ett område med
detaljplan, om:

9 kap. 30 §
PBL, p 2

- åtgärden inte strider mot detaljplanen.

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt

5.3.1.16

Beslut om bygglov inom ett område med
detaljplan, om:

9 kap. 30 §
PBL, p 3

- åtgärden inte måste avvakta att
genomförandetiden för detaljplanen
börjar löpa.

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt

5.3.1.17

Beslut om bygglov inom ett område med
detaljplan, om:

9 kap. 30 §
PBL, p 4

- åtgärden uppfyller de krav som följer av
2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1
§, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12
§ första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt

5.3.1.18

Beslut om rivningslov som inte avser en
byggnad eller en byggnadsdel som bör
bevaras på grund av byggnadens eller
bebyggelsens historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga eller konstnärliga värde

9 kap. 34 §
PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt
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5.3.1.19

Beslut om marklov för planenlig åtgärd

9 kap. 35 §
PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt
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Bygglov för åtgärder utom detaljplanelagt område
5.3.1.20

Beslut om bygglov för en åtgärd
utanför ett område med detaljplan,
om åtgärden

9 kap. 31a § PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare

1. innebär endast att en byggnad
ändras på ett sådant sätt som
avses i 2 § första stycket 3 c eller
att ett en- eller tvåbostadshus
kompletteras med en
komplementbyggnad eller en liten
tillbyggnad,

Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt

2. inte strider mot sådana
områdesbestämmelser som avses i
4 kap. 42 § första stycket 3 eller 5
c, och
3. uppfyller de krav som följer av
2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6
§ tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8
kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7,
9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17
och 18 §§ i de delar som inte har
prövats i områdesbestämmelser.
5.3.1.21

Beslut om bygglov för en åtgärd
som avviker från en detaljplan eller
områdesbestämmelser, om
avvikelsen är förenlig med
detaljplanens eller
områdesbestämmelsernas syfte
och

9 kap. 31b § PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör

1. avvikelsen är liten, eller

Planarkitekt

2. åtgärden är av begränsad
omfattning och nödvändig för att
området ska kunna användas eller
bebyggas på ett ändamålsenligt
sätt.
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5.3.1.22

Beslut om bygglov om avvikelser
tidigare har godtagits enligt 30 §
första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §,
ska en samlad bedömning göras
av den avvikande åtgärd som söks
och de som tidigare har godtagits.

9 kap. 31d § PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt
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Genomförandet av mark-, bygg- och rivningsåtgärder
5.3.1.23

Beslut om föreläggande för
byggherren att ge in de ytterligare
handlingar som behövs för nämndens
prövning i frågan om startbesked

10 kap. 22 §
första stycket 2
PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt

5.3.1.24

Beslut om startbesked

10 kap. 23 § PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt

5.3.1.25

Beslut om att det inte behövs någon
kontrollplan för rivningsåtgärder

10 kap. 18 §
andra stycket
PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt

5.3.1.26

Bestämma – i kontrollplan eller genom
särskilt beslut – att krav på
omfattande ändringar av andra delar
än den direkt berörda av en byggnad
inte behöver utföras förrän vid en viss
senare tidpunkt

3 kap. 21 § PBF

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt
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5.3.1.27

Beslut att medge mindre avvikelse
från föreskrifterna i Boverkets
byggregler om det finns särskilda skäl
och byggnadsprojektet ändå kan bli
tekniskt tillfredsställande och det inte
finns någon avsevärd olägenhet från
annan synpunkt

BBR 1:21
Boverkets
byggregler, BFS
2011:6, omtryck
2014:3

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt

5.3.1.28

Beslut om att ett byggnadsverk får tas
i bruk utan att slutbesked lämnats

10 kap. 4 § PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt

5.3.1.29

Besluta att utse ny kontrollansvarig

10 kap. 13 § PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt

5.3.1.30

Beslut att medge mindre avvikelse
från föreskrifterna om det finns
särskilda skäl och byggnadsprojektet
ändå kan antas bli tekniskt
tillfredsställande och det inte finns
någon avsevärd olägenhet från annan
synpunkt

BFS 2015:6, EKS
10, 3 § Boverkets
föreskrifter
2011:10, omtryck
2015:6, om
tillämpning av
europeiska
konstruktionsstan
darder
(eurokoder)
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5.3.1.31

Beslut om kompletterande villkor för
bygg- eller rivningsåtgärderna eller för
kontrollen

10 kap. 29 § PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt

5.3.1.32

Beslut om interimistiskt slutbesked

10 kap. 36 § PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt

5.3.1.33

Beslut om slutbesked

10 kap. 34 § PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt

Ärenden avseende hissar och andra motordrivna anordningar samt funktionskontroll av ventilationssystem
5.3.1.34

Beslut om längre
besiktningsintervall

3 kap. 16 § Boverkets
Byggnadsinspektör
föreskrifter och
Granskningsingenjör
allmänna råd (BFS
2011:12, med ändringar
t.o.m. BFS 2018:2 - H
18, omtryck BFS
2018:2) om hissar och
vissa andra
motordrivna
anordningar
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5.3.1.35

Beslut om anstånd med
kontroll

3 kap. 17 §§ Boverkets Byggnadsinspektör
föreskrifter och
Granskningsingenjör
allmänna råd (BFS
2011:12, med ändringar
t.o.m. BFS 2018:2 - H
18, omtryck BFS
2018:2) om hissar och
vissa andra
motordrivna
anordningar

5.3.1.36

Beslut om senareläggning
av besiktningstidpunkt för
funktionskontroll av
ventilationssystem

4 § Boverkets
föreskrifter och
allmänna råd om
funktionskontroll av
ventilationssystem och
certifieringar av
sakkunniga
funktionskontrollanter,
BFS 2011:16 med
ändringar t.o.m. BFS
2017:10, OVK 3,
omtryck BFS 2017:10

Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör

Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder
5.3.1.37

Besluta att begära biträde
av Polismyndigheten för
tillträde enligt 11 kap. 8 §
PBL

11 kap. 9 §
PBL

Plan- och bygglovschef

5.3.1.38

Beslut att det ska planteras
på tomten och att befintlig
växtlighet på tomten ska
bevaras, om det behövs för
att uppfylla kraven i 8 kap.
15 § första stycket PBL

8 kap. 15 §
tredje stycket
PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt
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Kan medföra
ersättningsskyldighet
enligt 14 kap.
2 § PBL
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5.3.1.39

Beslut om
ingripandebesked

11 kap. 7 §
PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt

5.3.1.40

Besluta om
lovföreläggande, dock utan
vite

11 kap. 17 §
PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt

5.3.1.41

Besluta om föreläggande
om underhållsutredning,
dock utan vite

11 kap. 18 §
PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt

5.3.1.42

Beslut om
åtgärdsföreläggande, dock
utan vite

11 kap. 19 §
PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt
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5.3.1.43

Beslut om
rättelseföreläggande, även
föreläggande som förenas
med förbud mot att åter
utföra bygglovspliktig
åtgärd, dock utan vite

11 kap. 20 §
PBL
11 kap. 32 a §
PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt

5.3.1.44

Beslut om
rivningsföreläggande, dock
utan vite

11 kap. 21 §
PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt

5.3.1.45

Beslut om föreläggande för
ökad trafiksäkerhet, dock
utan vite

11 kap. 22 §
PBL
11 kap. 23 §
PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt

5.3.1.46

Beslut om föreläggande
11 kap. 24 §
om anordnande av
PBL
stängsel kring
industrianläggning som inte
länge används, dock utan
vite

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt
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Kan medföra
ersättningsskyldighet
enligt 14 kap.
3 § PBL
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5.3.1.47

Beslut om förbud mot
fortsatt arbete eller åtgärd.

11 kap. 30 §
PBL
11 kap. 31 §
PBL
11 kap. 32 §
PBL
11 kap. 37 §
PBL
12 kap. 6 § 2
PBL

Plan- och bygglovschef

Beslut om föreläggande för
den som äger eller annars
ansvarar för hiss eller
annan motordriven
anordning i byggnadsverk
att se till att anordningen
kontrolleras (särskild
besiktning)

8 kap. 6 § PBF

Byggnadsinspektör

Beslut om förbud mot
användning av hela eller
delar av ett byggnadsverk,
inkl. hissar och andra
motordrivna anordningar,
dock utan vite i andra fall
än vad avser förbud som
meddelas med stöd av att
hela eller delar av
byggnadsverket som avses
med förbudet har brister
som kan äventyra
säkerheten för som
uppehåller sig i eller i
närheten av
byggnadsverket (11 kap.
33 § 1 PBL).

11 kap. 33 §
PBL
11 kap. 37 §
PBL
12 kap. 6 § 2
PBL

Sådant förbud får förenas
med fast eller löpande vite
om maximalt X skr.

5.3.1.48

5.3.1.49

Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt

Granskningsingenjör

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt

Sådant förbud får förenas
med fast eller löpande vite
om maximalt X skr.
5.3.1.50

Beslut om byte av
funktionskontrollant

11 kap. 34 §
PBL

Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
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5.3.1.51

5.3.1.52

Beslut om att entlediga och
utse ny kontrollansvarig

11 kap. 35 §
PBL

Byggnadsinspektör

Besluta om ansökan om
handräckning för tillträde
eller för genomförande av
en åtgärd som avses med
ett föreläggande som
meddelats med stöd av 11
kap. 19–25 §§ PBL

11 kap. 39 §
PBL

Plan- och bygglovschef

Granskningsingenjör

Avgifter i ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och föreskrifter
5.3.1.53

Uttag av avgift i
enlighet med
kommunens taxa för
ärenden enligt PBL,
även uttag av avgift i
förskott

12 kap. 8 § PBL
12 kap. 9 § PBL
12 kap. 11 § PBL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt
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Lagen (2014:320) om färdigställandeskydd, LFS
5.3.1.54

Prövning av behov och beslut i
frågan om färdigställandeskydd
behövs eller inte för vissa åtgärder
som anges i lagen

3 § LFS

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör
Planarkitekt
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Fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL
5.3.1.55

5.3.1.56

5.3.1.57

5.3.1.58

Företräda byggnadsnämnden vid
samråd med lantmäterimyndigheten
med rätt att anföra att frågan om
förhandsbesked eller bygglov bör
avgöras innan fastighetsbildning
sker

4 kap. 25 §
FBL

Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och
vatten ska kunna användas på ett
ändamålsenligt sätt

5 kap. 3 §
tredje
stycket FBL

Plan- och bygglovschef

Beslut om att ansöka om fastighetsbestämning

14 kap. 1 a
§ första
stycket 4–7
FBL

Plan- och bygglovschef

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Planarkitekt

Godkänna förrättning, för15 kap. 11
rättningsbeslut eller gränsutmärkning § FBL

Stadsarkitekt

Stadsarkitekt

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
Planarkitekt

Anläggningslagen (1973:1149), AL
5.3.1.59

5.3.1.60

5.3.1.61

Besluta att begära förrättning

18 § första stycket 3
AL

Plan- och bygglovschef

Företräda byggnadsnämnden vid
samråd med lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att
frågan om förhandsbesked eller
bygglov bör avgöras innan
gemensamhetsanläggning
inrättas

21 § AL

Plan- och bygglovschef

Godkänna beslut eller åtgärd

30 § AL

Stadsarkitekt

Stadsarkitekt

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
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Ledningsrättslagen (1973:1144), LL
5.3.1.62

5.3.1.63

Företräda
byggnadsnämnden vid
samråd med
lantmäterimyndigheten med
rätt att anföra att frågan om
förhandsbesked eller
bygglov bör avgöras innan
upplåtelse av ledningsrätt
sker

19 § LL

Godkänna beslut eller åtgärd

28 § LL

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt

Plan- och bygglovschef
Stadsarkitekt
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Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor,
LBEV respektive FBEV
5.3.1.64

5.3.1.65

5.3.1.66

5.3.1.67

5.3.1.68

5.3.1.69

Beslut om tillstånd att
hantera, överföra eller
importera explosiva varor
eller att yrkesmässigt eller
i större mängd hantera
brandfarliga varor

16 § LBEV
17 § LBEV
18 § LBEV
19 § LBEV

Byggnadsinspektör

Beslut om nya eller
ändrade villkor för tillstånd

19 § tredje stycket
LBEV

Byggnadsinspektör

Beslut om att återkalla
tillstånd

20 § LBEV

Byggnadsinspektör

Beslut om att begära den
hjälp av polismyndigheten
som behövs för tillsynen

24 § tredje stycket
LBEV

Byggnadsinspektör

Beslut om förelägganden
och förbud

25 § LBEV

Byggnadsinspektör

Beslut om avgiftsuttag i
enskilda fall för
tillståndsprövning, tillsyn,
provtagning,
undersökning, godkännanden och andra
beslut och åtgärder

27 § LBEV

Granskningsingenjör

Granskningsingenjör

Granskningsingenjör

Granskningsingenjör

Granskningsingenjör

Byggnadsinspektör
Granskningsingenjör

Lagen (2006:378) om lägenhetsregister, LOL
5.3.1.70

Beslut om att fastställa
belägenhetsadress

10 § LOL

Avdelningschef GIS

5.3.1.71

Beslut om att fastställa
lägenhetsnummer

11 § LOL

Avdelningschef GIS
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Datum:
Handläggare:
Diarienr:

2018-11-28
Aila Hirvonen Bremefors
2017.054 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Arkitektur- och byggnadsvårdspriset 2019
Ärendebeskrivning
2017-10-25 gav Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att årligen dela
ut ett Arkitektur- och byggnadsvårdspris och upprätta riktlinjer för detta. Finansieringen ska
ske inom ram.
2018-04-23 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om riktlinjer för priset, där det ska delas
ut årligen i slutet av året och där priset utgörs av en plakett för det vinnande objektet. Alla
kan lämna förslag till nominering av priset. Priset kan avse någon av kategorierna: Bevara,
Anpassa eller Utveckla.
Det framgår vidare av beslutet att syftet med priset är att synliggöra och uppmuntra god
arkitektur i Alingsås kommun. Det anses därför av vikt att Samhällsbyggnadsnämnden under
året för Alingsås 400-årsjubileum, 2019, uppmärksammar goda insatser för Arkitektur- och
byggnadsvård särskilt. Om möjligt, kan prisutdelningen/arna med fördel ske under något av
de arrangemang som för jubiléets del planeras anordnas den 21:e varje månad fram till
Alingsås födelsedag 2019.
Ekonomisk bedömning
Merparten av arbetet som görs inför prisutdelningen, består av en process där information
inför nomineringstid förbereds, och där inkomna nominerade förslag gås igenom och samlas
inför juryns bearbetning av de inkomna förslagen. Denna process bedöms inte
förlängas/utökas om det blir tre priser istället för ett pris som delas ut under året 2019.
Priset för tre plaketter bedöms endast utgöra en marginellt högre kostnad än en plakett, och
då uppdraget för ett pris per år redan ska utföras inom ram, bedöms även detta för år 2019
kunna utföras inom ram.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
under 2019 – Alingsås 400-årsjubileumsår, dela ut tre Arkitektur- och byggnadsvårdspriser.
Dessa ska bestå utav ett pris i vardera kategori utav de tidigare beslutade kategorierna priset
består av: Bevara, Anpassa, Utveckla.
I övrigt kvarstår upprättade riktlinjer för priset enligt beslut i Samhällsbyggnadsnämnden
2018-04-23.
Expedieras till
KS för kännedom
Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovschef

Aila Hirvonen Bremefors
Stadsarkitekt
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Remiss - Motion om snabbt
besked kring byggärenden
utan lovplikt samt halverad
tid för enkla
bygglovsärenden - Anita
Brodén (L)
7
2018.148 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-26
Ulrika Samuelsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.148 SBN

Remissvar Motion om snabbt besked kring byggärenden
utan lovplikt mm
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L), Per Palm (L), Kristina Grapenholm (L) och Jan Kesker (L) har till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 124 lämnat en motion om snabbt besked kring
byggärenden med följande innehåll:
”Det finns ett antal orosmoln”, skriver Svenskt Näringsliv i sitt pressmeddelande med
anledning av Alingsås kommuns bottennotering i årets företagarmätning.
På frågan om hur företagsklimatet utvecklats under de senaste fem åren anser bara 9,5
procent av de 196 Alingsåsföretagare som svarat, att det blivit bättre, 40 procent svarar
oförändrat och 37 procent att det blivit sämre. Svarsfrekvensen i Alingsås var 54 procent.
Flera lagändringar med bygglovslättnader trädde i kraft den 1 juli 2017. Kommunen har
dessutom möjlighet att ytterligare minska lovplikten så att annars lovpliktiga åtgärder inte
kräver bygglov. vara färgbyte, fasadmaterial eller takmaterial på en eller tvåbostadshus
(småhus) inom detaljplan om det inte ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Utanför
detaljplan och så kallad samlad bebyggelse får vissa kompletteringsåtgärder ske utan
bygglov på tomter med småhus. Det krävs inte heller bygglov för en liten tillbyggnad i form av
balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel (till exempel en skorsten) vid en- och
tvåbostadshus om den inte placeras närmre tomtgränsen än 4,5 meter).
Enklare bygglov kan exempelvis vara omfärgning, byte av fasadbeklädnad, byte av
taktäckningsmaterial nya dörrar/fönster eller byte av dörrar/fönster som ändrar byggnadens
eller områdets karaktär.
Mot bakgrund av detta yrkar Liberalerna att:
-besked kring byggärenden där bygglov inte krävs skall kunna ges genom vändande mail
-tidsram för besked rörande så kallade enkla bygglov halveras
-samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda ytterligare minskning av lovplikten i
enlighet med ny lagstiftning
-samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påskynda digitalisering samt utveckla
vägledande bygghanteringsinformation på hemsidan
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2018-08-15, § 139, att remittera motionen
till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2018-11-19 att återremittera
ärendet med följande motivering:
Frågan kommer från en överordnad styrelse och då måste svara så bra svar som möjligt:
Svaret skall:
 Ge svar på det som motionären frågar efter.
 Vara skrivet i positiv anda.
 Vara sant.
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Vara tydligt och kortfattat. Inte ha med onödig och svårtolkad information.
Innehålla fakta som visar på en god utveckling (om den varit det).
Beskriva att åtgärder är på gång för att öka effektiviteten. (SBK skriver ju om ett nytt
ärendesystem, men alldeles för tafatt och ingen preciserad rationaliseringseffekt.)
Helst ge en prognos över en framtida kraftig förbättring.
Samhällsbyggnadsnämndens hemsida innehåller hyfsat med upplysningar om vad
som gäller angående bygglovsplikt och att ska man ha bygglov och så är det enkelt
att googla sig till information. Det finns också möjlighet att on-line boka tid med 3
bygglovshandläggare. Jag gick in och tittade när de hade ledig tid och hittade ingen
ledig tid för Anna, Kristina och Henrik, trots att jag sökte framtill midsommar 2019.

Samhällsbyggnadskontorets yttrande:
Inledningsvis konstateras att i drygt 10% av de beslutade ärenden klaras inte de lagstadgade
handläggningstiderna (uppgift från delsårsbokslut 2018). Kötid, tid från det att ansökan
inkommer till dess att komplettering begärs, har dock inte mätts. Med tidigare
ärendehanteringssystem saknas systemstöd för såväl mätning av handläggningstid som
kötid. Denna kötid är mer problematisk ur sökandes perspektiv, än det som formellt räknas
som handläggningstid. Kötiden är idag uppskattningsvis 3-4 månader.
Besked kring byggärenden där bygglov inte krävs: såvitt får förstås avser här ärenden
som är bygglovsbefriade men anmälningspliktiga.
Vad gäller anmälningspliktiga åtgärder är den lagstadgade maxtiden för handläggningstid 4
plus möjlighet till ytterligare 4 veckor. I dessa ärenden fattas beslut om startbesked och de
lagstadgade handläggningstiderna är satta utifrån kombinationen av behov av
kompletterande handlingar, tid för granskning, behov av platsbesök samt inte minst behov av
att remittera ärendet. Remissinstanserna behöver då skälig tid på sig att yttra sig. Vanliga
remissinstanser är Räddningstjänsten, Trafikverket och Miljöskyddskontoret. När det gäller
avvikelser från detaljplan, ska också sakägare få yttra sig över avvikelsen, och även där
gäller att de ska få skälig tid på sig.
Samhällsbyggnadskontoret ser med anledning av ovanstående inte någon möjlighet att fatta
beslut om startbesked i anmälningspliktiga åtgärder generellt med vändande mail. Detta
utesluter naturligtvis möjligheten, där förutsättningarna i det enskilda ärendet är uppfyllda, att
beslut om startbesked fattas tämligen omgående.
Tidsram för besked rörande så kallade enkla bygglov halveras: motionären uppger att
enklare bygglov exempelvis kan vara omfärgning, byte av fasadbeklädnad, byte av
taktäckningsmaterial nya dörrar/fönster eller byte av dörrar/fönster som inte ändrar
byggnadens eller områdets karaktär. Lagstiftningens krav är 10 plus möjlighet till ytterligare
10 veckor för lovärenden och 4 plus möjlighet till ytterligare 4 veckor för anmälningspliktiga
åtgärder. Dessa handläggningstider är såvitt får förstås grundade på kombinatonen av behov
av kompletterande handlingar, tid för granskning, behov av platsbesök samt inte minst behov
av att remittera ärendet. Remissinstanserna behöver då skälig tid på sig att yttra sig. Vanliga
remissinstanser är Räddningstjänsten, Trafikverket och Miljöskyddskontoret. När det gäller
avvikelser från detaljplan, ska också sakägare få yttra sig över avvikelsen, och även där
gäller att de ska få skälig tid på sig. En avvikelse kan t.ex. vara avvikande färg på fasaden,
byggnadsarea osv. Då Alingsås stadskärna är riksintresse för kulturmiljövård, kan t.ex. en
fasadändring vara ett komplext ärende.
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Samhällsbyggnadsnämnden anser att det som kommer att ge störst effekt på såväl
handläggningstider som kötider för samtliga ärenden är förvaltningen har tillräckligt med
personella resurser samt ett utvecklat digitalt stöd och ärendehanteringssystem som
sammanfattningsvis gör att begäran om eventuella kompletteringar samt att
granskning/handläggning kan påbörjas snarast. Är ärendet okomplicerat och dessa
förutsättningar finns, så kan beslut fattas minst inom de lagstadgade handläggningstiderna.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda ytterligare minskning av
lovplikten i enlighet med ny lagstiftning: En minskning av lovplikten kan inte beslutas
generellt i en kommun. Detta kan dock regleras i en ny detaljplan, där kommunen i vissa fall
har möjlighet att föra in bestämmelser som minskar eller ökar den generella lovplikten inom
planområdet. Under vilka förutsättningar kommunen har att minska lovplikten genom
antingen ny detaljplan eller ändring av detaljplan finns angivet i Plan-och bygglagen.
Samhällsbyggnadskontoret ser inget hinder mot att uppdrag ges att utreda möjligheterna att
minska lovplikten genom ändring av detaljplaner, under förutsättning att medel också tillförs
för ett sådant uppdrag.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påskynda digitaliseringen samt
utveckla vägledande bygghanteringsinformation på hemsidan: Nytt
ärendehanteringssystem för bygglov, förhandsbesked, tillsynsärenden m.m. är nu i drift.
Detta är själva plattformen för att kunna bygga på med ytterligare moduler som t.ex.
bygglovsroboten Atom och Minutbygg. Dessa moduler är beställda och planeras att införas
under 2019. Denna digitalisering innebär förändrade arbetssätt och processer, något
förvaltningen arbetar med nu.
Ovanstående innebär att många administrativa moment kommer att göras automatiskt i
systemen och att den manuella administrationen kommer att minska. Detta innebär att
medarbetarna istället kan använda tid till att handlägga/granska ärenden, vilket kommer
innebära att kompletteringar kommer att begäras snabbare och handläggning/granskning
kan påbörjas tidigare. Att i detta skede exakt kunna precisera hur mycket snabbare är
omöjligt, då detta också är beroende av ärendeinströmning och personella resurser.
Under förutsättning att samhällsbyggnadsnämnden beviljas medel för ytterligare 3
handläggare och att dessa rekryteras, att ovanstående digitaliseringar genomförs enligt plan
förväntas under året den sk kötiden vara borta och att handläggningstiderna kommer att
hållas inom de lagstadgade tiderna i flertalet ärenden.
På alingsas.se finns idag information kring regelverk, vad som är bygglovsbefriat,
exempelritningar osv. Vi arbetar med att såväl förbättra informationen, göra den tydligare och
mer överblickbar för våra sökande. Detta kan troligen också förbättras ytterligare i samband
med att Alingsås kommun får en ny hemsideplattform, ett projekt som såvitt får förstås drivs
av kommunledningskontoret. Även e-tjänsterna kommer att innehålla vägledande information
för sökande, så att det ska vara enklare att se vilka handlingar som krävs för olika typer av
ärenden.
Vad gäller de bokningsbara rådgivningstiderna, har förvaltningen ännu inte lagt upp
rådgivningstider för 2019 och då visas information om att inga lediga tider finns.
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget som
svar på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen

Beslutet ska skickas till
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§ 191 2018.148 SBN

Remiss - Motion om snabbt besked kring byggärenden utan lovplikt samt
halverad tid för enkla bygglovsärenden - Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L), Per Palm (L), Kristina Grapenholm (L) och Jan Kesker (L) har till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 124 lämnat en motion om snabbt besked kring
byggärenden med följande innehåll:
”Det finns ett antal orosmoln”, skriver Svenskt Näringsliv i sitt pressmeddelande med
anledning av Alingsås kommuns bottennotering i årets företagarmätning.
På frågan om hur företagsklimatet utvecklats under de senaste fem åren anser bara 9,5
procent av de 196 Alingsåsföretagare som svarat, att det blivit bättre, 40 procent svarar
oförändrat och 37 procent att det blivit sämre. Svarsfrekvensen i Alingsås var 54 procent.
Flera lagändringar med bygglovslättnader trädde i kraft den 1 juli 2017. Kommunen har
dessutom möjlighet att ytterligare minska lovplikten så att annars lovpliktiga åtgärder inte
kräver bygglov.
Bygglovsfrihet kan exempelvis vara färgbyte, fasadmaterial eller takmaterial på en eller
tvåbostadshus (småhus) inom detaljplan om det inte ändrar byggnadens eller områdets
karaktär. Utanför detaljplan och så kallad samlad bebyggelse får vissa
kompletteringsåtgärder ske utan bygglov på tomter med småhus. Det krävs inte heller
bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel
(till exempel en skorsten) vid en- och tvåbostadshus om den inte placeras närmre
tomtgränsen än 4,5 meter).
Enklare bygglov kan exempelvis vara omfärgning, byte av fasadbeklädnad, byte av
taktäckningsmaterial nya dörrar/fönster eller byte av dörrar/fönster som ändrar byggnadens
eller områdets karaktär.
Mot bakgrund av detta yrkar Liberalerna att:
-besked kring byggärenden där bygglov inte krävs skall kunna ges genom vändande mail
-tidsram för besked rörande så kallade enkla bygglov halveras
-samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda ytterligare minskning av lovplikten i
enlighet med ny lagstiftning
-samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påskynda digitalisering samt utveckla
vägledande bygghanteringsinformation på hemsidan
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2018-08-15, § 139, att remittera motionen
till samhällsbyggnadsnämnden.
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Samhällsbyggnadskontorets yttrande:
Besked kring byggärenden där bygglov inte krävs: kontoret får många frågor om det krävs
bygglov, anmälan eller om åtgärden är helt lov-och anmälningsbefriad via mail eller via
telefon. Vanligen återkopplar vi samma dag, men ibland kan ytterligare utredning krävas,
t.ex. frågan behöver ställas till Boverket, och får att då lämna ett korrekt besked kan det
dröja. Detta återkopplar vi då till sökande och har en dialog kring komplexiteten i frågan.
Tidsram för besked rörande så kallade enkla bygglov halveras: Lagstiftningens krav är 10
plus möjlighet till ytterligare 10 veckor för lovärenden och 4 plus möjlighet till ytterligare 4
veckor för anmälningspliktiga åtgärder. Dessa handläggningstider är såvitt får förstås
grundade på kombinatonen av behov av kompletterande handlingar, tid för granskning,
behov av platsbesök samt inte minst behov av att remittera ärendet. Remissinstanserna
behöver då skälig tid på sig att yttra sig. Vanliga remissinstanser är Räddningstjänsten,
Trafikverket och Miljöskyddskontoret. När det gäller avvikelser från detaljplan, ska också
sakägare få yttra sig över avvikelsen, och även där gäller att de ska få skälig tid på sig. En
avvikelse kan t.ex. vara avvikande färg på fasaden, byggnadsarea osv. Då Alingsås
stadskärna är riksintresse för kulturmiljövård, kan t.ex. en fasadändring vara ett komplext
ärende.
Från Boverket:
5 § /Träder i kraft I:2018-07-01/ För en- och tvåbostadshus och tillhörande
komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för
att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
Första stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 6 har bestämt att åtgärden
kräver bygglov.
Lag (2018:636).
5 a § För en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte
bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel,
om den inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.
En åtgärd som avses i första stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de
grannar som berörs medger det.
Första stycket gäller inte om
1. kommunen enligt 8 § första stycket 8 har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller
2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13
§. Lag (2017:424).
Tidsfrister handläggning enligt Plan- och bygglagen:
"27 § /Upphör att gälla U:2019-01-01/ Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov
och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio
veckor från det att den fullständiga ansökningen kom in till nämnden. Om det är nödvändigt
på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas en gång med högst tio veckor utöver
de ursprungliga tio veckorna. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den
innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.
Justerandes sign
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Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig
ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079) om
tjänster på den inre marknaden.
27 § /Träder i kraft I:2019-01-01/ Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och
förhandsbesked skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked
inom tio veckor från
1. den dag ansökan kom in till nämnden, eller
2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från sökanden på hans eller
hennes initiativ.
Om nämnden inom tre veckor från den dag som anges i första stycket 1 eller 2 har förelagt
sökanden enligt 22 § första stycket att avhjälpa en brist i ansökan, räknas tidsfristen i första
stycket från den dag då bristen avhjälptes.
Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet, får den
tidsfrist som anges i första stycket förlängas en gång med högst tio veckor.
Lag (2018:1136)."
Tidsfrist anmälningsärenden enligt Plan- och byggförordningen 6 kap.:
"7 § /Upphör att gälla U:2019-01-01 genom förordning (2018:1543)./ En anmälan för en
åtgärd som avses i 5 § ska vara skriftlig och göras till byggnadsnämnden.
Byggnadsnämnden ska handlägga en anmälan skyndsamt och meddela sitt beslut om
startbesked inom fyra veckor från den tidpunkt då samtliga behövliga uppgifter kom in till
nämnden.
Om frågan är av större vikt eller av principiell betydelse, får dock nämnden meddela sitt
beslut om startbesked inom åtta veckor från den tidpunkten.
Bestämmelser om mottagningsbevis finns i 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre
marknaden.
Förordning (2015:837)."
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda ytterligare minskning av lovplikten i
enlighet med ny lagstiftning: En minskning av lovplikten kan inte beslutas generellt i en
kommun. Detta kan dock regleras i en ny detaljplan, där kommunen i vissa fall har möjlighet
att föra in bestämmelser som minskar eller ökar den generella lovplikten inom planområdet.
Förutsättningar för detta redovisas med utdrag från Boverket enligt nedan:
Från Boverket:
"I en detaljplan är det i vissa fall möjligt att föra in bestämmelser som minskar eller ökar den
generella lovplikten inom hela eller delar av planområdet för vissa åtgärder. I plan- och
bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF, preciseras vad som får regleras
beträffande lovplikten. Detta gäller för såväl bygg-, rivnings- eller marklovplikt."
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Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 15 §:
"I en detaljplan får kommunen bestämma omfattningen av kraven på
1. bygglov enligt det som anges i 9 kap. 7 och 8 §§,
2. rivningslov enligt 9 kap. 10 § första stycket 1 och andra stycket, och
3. marklov enligt 9 kap. 11 och 12 §§."
Plan- och bygglagen 7-8 §: "7 § I den omfattning som kommunen med stöd av 4 kap. 15
eller 42 § har bestämt ska gälla som undantag från kravet på bygglov krävs det, trots 2 §,
inte bygglov för att
1. inom ett område med detaljplan, genomföra en åtgärd på det sätt och under den tid som
kommunen har bestämt i planen, eller
2. inom ett område som omfattas av områdesbestämmelser på det sätt som kommunen
har bestämt i områdesbestämmelserna
a) vidta en åtgärd som avser en komplementbyggnad,
b) göra en liten tillbyggnad,
c) göra en tillbyggnad till eller annan ändring av en industribyggnad, eller
d) vidta en åtgärd som avser ett enkelt fritidshus, en kolonistuga eller annan liknande
byggnad.
För att inom en sammanhållen bebyggelse vidta en åtgärd som avses i första stycket 2 a
eller b krävs medgivande från berörda grannar för att åtgärden ska få vidtas utan bygglov,
om ett sådant medgivande behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i
bebyggelsen.
Första och andra styckena gäller inte om en bygglovsprövning är nödvändig för att tillvarata
grannars intressen eller allmänna intressen.
Krav i detaljplan eller områdesbestämmelser
8 § /Upphör att gälla U:2018-08-01/ Utöver det som följer av 2-7 §§ krävs det bygglov i den
utsträckning som framgår av
1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
2. det som kommunen för ett område som utgör en värdefull miljö
a) i en detaljplan har bestämt för att vidta en åtgärd som avses i 4 § första stycket 3 eller
4 a-4 c §§,
b) i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt för att underhålla eller ändra
ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §,
3. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt för att utanför en
sammanhållen bebyggelse vidta åtgärder som avses i 6 § första stycket 1 och 2,
4. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om ekonomibyggnader
för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring,
5. det som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt för att
anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grundvattentäkter som avses i 11
kap. 11 § 1 miljöbalken,
6. det som kommunen i en detaljplan har bestämt för att i området färga om, byta
fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial,
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7. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt för att i området byta en
byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller vidta någon annan åtgärd
som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende,
8. det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om en sådan tillbyggnad som
avses i 5 a §.
Första stycket 4 och 5 gäller endast om det finns särskilda skäl för en bygglovsprövning. Lag
(2017:424).
8 § /Träder i kraft I:2018-08-01/ Utöver det som följer av 2-7 §§ krävs det bygglov i den
utsträckning som framgår av
1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
2. det som kommunen för ett område som utgör en värdefull miljö
a) i en detaljplan har bestämt i fråga om att vidta en åtgärd som avses i 4 § första stycket
3 eller 4 a-4 c §§,
b) i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att underhålla eller
ändra ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §,
3. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att utanför en
sammanhållen bebyggelse vidta åtgärder som avses i 6 § första stycket 1 och 2,
4. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om ekonomibyggnader
för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring,
5. det som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om
att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grundvattentäkter som avses i 11
kap. 11 § 1 miljöbalken,
6. det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om att i området färga om, byta
fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial,
7. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att i området byta
en byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller vidta någon annan åtgärd
som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende,
8. det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om en sådan tillbyggnad som
avses i 5 a §,
9. det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om en sådan åtgärd som avses i
3 c §.
Första stycket 4 och 5 gäller endast om det finns särskilda skäl för en bygglovsprövning. Lag
(2018:1324)."
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påskynda digitaliseringen samt utveckla
vägledande bygghanteringsinformation på hemsidan: Nytt ärendehanteringssystem för
bygglov, förhandsbesked, tillsynsärenden m.m. kommer att implementeras och
målsättningen är att detta ska vara i drift vecka 46 2018. Detta är själva plattformen för att
kunna bygga på med ytterligare moduler som t.ex. bygglovsroboten Atom och Minutbygg.
Dessa moduler är beställda och planeras att införas under 2019. Detta sammantaget
förväntas leda till en effektivare handläggning, då systemen har möjlighet att göra delar av
det som idag kräver personella resurser. Handläggarna kan då istället lägga tid på att
granska, utreda och ha en dialog med sökande. T.ex. kommer systemet kommunicera med
sökande när t.ex. yttrande från sakägare eller remissinstanser inkommit.
Sammanfattningsvis gör kontoret bedömningen att nytt ärendehanteringssystem tillsammans
med ytterligare moduler kommer att leda till en effektivare handläggning, vilket kommer leda
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till att kötiderna på bygglov kortas avsevärt.
På alingsas.se finns idag information kring regelverk, vad som är bygglovsbefriat,
exempelritningar osv. Vi arbetar med att såväl förbättra informationen, göra den tydligare och
mer överblickbar för våra sökande. Detta kan troligen också förbättras ytterligare i samband
med att Alingsås kommun får en ny hemsideplattform, ett projekt som såvitt får förstås drivs
av kommunledningskontoret. Även e-tjänsterna innehåller vägledande information för
sökande, så att det ska vara enklare att se vilka handlingar som krävs för olika typer av
ärenden.
Förvaltningens förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden antar
samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget som svar på remissen och överlämnar
det till KS
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-11-12, § 161.
Yrkanden
Lars Bolminger (L) yrkar på återremiss med följande motivering:
Frågan kommer från en överordnad styrelse och då måste svara så bra svar som möjligt.
Svaret skall:








Ge svar på det som motionären frågar efter.
Vara skrivet i positiv anda.
Vara sant.
Vara tydligt och kortfattat. Inte ha med onödig och svårtolkad information.
Innehålla fakta som visar på en god utveckling (om den varit det).
Beskriva att åtgärder är på gång för att öka effektiviteten. (SBK skriver ju om ett nytt
ärendesystem, men alldeles för tafatt och ingen preciserad rationaliseringseffekt.)
Helst ge en prognos över en framtida kraftig förbättring.

Samhällsbyggnadsnämndens hemsida innehåller hyfsat med upplysningar om vad som
gäller angående bygglovsplikt och att ska man ha bygglov och så är det enkelt att googla sig
till information. Det finns också möjlighet att on-line boka tid med 3 bygglovshandläggare.
Jag gick in och tittade när de hade ledig tid och hittade ingen ledig tid för Anna, Kristina och
Henrik, trots att jag sökte framtill midsommar 2019.

Bo Olsson (S), Martin Pehrsson (S), Lars Larsson (S), Irene Jonsson (S), Lennart Pettersson
(S) och Ulla Dalén (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras, och
finner att det ska återremitteras.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs.
Ordförande meddelar att JA-röst innebär röst för återremiss och NEJ-röst innebär röst för att
ärendet ska avgöras idag.
LEDAMOT

JA

Lennart Pettersson (S)
Per-Olof Karlsson (L)

NEJ
x

x

Ulla Dalén (MP)

x

Martin Pehrsson (S)

x

Lars Larsson (S)

x

Thorsten Larsson (M)

x

Magnus Martinsson (KD)

x

Irene Jonsson (S)

x

Ove Ödestad (M)

x

Bo Olsson (S)

x

Lars Bolminger (L)

x

Thomas Pettersson (C)

x

SUMMA

6

6

Med 6 JA-röster (varav 1 utslagsröst) mot 6 NEJ-röster finner ordföranden att ärendet ska
återremitteras.
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Beslut
Ärendet återremitteras med följande motivering:
Frågan kommer från en överordnad styrelse och då måste svara så bra svar som möjligt:
Svaret skall:
 Ge svar på det som motionären frågar efter.
 Vara skrivet i positiv anda.
 Vara sant.
 Vara tydligt och kortfattat. Inte ha med onödig och svårtolkad information.
 Innehålla fakta som visar på en god utveckling (om den varit det).
 Beskriva att åtgärder är på gång för att öka effektiviteten. (SBK skriver ju om ett nytt
ärendesystem, men alldeles för tafatt och ingen preciserad rationaliseringseffekt.)
 Helst ge en prognos över en framtida kraftig förbättring.
Samhällsbyggnadsnämndens hemsida innehåller hyfsat med upplysningar om vad som
gäller angående bygglovsplikt och att ska man ha bygglov och så är det enkelt att googla sig
till information. Det finns också möjlighet att on-line boka tid med 3 bygglovshandläggare.
Jag gick in och tittade när de hade ledig tid och hittade ingen ledig tid för Anna, Kristina och
Henrik, trots att jag sökte framtill midsommar 2019.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page
Page72
8 of 374
8

Utdragsbestyrkande

Remiss - Förslag på
uppdragsbeskrivning för
Naturvårdsgruppen
8
2018.198 SBN

Page 73 of 374

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-23
Ulrika Samuelsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.198 SBN

Remissvar angående förslag till uppdragsbeskrivning för
Naturvårdsgruppen
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden har vid sitt sammanträde 2018-10-26, § 61 beslutat att remittera förslag
på uppdragsbeskrivning för naturvårdsgrupp på remiss till bland andra
samhällsbyggnadsnämnden. Yttrandena ska vara miljöskyddsnämnden tillhanda senast 21
december 2018. Miljöskyddsnämnden ber också respektive nämnd redogöra för hur mycket
resurser man ställer till förfogande för respektive arbetsgrupp för de identifierade behoven.
Sammanfattningsvis är syftet med naturvårdsgruppen att samla kommunens kompetens
inom naturvårdsområdet och samordna arbetet kring de frågor som rör förvaltning och
nyttjande av naturområden, bland annat inom bygglov, detaljplaner, VA, GIS, park och natur,
exploatering, gata, kultur- och friluftsliv, utbildning och skola, samt barn och äldre.
Miljöskyddskontoret har identifierat behov av handläggarresurser för
Samhällsbyggnadskontorets räkning, till 40 timmar per år för plan samt 40 timmar per år för
bygg. Den chef som förväntas delta i styrgruppen som resursägare är dock inte tidssatt.
Inledningsvis noteras att samhällsbyggnadskontorets eventuella medverkan i
naturvårdsgruppen måste finansieras med kommunbidrag och inte med taxeintäkter samt att
samhällsbyggnadsnämnden ännu inte fått ramar för 2019.
Samhällsbyggnadskontoret anser inledningsvis att handläggare från bygglov inte bör ingå i
naturvårdsgruppen, dels då frågorna är av övergripande och strategisk karaktär samt dels då
bygglov under nästkommande år behöver fokusera handläggning av bygglov samt
rådgivning i bygglovsrelaterade frågor.
Vad gäller medverkan i naturvårdsgruppen med resurser från planavdelning, skulle detta
möjligen kunna ingå som en del i arbete med översiktsplan, vilket i så fall förutsätter att
samhällsbyggnadsnämnden tilldelas medel för detta.

Ekonomisk bedömning
Scenariot att samhällsbyggnadskontoret medverkar med handläggare från såväl plan som
bygglov med tillsammans 80 timmar per år innebär en kostnad om 72 000 kronor per år.
Chefs tid för medverkan i styrgrupp finns inte tidssatt i förslag till uppdragsbeskrivning för
naturvårdsgruppen.
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avvakta med beslut om medverkan i
naturvårdsgrupp till dess att nämnden har antagit flerårsstrategin för 2019-2021.

Beslutet ska skickas till
MN

Maria Jacobsson
Tf förvaltningschef

Ulrika Samuelsson
Plan-och bygglovschef
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Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2018-10-26

§ 61 2018.028 MN

Förslag på uppdragsbeskrivning för Naturvårdsgruppen (MR 2018-2450)
Ärendebeskrivning
En biologisk mångfald och fungerande ekosystem är förutsättningar för en hållbar
samhällsutveckling. Naturvården berör många olika delar av den kommunala verksamheten
och många olika förvaltningars ansvarsområden. Det finns därmed ett behov av en
förvaltningsöverskridande naturvårdsgrupp där olika kompetenser kan mötas och skapa
samsyn. För en effektiv skötsel, utveckling, bevarande och nyttjande av kommunens
naturområden behövs samarbete över förvaltningsgränserna.
Beredning
Miljöskyddsnämnden har i skrivelse 2018-10-08 lämnat följande yttrande:
Kommunens övergripande mål är en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. I
Alingsås kommun ska den biologiska mångfalden, i marker och vatten såväl som i den
bebyggda miljön, främjas genom att stärka befintliga grönstrukturer samt beakta
ekosystemtjänster i utvecklingen av nya och befintliga områden (Tillväxtprogram 2016-2025).
Naturen berörs i arbetet inom många olika nämnder och förvaltningar.
Kommunstyrelsen och därmed kommunledningskontoret har det övergripande strategiska
ansvaret och fattar beslut om mål och visioner för hur Alingsås kommun ska utvecklas, vilka
mark- och vattenområden som ska exploateras och vilka som ska skyddas och bevaras,
samt för kommunens övergripande strategiska mål, riktlinjer och ramar.
Tekniska nämnden och därmed tekniska förvaltningen ansvarar för skötsel av parker och
kommunens naturområden.
Samhällsbyggnadsnämnden och därmed samhällsbyggnadskontoret ansvarar för plan- och
byggärenden, och påverkan på miljön enligt plan- och bygglagen.
Miljöskyddsnämnden och därmed miljöskyddskontoret ansvarar för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken, däribland tillsynen av skyddad natur.
Kultur- och fritidsnämnden och därmed kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att i
samarbete med tekniska nämnden säkerställa en effektiv och samordnad skötsel av
markområden som kommunen förvaltar eller bedriver verksamhet på.
Miljöskyddskontorets synpunkter
Idag finns inget samlat grepp inom kommunen för att till exempel grönstrukturer och
ekosystemtjänster beaktas i samhällsplaneringen. Tekniska förvaltningen sköter skötseln av
befintliga grönområden. Ingen har ett samlat ansvarar för att fler grönområden bevaras,
utvecklas och skapas. Samhällsbyggnadskontoret kan i översiktsplan, fördjupade
översiktsplaner, planprogram och detaljplaner peka ut områden som naturmark och i bygglov
och strandskyddsdispenser ska naturvärden beaktas. Det finns idag ingen övergripande plan
för vilka naturområden som ska bevaras för att skapa sammanhängande grönområden i
Justerandes sign
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Justerandes sign
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tätorterna eller i kommunen som helhet. Miljöskyddskontoret kan peka ut grönområden och
grönstrukturer, men om processen i sin helhet inte är förankrad hos övriga förvaltningar och
nämnder blir resultatet haltande.
Naturen och dess förvaltning berör också verksamhet som exempelvis exploatering,
folkhälsa och friluftsliv. Det finns därmed ett behov av att kommunövergripande strategiska
roller medverkar i naturvårdsgruppen. Kultur och fritidsförvaltningens verksamhet berör
grönområden, naturen är en resurs för kommunens fritidsverksamheter. Barn- och
ungdomsförvaltningen har en viss koppling till naturvård då många skolor och förskolor
nyttjar grönområden för undervisning och rekreation.
Miljöskyddskontoret ser mycket positivt på bildandet av en Naturvårdsgrupp, där
naturvårdsfrågor kan diskuteras ur olika perspektiv, skapa samsyn och driva
naturvårdsfrågorna mot en mer hållbar utveckling för hela kommunens verksamhet och dess
invånare.
Förslaget till uppdragsbeskrivning för naturvårdsgruppen bör förankras hos berörda
förvaltningar (SBK, TF, KLK, KUF) samt respektive nämnd. För att kunna starta en
naturvårdsgrupp under tidigt 2019, är det lämpligt om svaret har inkommit innan årsskiftet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-10-18, § 62.
Beslut
Miljöskyddsnämnden beslutar att förslaget på uppdragsbeskrivning för naturvårdsgruppen
skickas på remiss till berörda nämnder. Yttrandena skall vara miljöskyddsnämnden tillhanda
senast 21 december 2018.
Vi ber också respektive nämnd redogöra för hur mycket resurser man ställer till förfogande
för respektive arbetsgrupp för de identifierade behoven på sidan 6.
Miljöskyddsnämnden avser att göra ett tillägg gällande samverkan med föreningslivet och
andra externa aktörer.
Expedieras till
Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och
fritidsnämnden
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Naturen i det kommunala arbetet
Naturvården berör samhällsplaneringen i allt från översiktsplan, detaljplan till bygglov. Naturvård
handlar om att skapa förutsättningar för naturen att ta hand om dagvatten, minska erosion, reducera
översvämningar, bevara och skapa grönska som reducerar buller, skänker skugga en varm sommar
dag, eller gröna områden för rekreation och sinnesro.
Det övergripande målet, i Alingsås vision, tillväxprogram och i de lokala miljömålen, är en social,
ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Den ekologiska dimensionen är en förutsättning för
människans välbefinnande. Samhällsutbyggnaden i Alingsås kommun ska främja den biologiska
mångfalden, i marker och vatten såväl som i den bebyggda miljön, genom att stärka befintliga
grönstrukturer samt beakta ekosystemtjänster i utvecklingen av nya och befintliga områden. Naturen
och naturkapitalet ska skyddas genom en god planering som främjar biologisk mångfald och
bibehåller livskraftiga ekosystem.
Kommunen har ett ansvar för den fysiska planeringen och därmed hur användningen av mark och
vatten är mest lämplig.
Naturen berörs i arbetet inom många olika nämnder och förvaltningar.
 Kommunstyrelsen och därmed kommunledningskontoret har det övergripande strategiska
ansvaret och fattar beslut om mål och visioner för hur Alingsås kommun ska utvecklas, vilka
mark- och vattenområden som ska exploateras och vilka som ska skyddas och bevaras, samt
för kommunens övergripande strategiska mål, riktlinjer och ramar.
 Tekniska nämnden och därmed tekniska förvaltningen ansvarar för skötsel av parker och
kommunens naturområden.
 Samhällsbyggnadsnämnden och därmed samhällsbyggnadskontoret ansvarar för plan- och
byggärenden, och påverkan på miljön enligt plan- och bygglagen.
 Miljöskyddsnämnden och därmed miljöskyddskontoret ansvarar för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, däribland tillsynen av skyddad natur.
 Kultur- och fritidsnämnden och därmed kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att i
samarbete med tekniska nämnden säkerställa en effektiv och samordnad skötsel av
markområden som kommunen förvaltar eller bedriver verksamhet på.

Lagstiftning och mål
Naturvårdsarbetet är kopplat till en uppsjö av direktiv, konventioner, lagar och förordningar, bland
annat kan nämnas EUs Art- och habitatdirektiv, EUs Fågeldirektiv, FNs Konvention om biologisk
mångfald, Våtmarkskonventionen, Miljöbalken, Plan- och bygglagen, Väglagen, Fiskelagen,
Jaktlagen, och Skogsvårdslagen. Naturvårdsarbetet är även kopplat till Agenda 2030-målen och
Sveriges miljömål. För att kunna uppfylla målet om en hållbar samhällsutveckling behövs en aktiv
naturvård.
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Syftet med en Naturvårdsgrupp
För att bedriva ett effektivt naturvårdsarbete och skapa goda förutsättningar för en hållbar
samhällsutveckling och en god bebyggd miljö krävs ett samarbete mellan förvaltningarna. Syftet med
naturvårdsgruppen är att samla kommunens kompetens inom naturvårdsområdet och samordna arbetet
kring de frågor som rör förvaltning och nyttjande av naturområden, bland annat inom bygglov,
detaljplaner, VA, GIS, park och natur, exploatering, gata, kultur- och friluftsliv, utbildning och skola,
samt barn och äldre. Genom samverkan över förvaltningsgränser kan de olika verksamheternas arbete
bli mer enhetligt och genomarbetat, och minskar på så sätt risken för att åtgärder som motverkar
varandra genomförs. Kommunens sammanlagda verksamhet effektiviseras genom att fler synvinklar
hanteras i ett tidigt skede och de olika förvaltningarna därmed kan arbeta mot ett gemensamt mål.
Naturvårdsgruppen bör också vara ett forum där tjänstepersonerna som i regel sitter isolerade på olika
förvaltningar kan ta hjälp av varandra för att diskutera olika ärenden och skapa samsyn.

Vision
År 2030 ska det finnas livskraftiga populationer för alla naturligt förekommande arter i Alingsås
kommun. Vi använder landskapet så att arter kan sprida sig mellan lämpliga miljöer i hela kommunen
samt angränsande kommuner. Det finns en sammanhängande struktur av naturvärdeskärnor.
Landskapet utmärks av den variation hos de olika typer av miljöer som är möjlig utifrån de naturgivna
förutsättningarna.

Mål / Uppdrag
Naturvårdsgruppen ska:
 Strukturera och organisera kommunens arbete med naturvårdsrelaterade åtgärder.
 Fungera som ett stöd för kommunens arbete med naturvård, bl.a. som remissinstans för
enskilda ärenden, och diskussionsgrupp för strategiska frågor.
 Identifiera brister och fånga in behov, skapa förutsättningar för en projektgrupp/arbetsgrupp
att jobba med förbättringsförslag och lämpliga åtgärder, eller planer och strategier som behövs
för kommunens fortsatta arbete med naturvårdsrelaterade frågor.
 Lyfta naturvårdsrelaterade frågor till chefer, medarbetare och nämnder.
 Samla in information om naturvårdsrelaterade frågor från olika arbetsgrupper samt förmedla
denna information mellan arbetsgrupperna.
 Kontinuerlig omvärldsbevakning, informera om naturvårdsrelaterade aktiviteter,
undersöknings- och forskningsresultat, samt aktuell lagstiftning inom området.
 Ansöka om bidrag för naturvårdsåtgärder eller projekt, t.ex. LONA-bidrag.

Avgränsning
Naturvårdsgruppen övertar inget ansvar som respektive nämnd och förvaltning har, utan samordnar
åtgärderna för att möjliggöra mest nytta för kommunens resurser. Respektive förvaltning ansvarar för
att projekten eller arbetsgrupperna blir genomförda och tillsatta.

Uppföljning



Naturvårdsgruppen ska återrapportera verksamheten till Miljöskyddsnämnden per tertial i
delårsboksluten, vår och höst, samt i årsbokslut.
 Återrapporteringen görs av samordnarens avdelningschef i samarbete med denne.
Revidering av uppdragsbeskrivningen ska ske minst var fjärde år. Första revideringen ska ske
senast januari 2021.
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Organisation
Arbetet med naturfrågorna i kommunen kräver samarbete mellan förvaltningar, en lågsiktig och
hållbar tidsplanering samt personalresurser.

Miljöskyddsnämnden

Styrgrupp

Naturvårdsgrupp

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Naturvårdsgruppen
Naturvårdsgruppen ska bestå av representanter från förvaltningar som på ett eller annat sätt berörs av
skötsel och nyttjande av kommunens naturområden, direkt eller indirekt. I naturvårdsgruppen samlas
olika kompetenser, exempelvis naturvård, landskapsarkitektur, planarkitektur, skogsvård,
kommunstrategi, exploatering samt friluftsliv och folkhälsa. Naturvårdsgruppens sammansättning kan
variera över tid allt efter vilka kompetenser som efterfrågas. Naturvårdsgruppens ansvar är att
samordna, skapa samsyn och identifiera behov, samt skapa förutsättningar för identifierade projekt.
Förslag på Naturvårdsgruppens sammansättning
Funktion i gruppen
Samordnare
Miljöövervakning
Skogsförvaltning
Landskapsarkitektur
Detaljplaner/Översiktsplan
Bygglovsärenden/Strandskydd
Friluftslivsfrågor
Folkhälsofrågor
Exploateringsfrågor
Kommunövergripande strategiska frågor

Förvaltning
Miljöskyddskontoret
Miljöskyddskontoret
Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Kultur och fritidsförvaltningen
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret

Vid behov bjuds ytterligare sakkunniga personer in till mötet.
Tidsåtgång
Naturvårdsgruppen träffas ca 10 gånger per år, ungefär 2 timmar per gång.
Emellan mötena behövs arbetstid till att följa upp beslut eller arbetsuppgifter inför nästa möte.
Varje person behöver således ca 40 timmar per år.
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Styrgruppen
Styrgruppen består av personer med mandat att fatta beslut över sin specifika verksamhet samt har
personalansvar över deltagare i Naturvårdsgruppen. Styrgruppens ansvar är bl.a. att hålla sig
informerade om Naturvårdsgruppen arbete och besluta i övergripande frågor avseende t.ex. olika
projekt och arbetsgrupper. Styrgruppens sammansättning kan variera över tid allt efter vilka
kompetenser som efterfrågas i Naturvårdsgruppen.
Förslag på Styrgrupp
Ordinarie funktion
chef Livsmedel & Hälsa
chef Park & Natur
chef Anläggning & Fritid
chef Planer & Bygglov
chef Tillväxt & Exploatering

Ansvar
Resursägare för samordnare och miljöövervakningskompetens
Resursägare för skogsmästare, parkmästare och landskapsarkitekt
Resursägare för friluftslivskunnig
Resursägare för planarkitekt och bygglovshandläggare
Resursägare för exploateringsingenjör, miljöstrateg och
folkhälsoplanerare

Tidsåtgång
Styrgruppen träffas minst fyra gånger per år, samt vid behov.

Arbetsgrupper
Naturvårdsgruppen kan identifiera ett behov av en arbetsgrupp för att t.ex. genomföra ett projekt, ta
fram ett strategiskt dokument eller en plan. Naturvårdsgruppen kan då initiera bildandet av denna
arbetsgrupp genom att ta fram en projektbeskrivning och förslag till projektledare och projektgrupp,
detta lämnas sedan till styrgruppen som beslutar om inrättandet av arbetsgruppen. Ansvaret för
projektet eller arbetsgruppens arbete lämnas därefter över till projektägaren. Projektledaren för
arbetsgruppen förväntas återrapportera om arbetets fortskridande till Naturvårdsgruppen.
Identifierade behov:
 Grönplan för tätorterna
 Ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder i samhällsplaneringen
 Strategier för samhällstillväxt på jordbruksmark
 Strategier för samhällstillväxt i naturvärdesklassade områden
 Gröna stråk – Grön infrastruktur

Miljöskyddsnämnden
Återrapportering till Miljöskyddsnämnden sker per tertial i delårsboksluten (vår och höst) samt
årsbokslutet.
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Remiss - Förslag på
reviderad
uppdragsbeskrivning för
vattensamordningsgruppen
9
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-23
Ulrika Samuelsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.197 SBN

Remissvar angående förslag på reviderad
uppdragsbeskrivning för vattensamordningsgruppen
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden antog 2017-06-15, § 29, uppdragsbeskrivning för
Vattensamordningsgruppen. I den uppdragsbeskrivningen framgår att en revidering ska ske
senast januari 2019 och därefter vart fjärde år.
Av förslag till uppdragsbeskrivning framgår att det sedan år 2000 finns ett gemensamt
regelverk inom AU, EU:s ramdirektiv för vatten. Vattendirektivets grundpelare är att värna ett
naturligt växt-och djurliv i vatten och säkerställa tillgång till rent vatten för
dricksvattenproduktion.
Kommunfullmäktige beslutade den 2 februari 2017, § 59, att Miljöskyddsnämnden ska
samordna och driva kommunens arbete med vattenvårdsfrågor i enlighet med EU:s
vattendirektiv.
Av förslag till uppdragsbeskrivningen framgår vidare att Vattensamordningsgruppen ska
bestå av representanter från olika förvaltningar som på ett eller annat sätt berörs av
kommunens vatten, direkt eller indirekt. Vattensamordningsgruppens ansvar är att
samordna, skapa samsyn och identifiera behov samt skapa förutsättningar för identifierade
Miljöskyddskontoret har identifierat behov av handläggarresurser för
Samhällsbyggnadskontorets räkning, till 40 timmar per år för plan samt 40 timmar per år för
bygg. Den chef som förväntas delta i styrgruppen som resursägare är dock inte tidssatt.
Inledningsvis noteras att samhällsbyggnadskontorets eventuella medverkan i
vattensamordningsgruppen måste finansieras med kommunbidrag och inte med taxeintäkter
samt att samhällsbyggnadsnämnden ännu inte fått ramar för 2019.
Samhällsbyggnadskontoret anser inledningsvis att handläggare från bygglov inte bör ingå i
vattensamordningsgruppen, dels då frågorna är av övergripande och strategisk karaktär
samt dels då bygglov under nästkommande år behöver fokusera handläggning av bygglov
samt rådgivning i bygglovsrelaterade frågor.
Vad gäller medverkan i vattensamordningsgruppen med resurser från planavdelning, skulle
detta möjligen kunna ingå som en del i arbete med översiktsplan, vilket i så fall förutsätter att
samhällsbyggnadsnämnden tilldelas medel för detta.
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Ekonomisk bedömning
Scenariot att samhällsbyggnadskontoret medverkar med handläggare från såväl plan som
bygglov med tillsammans 80 timmar per år innebär en kostnad om 72 000 kronor per år.
Chefs tid för medverkan i styrgrupp finns inte tidssatt i förslag till uppdragsbeskrivning för
naturvårdsgruppen.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avvakta med beslut om medverkan i
naturvårdsgrupp till dess att nämnden har antagit flerårsstrategin för 2019-2021.

Beslutet ska skickas till
MN

Maria Jacobsson
Tf förvaltningschef

Ulrika Samuelsson
Plan-och bygglovschef
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Förslag på reviderad uppdragsbeskrivning för
vattensamordningsgruppen (MR 2018-2449)
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden antog 2017-06-15 §29 Uppdragsbeskrivning för
Vattensamordningsgruppen. I den uppdragsbeskrivningen framgår det att en revidering ska
ske senast januari 2019, och därefter vart fjärde år.
Beredning
Miljöskyddsnämnden har i skrivelse 2018-10-08 lämnat följande yttrande:
Vattensamordningsgruppen har arbetat i nuvarande form i ungefär ett och ett halvt år. Inför
revidering av uppdragsbeskrivningen genomfördes en workshop i syfte att utvärdera vilka
behov som finns framöver. Det framkom att det finns ett behov av en rad olika arbetsgrupper
och att det för att kunna tillsätta arbetsgrupper behövs en styrgrupp med insatta chefer som
kan disponera personella och ekonomiska resurser. Vid vattensamordningsgruppens möten
har det blivit synligt att representanterna i gruppen anser sig ha för lite tid emellan mötena för
att kunna driva och följa upp de frågor som kommer upp vid mötena.
Miljöskyddskontorets synpunkter
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv på jorden, genom att arbeta
tillsammans över förvaltningsgränserna kan vi synliggöra behov och skapa förutsättningar för
att arbeta mot gemensamma lösningar och åtgärder. En styrgrupp innebär att cheferna på de
olika avdelningarna blir mer insatta i arbetet med vattenförvaltningen och kan stötta i arbetet
mot bättre vattenkvalitet.
Förslaget till reviderad uppdragsbeskrivning för vattensamordningsgruppen bör förankras
hos berörda förvaltningar (SBK, TF, KLK) och respektive nämnder, varför detta förslag bör
sändas på remiss. För att Miljöskyddsnämnden ska kunna anta en reviderad
uppdragsbeskrivning senast i januari 2019 bör svaret ha inkommit innan årsskiftet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-10-18, § 61.
Beslut
Miljöskyddsnämnden beslutar att förslaget på reviderad uppdragsbeskrivning för
vattensamordningsgruppen skickas på remiss till berörda nämnder. Yttrandena skall vara
miljöskyddsnämnden tillhanda senast 21 december 2018.
Vi ber också respektive nämnd redogöra för hur mycket resurser man ställer till förfogande
för respektive arbetsgrupp för de identifierade behoven på sidan 6 samt i Handlingsplan för
god vattenstatus i Alingsås kommun.
Expedieras till
Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen
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Vatten är människans viktigaste livsmedel!
Vatten är en förutsättning för allt levande på jorden!
Vatten är en resurs som vi ska värna om!
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Bakgrund
EU:s vattendirektiv och svensk lagstiftning
Sedan år 2000 finns ett gemensamt regelverk inom EU, EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG; s.k.
EU:s vattendirektiv). Vattendirektivets två grundpelare är att värna ett naturligt växt- och djurliv i
vatten och att säkerställa tillgång till rent vatten för dricksvattenproduktion. EU:s vattendirektiv har
införts i Svensk lagstiftning genom 5 kap. miljöbalken och förordning (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön (s.k. Vattenförvaltningsförordningen). Det övergripande målet med
vattenförvaltningsarbetet är att uppnå god ekologisk, kemisk och kvantitativ vattenstatus. Det innebär
att användningen av mark och vatten utvecklas så att den långsiktigt bevarar ekologiska funktioner,
förebygger hälsofarliga ämnen och gynnar god dricksvattenkvalitet.

Vatten i det kommunala arbetet
Kommunfullmäktige beslutade den 2 februari 2017 (KF § 59) att Miljöskyddsnämnden ska samordna
och driva kommunens arbete med vattenvårdsfrågor i enlighet med EU:s vattendirektiv. I
Flerårsstrategi 2017-2019 framgår att i kommunens verksamhet ska särskilt fokus läggas på att
förstärka arbetet med vattenfrågorna utifrån EU:s vattendirektiv, samt att miljöarbetet ska ha en tydlig
koppling till de nationella miljömålen.
Inom Alingsås kommun finns således en politisk ambition om ett ökat fokus på vattenfrågor och i
synnerhet EU:s vattendirektiv. Att organisera detta i en förvaltningsöverskridande
Vattensamordningsgrupp är ett effektivt sätt att sätta fokus på och intensifiera arbetet med konkreta
åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i kommunens samtliga vattenförekomster.
Vatten är en fråga som berör arbetet inom många olika nämnder och förvaltningar.
 Kommunstyrelsen och därmed kommunledningskontoret ansvarar för kommunens
övergripande strategiska mål, riktlinjer och ramar. Vilket inbegriper ett övergripande
strategiskt ansvar för planeringen av användning av mark och vatten.
 Tekniska nämnden och därmed tekniska förvaltningen ansvarar för utbyggnad och drift av
 kommunalt dricksvatten
 kommunalt avlopp
 dagvattenanläggningar
 Samhällsbyggnadsnämnden och därmed samhällsbyggnadskontoret ansvarar för plan- och
byggärenden, och påverkan på miljön enligt plan- och bygglagen.
 Miljöskyddsnämnden och därmed miljöskyddskontoret ansvarar för att
 samordna och driva kommunens arbete med vattenvårdsfrågor
 prövning och tillsyn enligt miljöbalken, däribland miljöfarligaverksamheter, enskilda
avlopp, jordbruk och hästgårdar samt tillsyn av dricksvatten.
I Miljöskyddsnämndens flerårsstrategi 2017-2019 framgår att Miljöskyddskontoret tillsammans med
berörda förvaltningar åtar sig att arbeta fram en handlingsplan för hur Alingsås kommun ska arbeta för
EU:s vattendirektiv. Handlingsplan för god vattenstatus i Alingsås kommun arbetades fram under
2017 och antogs av Kommunfullmäktige den 26 september 2018.
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Syfte med Vattensamordningsgruppen
Syftet med en förvaltningsöverskridande vattensamordningsgrupp är att samla kompetensen inom
vattenfrågorna som berör olika verksamheter, skapa samsyn och samverka. Syftet är också att
tillsammans reda ut och prioritera olika behov och vattenrelaterade problem, samt skapa
förutsättningar och/eller arbetsgrupper som utreder vidare och hittar lösningar. Genom samordning
effektiviseras verksamheternas arbete med åtgärder kopplade till vattenfrågor, och risken för att
åtgärder genomförs som motverkar varandra reduceras. Målet är en lösningsorienterad grupp som ska
söka efter bästa möjligheterna till utveckling och förbättring av vattenhantering i Alingsås.

Vision
Långsiktigt hållbar användning av Alingsås kommuns vattenresurser och god vattenkvaliteten i
samtliga vattenförekomster.

Mål / Uppdrag
Vattensamordningsgruppen ska:
 Strukturera och organisera kommunens arbete med vattenrelaterade åtgärder.
 Fungera som ett stöd för kommunens arbete med vattenfrågor, bl.a. som remissinstans för
enskilda ärenden (ex. detaljplaner), och diskussionsgrupp för strategiska frågor.
 Identifiera brister och fånga in behov, skapa förutsättningar för en projektgrupp/arbetsgrupp
att jobba med förbättringsförslag och lämpliga åtgärder, eller planer och strategier som behövs
för kommunens fortsatta arbete med vattenrelaterade frågor.
 Lyfta vattenrelaterade frågor till chefer, medarbetare och nämnder.
 Samla in information om vattenrelaterade frågor från olika arbetsgrupper samt förmedla denna
information mellan arbetsgrupperna.
 Kontinuerlig omvärldsbevakning, informera om vattenrelaterade aktiviteter, undersökningsoch forskningsresultat, samt aktuell lagstiftning inom området.
 Driva på arbetet med åtgärderna inom Handlingsplanen för god vattenstatus och därmed
åtgärderna i Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram för vatten, samt sköta kommunens årliga
återrapportering till vattenmyndigheten gällande genomförandet av vattenmyndighetens
åtgärdsprogram.
 Ansöka om bidrag för vattenrelaterade åtgärder eller projekt, t.ex. LOVA-bidrag.

Avgränsning
Vattensamordningsgruppen övertar inget ansvar som respektive nämnd och förvaltning har, utan
samordnar åtgärderna för att möjliggöra mest nytta för kommunens resurser. Respektive förvaltning
eller projektägare ansvarar för att projekten eller arbetsgrupperna blir genomförda och tillsatta.

Uppföljning




Vattensamordningsgruppen ska återrapportera verksamheten till Miljöskyddsnämnden per
tertial i delårsboksluten, vår och höst, samt i årsbokslut.
 Avdelningschef för Vattensamordningsgruppens samordnare är ansvarig för
återrapporteringen i samarbete med samordnaren.
Revidering av uppdragsbeskrivningen ska ske minst var fjärde år. Nästa revidering ska vara
genomförd senast januari 2023.
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Organisation
Arbetet med vattenfrågorna i kommunen kräver samarbete mellan förvaltningar, en långsiktig och
hållbar tidsplanering samt personalresurser.

Miljöskyddsnämnden

Styrgruppen

Vattensamordningsgruppen

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Vattensamordningsgruppen
Vattensamordningsgruppen ska bestå av representanter från förvaltningar som på ett eller annat sätt
berörs av förvaltningen av kommunens vatten, direkt eller indirekt. I vattensamordningsgruppen
samlas olika kompetensområden, bland annat Vatten och Avlopp, Enskilda avlopp, Dagvatten,
Föroreningar, Dricksvatten, Samhällsplanering, Exploatering av mark och vatten, Strategiskt arbete i
kommunen och Vattenvård. Vattensamordningsgruppens sammansättning kan variera över tid allt
efter vilka kompetenser som efterfrågas. Vattensamordningsgruppens ansvar är att samordna, skapa
samsyn och identifiera behov, samt skapa förutsättningar för identifierade projekt.
Vattensamordningsgrupp
Funktion i gruppen
Samordnare
Enskilda avlopp
VA-nät
VA-anläggningar
Detaljplaner/Översiktsplan
Bygglovsärenden
Exploateringsfrågor
Kommunövergripande strategiska frågor

Förvaltning
Miljöskyddskontoret
Miljöskyddskontoret
Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret

Vid behov bjuds ytterligare sakkunniga personer in till mötet.
Tidsåtgång
Vattensamordningsgruppen träffas ca 10 gånger per år, ungefär 2 timmar per gång.
Emellan mötena behövs arbetstid till att följa upp beslut eller arbetsuppgifter inför nästa möte.
Varje person behöver således ca 40 timmar per år.
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Styrgruppen
Styrgruppen består av personer med mandat att fatta beslut över sin specifika verksamhet samt har
personalansvar över deltagare i Vattensamordningsgruppen. Styrgruppens ansvar är bl.a. att hålla sig
informerade om vattensamordningsgruppens arbete och besluta i övergripande frågor avseende t.ex.
olika projekt och arbetsgrupper. Styrgruppens sammansättning kan variera över tid allt efter vilka
kompetenser som efterfrågas i Vattensamordningsgruppen.
Styrgrupp
Ordinarie funktion
chef Livsmedel & Hälsa
chef Miljö & Vatten
chef Vatten & Avlopp
chef Planer & Bygglov
chef Tillväxt & Exploatering

Ansvar
Resursägare för samordnare
Resursägare för miljöinspektör
Resursägare för VA-ingenjörer
Resursägare för planarkitekt och bygglovshandläggare
Resursägare för exploateringsingenjör och miljöstrateg

Tidsåtgång
Styrgruppen träffas minst fyra gånger per år, samt vid behov.

Arbetsgrupper
Vattensamordningsgruppen kan identifiera ett behov av en arbetsgrupp för att t.ex. genomföra ett
projekt, ta fram ett strategiskt dokument eller en plan. Vattensamordningsgruppen kan då initiera
bildandet av denna arbetsgrupp genom att ta fram en översiktlig projektbeskrivning med syfte och
mål, samt förslag till projektledare och projektgrupp, detta lämnas sedan till styrgruppen som beslutar
om inrättandet av arbetsgruppen. Ansvaret för projektets genomförande eller arbetsgruppens arbete
lämnas därefter över till projektägaren. Arbetsgruppen förväntas återrapportera om arbetets
fortskridande till vattensamordningsgruppen.
Befintlig arbetsgrupp:
 Uppströmsgrupp (spillvattenavlopp) – är en idag befintlig arbetsgrupp med projektledare,
projektplan, osv.
Identifierade behov:
 VA-plan / VA-utbyggnad / VA-strategier
 Dagvattenplan (policy, handbok, åtgärdsplan)
 Blåplan/Vattenplan – inkl. strategier för vatten i samhällsplaneringen
 Översvämnings- och skyfallshantering
 Klimatanpassningsstrategi
 Provtagningar
 Släckvattenutredningsstrategi
 Vandringshinder i Lillån
 Säveåns vattenråd
 Våtmarksplan

Miljöskyddsnämnden
Miljöskyddsnämnden har, sedan februari 2017, det samlade ansvaret för att samordna och driva
kommunens arbete med vattenfrågorna i enlighet med EU:s vattendirektiv. Återrapportering till
Miljöskyddsnämnden sker per tertial i delårsboksluten (vår och höst) samt årsbokslutet.
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Samråd från lantmäteriet
gällande Avstyckning och
fastighetsreglering
berörande Västerbodarna
1:16, 1:30, 1:33, 1:36 och
1:58, ärende nr 0172337
10
2018.196 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-03
Cecilia Sjölin

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.196 SBN

Samrådsyttrande avseende fastighetsreglering berörande
Västerbodarna 1:16, 1:30, 1:33, 1:36 och 1:58 m.fl.
Ärendebeskrivning
Lantmäterimyndigheten har gett Samhällsbyggnadsnämnden tillfälle att yttra sig över
rubricerad åtgärd med beaktande av strandskyddsbestämmelserna och framtida
planläggning på den fastighetsindelning som Lantmäteriet preliminärt har bedömt som
genomförbar.
Förvaltningens yttrande
Västra Bodarna omfattas av mycket höga kulturhistoriska värden som beskrivs i kommunens
kulturmiljöprogram (KMP), antagen av kommunfullmäktige i april 2018. Större delen av berört
område omfattas dessutom av strandskyddsbestämmelser som regleras i Miljöbalken (MB) 7
kap. Området är vackert beläget vid sjön Mjörn och därför finns stora värden för rekreation
att ta hänsyn till. Avvägningar har gjorts mellan olika intressen i den fördjupade
översiktsplanen för Västra Bodarna (FÖP), antagen av kommunfullmäktige i mars 2014.
Utöver allmänna intressen finns enskilda intressen genom både arrendatorer och
Mossbergska Stiftelsen som önskar att fastighetsregleringen ska ske så långt som möjligt
efter deras önskemål. Dessa intressen behöver också inkluderas i bedömningen kring
markens lämplighet. Andra aspekter att ta hänsyn till är skötsel. Det är viktigt att mark som
lämnas utanför fastighetsindelningen kan nyttjas, ägas och därmed skötas på ett
ändamålsenligt vis.
Samhällsbyggnadsnämnden gör i samrådsyttrandet avvägningar mellan allmänna och
enskilda intressen för att helheten ska bli väl avvägd och hållbar över tid. Detta enligt Planoch bygglagen ( PBL) 2 kap 1§.
Ekonomisk bedömning
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens antar samhällsbyggnadskontorets samrådsyttrande som sitt
eget.
Beslutet ska skickas till
SBK Plan

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovschef

Cecilia Sjölin
Planarkitekt
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Datum:
2018-12-17 (Rev. 2018-12-07)
Handläggare: Cecilia Sjölin
Diarienummer: 2018.196 SBN

Lantmäteriet
Att: Fredrik Eneholm
801 82 Gävle

Samrådsyttrande avseende fastighetsreglering berörande
Västerbodarna 1:16, 1:30, 1:33, 1:36 och 1:58 m.fl.
Lantmäteriets ärende O172337 (Reviderad)
Lantmäterimyndigheten har gett Samhällsbyggnadsnämnden tillfälle att yttra sig
över rubricerad åtgärd med beaktande av strandskyddsbestämmelserna och
framtida planläggning på den fastighetsindelning som Lantmäteriet preliminärt har
bedömt som genomförbar.
Bakgrunden till inkommen remiss är att Stiftelsen Apotekaren Fredrik Mossbergs
donation har ansökt om fastighetsreglering hos Lantmäteriet berörande ovan
nämnda fastigheter i Västra Bodarna, Alingsås kommun. Inom fastigheterna finns
det ett femtiotal arrenden som ska styckas av. Lantmäteriet har tagit fram ett
samrådsförslag som Samhällsbyggnadsnämnden nu yttrar sig över (denna
handling).

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande
Västra Bodarna omfattas av mycket höga kulturhistoriska värden som beskrivs i
kommunens kulturmiljöprogram (KMP), antagen av kommunfullmäktige i april 2018.
Större delen av berört område omfattas dessutom av strandskyddsbestämmelser
som regleras i Miljöbalken (MB) 7 kap. Området är vackert beläget vid sjön Mjörn
och därför finns stora värden för rekreation att ta hänsyn till. Avvägningar har gjorts
mellan olika intressen i den fördjupade översiktsplanen för Västra Bodarna (FÖP),
antagen av kommunfullmäktige i mars 2014. Utöver allmänna intressen finns
enskilda intressen genom både arrendatorer och Mossbergska Stiftelsen som
önskar att fastighetsregleringen ska ske så långt som möjligt efter deras önskemål.
Dessa intressen behöver också inkluderas i bedömningen kring markens lämplighet.
Andra aspekter att ta hänsyn till är skötsel. Det är viktigt att mark som lämnas
utanför fastighetsindelningen kan nyttjas, ägas och därmed skötas på ett
ändamålsenligt vis.
Samhällsbyggnadsnämnden gör i denna skrivelse avvägningar mellan allmänna och
enskilda intressen för att helheten ska bli väl avvägd och hållbar över tid. Detta
enligt Plan- och bygglagen ( PBL) 2 kap 1§.
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Utgångspunkter
Nedan anges viktiga utgångspunkter som ligger till grund för yttrandet. Det är
principer som Samhällsbyggnadsnämnden anser vara viktiga att Lantmäteriet tar
hänsyn till i aktuell fastighetsreglering. Dessa principer är;
1. Kulturhistoria
Västra Bodarna är välbevarad sedan tiden kring 1920-talet. Luftigheten, lummigheten, de smala gatorna, stenmurarna, de öppna vyerna samt de välbevarade husen
och miljöerna vittnar om en tid när de välbärgade göteborgarna flyttade ut till Västra
Bodarna för att leva det goda hälsosamma livet under helger och sommarhalvår.
Naturligtvis stod dessa hus ofta på väl tilltagna tomter, vilka finns kvar än idag. Det
låg i tiden att låta delar av tomten utgöra park eller naturmark i anslutning till sin bostad. Tomtindelningen är en avgörande del i Västra Bodarnas unika miljö. Skulle
avstyckningar göras för snäva finns stor risk att läsbarheten i kulturmiljön blir suddig
och svår att läsa av. Det skulle vara mycket ogynnsamt för Västra Bodarnas unika
karaktär och utveckling.
Tomtindelningen är tydlig i området och Samhällsbyggnadsnämnden önskar att
området i mångt och mycket är kvar som det är även efter genomförd
fastighetsreglering. Många av stenmurarna omfamnar tomterna och dess läge i
tomtgräns bidrar till att de både sköts och framhävs då vegetation röjs bort. På så
vis riskerar inte naturen ta över som den annars skulle ha gjort. Ligger inte
stenmurarna kvar i tomtgräns tappas förståelen för den historiska strukturen och för
Västra Bodarnas framväxt.
Lantmäteriet skriver på sid 2 i samrådshandlingen följande; ”Många av arrendeområdena har en väl tilltagen storlek utifrån nyttjandet som fritidsbostad och sedermera
åretruntbostad för många av arrendena. Detta karakteriserar Västerbodarna. Lantmäteriet har inte möjlighet att ta annan hänsyn till detta än vad som är lovligt i anspråkstaget enligt strandskyddsbestämmelserna och vad fastighetsbildningslagen
medgiver.”
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig frågande till varför bevarandet av kulturmiljön
inte ges större utrymme i samrådsförslaget och undrar var och vad i rådande lagstiftning det är angivet att enbart i anspråkstagen mark får lov att ingå i styckningslotterna. Fastighetsbildningslagen 3 kap. 3§ anger att ingen fastighetsbildning får
ske som försvårar områdets ändamålsenliga användning. En grundsten i områdets
identitet är den värdefulla kulturmiljön och genom att inte visa tillräckligt stor hänsyn
till den riskerar orten att utvecklas i fel riktning.
2. Fördjupad översiktsplan
I mars 2014 antog kommunfullmäktige FÖP Västra Bodarna, vilket är en fördjupad
översiktsplan för orten. Den har tagits fram i en demokratisk planprocess i enlighet
med Plan- och bygglagen (PBL). En fördjupad översiktsplan ska vara rådgivande för
den fysiska planeringen och därför ligger den nu som underlag till
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande. I en fördjupad översiktsplan tar man ett

2
Page 99 of 374

helhetsgrepp och gör olika avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen.
Slutresultatet antas av kommunfullmäktige. Det är viktigt att intentionerna i den
fördjupade översiktsplanen följs upp i Lantmäteriets arbete för att säkra att Västra
Bodarnas utveckling ska ske på det sätt som Alingsås kommun förordar och har
tagit ett gemensamt beslut kring
Sammanfattningsvis är det angivet i den fördjupade översiktsplanen att den
kulturhistorska miljön ska bevaras och att den utgör en grund för områdets
utveckling. De stora sammanhängande grönytorna är utpekade och viktiga för att
orten även fortsättningsvis ska andas friskhet och lummighet. Jordbruksmarken ska
fortsätta hållas öppen. Rekreationstråken, såsom strandspromenaderna, ska
utvecklas genom att bli fler. Sjön ska inte enbart komma de boende till gagn utan
allmänheten ska få ökad möjlighet att komma nära vattnet på fler platser än de som
idag finns tillgängliga.
Den fördjupade översiktsplanen innehåller beskrivande text och olika kartor som
visar hur orten lämpligast bevaras och utvecklas. Ingen karta är mer rådgivande än
någon annan och inget textavsnitt är viktigare än något annat. Att inte ta hänsyn till
den fördjupade översiktsplanen skulle vara att negligera kommunens vilja och
intentioner för ortens framtida utveckling. Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt
på att Lantmäteriet i mångt och mycket har tagit hänsyn till den fördjupade
översiktsplanens intentioner, särskilt när det gäller det allmänna intresset som
rekreation. Samhällsbyggnadsnämnden vill dock att Lantmäteriet tar mer hänsyn till
kulturmiljön, vilket är ett annat allmänt intresse som också behöver beaktas.
Samhällsbyggnadsnämnden menar att dessa intressen går att förena och försöker
tydliggöra det i bilaga 1-3 i detta samrådsyttrande.

3. Strandpromenad
I den fördjupade översiktsplanen finns viktiga rekreationsstråk utpekade, däribland
strandpromenader. Någon är befintlig och ett par av dem är framtida. De framtida
strandpromenaderna är inte lika tillgängliga som den befintliga. Dock är de inte
mindre viktiga för det.
Samhällsbyggnadsnämnden tar hänsyn till den fördjupade översiktsplanens
viljeyttringar för orten och anser därför att styckningslotterna inte ska sträcka sig ner
till strandslinjen på alla de ställen som arrendatorerna och Mossbergska Stiftelsen
önskar. Allemansrätten gör att allmänheten kan vistas på privat mark. Det gäller så
länge allmänheten inte stör eller förstör. Det är en rätt som är unik. Men är marken
av stort värde för allmänheten bör tillgängligheten säkras för framtiden genom att
den inte ägs privat. Det finns flera sådana platser i Västra Bodarna (se bilaga 1-3 i
denna skrivelse).
Även om allmänheten historiskt sett har haft tillträde till flera av dessa stråk är det till
stor del avhängt vem som äger och förvaltar marken. För att säkra allmänhetens
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tillträde är det viktigt att de inte privatiseras. Skulle de privatiseras är de inte längre
tillgängliga för allmänheten eftersom de då upplevs som avhållande.
De framtida strandpromenaderna som är belägna längst söderut (intill arrende nr 35
och nr 27) respektive norrut (intill arrende nr 16, 1, 20, 15, 3 och 52) är än så länge
inte några anlagda stråk och det kan vara relativt svårt att ta sig fram. Eftersom
fastighetsregleringen ska hålla över tid är det viktigt att förhålla sig till kommunens
strategiska planer för området som exempelvis FÖP Västra Bodarna. Därför
behöver strandpromenaderna beaktas i den nu aktuella fastighetsregleringen och
erforderlig plats ska ges åt dessa.
Det är viktigt att ägande och därmed skötselansvar fastslås i samband med övrig
reglering. Det gäller för såväl befintlig som framtida strandpromenader.
Där det är möjligt bör fastigheterna inte sträcka sig närmare än ca 10-15 meter från
strandlinjen för att passagen ska vara tillräckligt bred för allmänheten att röra sig på
med hänsyn till befintlig terräng och för att undvika att strandpromenaden ska
upplevas allt för privat. I de fall som det ligger en eventuell komplementbyggnad
inom denna zon är det viktigt att den inte privatiseras genom altan, utemöbler eller
dylikt eftersom det i så fall kan upplevas avhållande.
I lantmäteriets samrådsförslag föreslås det att flera styckningslotter ska avgränsas
relativt långt öster om strandlinjen. Det anser Samhällsbyggnadsnämnden inte vara
nödvändigt för att garantera allmänhetens tillgänglighet. Det är viktigt att dessa
berörda styckningslotter fortsätter att ha kopplingen till vattnet så att den historiska
strukturen inte ger vika i onödan.

4. Strandskydd
Samhällsbyggnadsnämnden vill tydligt framhålla att även enskilda kan äga mark
som ligger inom strandskyddat område. Bara för att marken är privatägd innebär
inte det per automatik att strandskyddets syften motverkas. Det viktigaste är att
fastighetsägaren är medveten om de begränsningar och skyldigheter som det
innebär. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig därför frågande till lantmäteriets
förhållningssätt till vad som ska ingå i styckningslotten och inte.
Samhällsbyggnadsnämnden vill påminna Lantmäteriet om att det inte är något
strandskydd som upphävs eller att dispens från strandskyddsbestämmelserna ges
genom den nu aktuella fastighetsreglering som Lantmäteriet låter utföra. Innan
eventuella åtgärder planeras på de framtida fastigheterna måste fastighetsägaren
först ansöka om dispens från strandskyddsreglerna. Det gäller för samtliga
fastigheter 0-300 meter från strandlinjen. Detta gäller för att få bygga, gräva,
anlägga eller på annat sätt göra ingrepp och påverka området.
Strandskyddsdispens behöver sökas för varje ny åtgärd som önskas utföras inom
fastigheten oavsett om sådan har sökts och beviljats tidigare.

4
Page 101 of 374

Samhällsbyggnadsnämnden anser att den tomtplatsavgränsning som Lantmäteriet
låter utföra inte måste utgöra framtida fastighetsavgränsning. Att göra
tomtplatsavgränsningar utifrån rådande strandskyddsbestämmelser är dessutom en
uppgift för kommunen att utföra, inte Lantmäteriet.
Samhällsbyggnadsnämnden ser bekymmersamt på det faktum att Lantmäteriet
agerar i den roll som Alingsås kommun har fått delegation på från Länsstyrelsen
gällande strandskyddsfrågan. Det kan ställa höga förväntningar hos
fastighetsägarna när de vill bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt göra ingrepp
och påverka området som kräver strandskyddsdispens. Det finns inga garantier att
Samhällsbyggnadsnämnden har samma syn på lämplig tomtplatsavgränsning som
Lantmäteriet redovisat i den nu aktuella fastighetsregleringen.

5. Mark som undantas från regleringen
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. ska såväl enskild bostadstomt som allmän
mark hållas i vårdat skick. Skötselansvaret kan bli väldigt otydligt när mark som
undantas från regleringen skapar smala stråk och otillgängliga öar mellan
styckningslotterna. Därför anser Samhällsbyggnadsnämnden att det är av stor vikt
att markytorna hålls samman och antingen är/blir en del av den större
sammanhängande grönstrukturen eller att privata fastighetsägare äger den mark de
tidigare har arrenderat hela vägen ut till granntomten, stenmuren, staketet, gatan,
strandlinjen etc. Att däremot utöka det markområde som tidigare har arrenderats,
anser Samhällsbyggnadsnämnden i regel vara olämpligt. Om marken bedöms vara
av allmänt intresse och att det väger tyngre än det enskilda intresset, anser
Samhällsbyggnadsnämnden att det kan finnas anledning till att säkra det genom att
låta markområdet istället utgöra allmän plats.
Det är viktigt att ägandeskapet och därmed skötselansvaret utreds och tydliggörs på
all mark som ligger inom berört område. Inga tomma luckor eller stråk bör skapas
däremellan. Förutom otydlighet i ansvarsfrågan skulle denna mark även försvåra en
framtida planläggning av området. Fastighetsbildningslagen 3 kap. 3§ anger att
ingen fastighetsbildning får ske som motverkar lämplig planläggning av området.

6. Arrendatorernas och stiftelsens intressen
Stiftelsen Apotekaren Fredrik Mossbergs donation har ansökt om fastighetsreglering
hos Lantmäteriet berörande rubricerade fastigheter i Västra Bodarna. Marken har
arrenderats i snart 100 år och dagens arrendatorer har nu blivit erbjudna att köpa
marken. Båda parter är på det hela taget överens och nu återstår enbart den
aktuella fastighetsregleringen. Kartunderlag som visar parternas önskemål
inlämnades till Lantmäteriet som i sin tur har justerat gränserna i ett samrådsförslag.
I bilaga 1-3 redovisas lantmäteriets förslag som rastrerade ytor och
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till justeringar av dessa (blå- och rosafärgade
ytor).
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Arrendatorerna har ett högt egenintresse av att få köpa den mark som de har
kommit överens med Stiftelsen om att få köpa. Stiftelsen och andra sidan vill sälja
den mark som är överenskommen utan att få problem i senare skede med mark
som blir svår att sälja, planlägga eller på annat sätt utveckla. Dessa enskilda
intressen är viktiga att ha med sig in i den sammanvägning som det här yttrandet
ger uttryck för.

Övrigt
Samhällsbyggnadsnämnden anser att tidigare arrenderad mark i regel även
fortsättningsvis ska utgöra den mark som tillfaller styckningslotten. Vissa undantag
bör dock göras där skäl till detta finns. Strandpromenader och andra viktiga stråk
samt områden som är utpekade i den fördjupade översiktsplanen för Västra
Bodarna ska vara allmänt tillgängliga. Detta gäller såväl befintliga stråk och
områden som framtida.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att stenmurar även fortsättningsvis ska utgöra
tomtavskiljare (m.a.o. ligga i tomtgräns). Dessa utgör en förståelse för den gångna
tiden och hur gamla gränser har legat i landskapet.
Samhällsbyggnadsnämnden vill betona att en bostadstomt bör ha en relativt ren
form utan för mycket svängar och böjar runt krön. Vad som är ianspråktaget och
inte, bör inte vara utgångspunkten i detta uppdrag. Platsens lämplighet, tomternas
form, kulturmiljön och utpekade stråk samt områden, bör vara fokusområdena
istället anser Samhällsbyggnadsnämnden och hoppas därför se ett justerat förslag
som har en bredare syn när det gäller de olika intressena för såväl allmänhet som
för enskilda.
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Samhällsbyggnadsnämndens kommentarer till respektive styckningslott
(se även tillhörande kartbilagor 1-3)
Nr 1
Längs med strandlinjen sträcker sig en framtida strandpromenad som är utpekad i
den fördjupade översiktsplanen som viktigt framtida rekreationsstråk. En zon på ca
0-15 meter föreslås tas i anspråk längs strandlinjen. Samhällsbyggnadsnämnden
bedömer att det allmänna intresset väger över det enskilda i detta fall. Dock anser
Samhällsbyggnadsnämnden att gränsen i väster kan flyttas närmare
strandpromenaden.
I öster är styckningslotten avgränsad med stenmurar och upplevs redan idag som
avhållande. Det är av stor vikt för kulturmiljön att styckningslotterna inte avgränsas
för snävt. Läsbarheten i den kulturhistoriska miljön skulle i så fall påtagligt
försämras. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen
enligt bilaga 2.
Nr 2
Låt styckningslotten omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens ansökan.
Aktuellt markområde bedöms inte ha några särskilda intressen för allmänheten.
Formen på den föreslagna styckningslotten är inte lämplig för bostadsfastighet. Den
mark som lämnas öster om föreslagen gräns blir svår att använda till annat ändamål
eftersom den saknar tillfartsväg. Den utgör inte heller något intressant
rekreationsområde för allmänheten eftersom den i princip helt omringas av privatägd
mark vilken upplevs avhållande. Markområdet som är belägen närmast den
allmänna vägen ingår inte i något större sammanhängande grönområde och
omfattas inte heller av några höga naturvärden. Samhällsbyggnadsnämnden vill
därför att Lantmäteriet justerar gränsen enligt bilaga 1.
Nr 3
Längs med strandlinjen sträcker sig en framtida strandpromenad som är utpekad i
den fördjupade översiktsplanen som viktigt framtida rekreationsstråk. En zon på ca
0-15 meter föreslås tas i anspråk längs strandlinjen. Samhällsbyggnadsnämnden
bedömer att det allmänna intresset väger över det enskilda i detta fall. Dock anser
Samhällsbyggnadsnämnden att gränsen i väster kan flyttas närmare
strandpromenaden. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar
gränsen enligt bilaga 2.
Nr 4
Lantmäteriet föreslår en annan avgränsning än den som är redovisad i stiftelsens
ansökan. Eftersom den kommer att ingå i ett större sammanhängande grönområde
som är utpekat i den fördjupade översiktsplanen så har Samhällsbyggnadsnämnden
ingen invändning mot detta. Markområdet omfattas dessutom av högra naturvärden
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och det förhöjder skälen till att låta marken inkluderas i omkringliggande
grönstruktur.
Nr 5
Låt styckningslotten i väster omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens
ansökan och därmed låta gränsen sträcka sig ner till strandlinjen.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att Lantmäteriet borde utgå från dagens
förhållanden då det är fråga om en ny förrättning. Skulle en smal remsa sparas
mellan styckningslott och strandlinje skulle det inte bara försvåra skötseln, det skulle
också försvåra en eventuell framtida planläggning. Fastighetsbildningslagen 3 kap.
3§ anger att ingen fastighetsbildning får ske som motverkar lämplig planläggning av
området. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen
enligt bilaga 2.
Nr 6
Finns ej med i lantmäteriets samrådshandling.
Nr 7
Finns ej med i lantmäteriets samrådshandling.
Nr 8
Längs med strandlinjen sträcker sig en befintlig strandpromenad som är utpekad i
den fördjupade översiktsplanen som viktigt befintligt rekreationsstråk. En zon på ca
0-15 meter föreslås tas i anspråk längs strandlinjen. Samhällsbyggnadsnämnden
bedömer att det allmänna intresset väger över det enskilda i detta fall. Dock anser
Samhällsbyggnadsnämnden att gränsen i väster kan flyttas närmare
strandpromenaden så att samtliga styckningslotter längs den aktuella sträckan har
ungefär lika avstånd till såväl strandlinje som strandpromenad beroende på
förutsättningar i terräng. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet
justerar gränsen enligt bilaga 1.
Nr 9
Ingen erinran.
Nr 10
Låt styckningslotten i väster omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens
ansökan och därmed låta gränsen sträcka sig ner till strandlinjen.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att Lantmäteriet borde utgå från dagens
förhållanden då det är fråga om en ny förrättning. Skulle en smal remsa sparas
mellan styckningslott och strandlinje skulle det inte bara försvåra skötseln, det skulle
också försvåra en eventuell framtida planläggning. Fastighetsbildningslagen 3 kap.
3§ anger att ingen fastighetsbildning får ske som motverkar lämplig planläggning av
området. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen
enligt bilaga 2.
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Nr 11
Lantmäteriet föreslår en annan avgränsning i norr än den som är redovisad i
stiftelsens ansökan. Eftersom den är avskild genom en tillfartsväg så har
Samhällsbyggnadsnämnden ingen invändning mot detta. Istället föreslår
Samhällsbyggnadsnämnden att låta den gräsyta som ligger i nordväst att ingå i
styckningslotten. I så fall skulle styckningslotten få en form som är ger möjlighet till
bättre nyttjande. På plats upplevs det också naturligt att den gräsbelagda marken
och den föreslagna styckningslotten hör ihop. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför
att Lantmäteriet justerar gränsen enligt bilaga 1.
Nr 12
Ingen erinran.
Nr 13
Ingen erinran.
Nr 14
Låt styckningslotten inkludera stenmurarna i väst. De är viktiga kulturbärare.
Samhällsbyggnadsnämnden anser också att marken mellan styckningslotterna nr 50
och 14 kan inkluderas i styckningslotterna eftersom marken inte utgörs av något
utpekat allmänt intresse. Dock behöver gränsen mellan de två styckningslotterna
justeras så att de får en mer lämplig form för sitt ändamål, se föreslagen
gränsdragning i bilaga 1.
Nr 15
Låt styckningslotten i omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens ansökan.
Den påverkar inte möjligheten för framtida strandpromenad längs med strandlinjen.
Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen enligt bilaga
2.
Nr 16
Längs med strandlinjen sträcker sig en framtida strandpromenad som är utpekad i
den fördjupade översiktsplanen som viktigt framtida rekreationsstråk. En zon på ca
0-15 meter föreslås tas i anspråk längs strandlinjen. Samhällsbyggnadsnämnden
bedömer att det allmänna intresset väger över det enskilda i detta fall. Dock anser
Samhällsbyggnadsnämnden att gränsen i väster kan flyttas närmare
strandpromenaden. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar
gränsen enligt bilaga 2.
Nr 17
Finns ej med i lantmäteriets samrådshandling.
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Nr 18
Låt styckningslotten i väster omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens
ansökan och därmed låta gränsen sträcka sig ner till strandlinjen.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att Lantmäteriet borde utgå från dagens
förhållanden då det är fråga om en ny förrättning. Skulle en smal remsa sparas
mellan styckningslott och strandlinje skulle det inte bara försvåra skötseln, det skulle
också försvåra en eventuell framtida planläggning. Fastighetsbildningslagen 3 kap.
3§ anger att ingen fastighetsbildning får ske som motverkar lämplig planläggning av
området. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen
enligt bilaga 1.
Nr 19
Låt styckningslotten omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens ansökan
och därmed låta den västra gränsen sträcka sig ner till strandlinjen.
Samhällsbyggnadsnämnen anser att parkeringsplatsen samt stråket ner till sjön ska
utgöra allmän plats eftersom det finns en gemensam brygga som man annars inte
kan nå. Även bryggan och plats för uppställning bör utgöra allmän plats. Liknande
platser finns det inte så många av i Västra Bodarna även om strandremsan är
relativt lång. Därför är det extra viktigt att värna om denna yta. Gatorna är smala och
stor del av tillgänglig mark upplåts privat. Därför är det svårt för allmänheten att hitta
lämplig plats för rekreation och angöring nära sjön. Från parkeringsplatsen kan man
ta sig vidare till den befintliga strandspromenaden, vilket stärker det allmänna
intresset ytterligare. Ovan beskriven mark föreslås därför inte upplåtas åt
styckningslott nr 19. Vid behov av parkering och nyttjande av väg får servitut eller
liknande tecknas. Viktigt att detta ses över inom ramen för det nu aktuella ärendet.
Nr 20
Längs med strandlinjen sträcker sig en framtida strandpromenad som är utpekad i
den fördjupade översiktsplanen som viktigt framtida rekreationsstråk. En zon på ca
0-15 meter föreslås tas i anspråk längs strandlinjen. Samhällsbyggnadsnämnden
bedömer att det allmänna intresset väger över det enskilda i detta fall. Dock anser
Samhällsbyggnadsnämnden att gränsen i väster kan flyttas närmare
strandpromenaden. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar
gränsen enligt bilaga 2.
I sydost har Lantmäteriet uteslutit ett mindre markområde från styckningslotten.
Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att marken inte omfattas av några
allmänna intressen och föreslår därför att även den ska ingå i avgränsningen.
Nr 21
Lantmäteriet föreslår en annan avgränsning i norr än den som är redovisad i
stiftelsens ansökan. Eftersom den kommer att ingå i ett större sammanhängande
grönområde som är utpekat i den fördjupade översiktsplanen så har
Samhällsbyggnadsnämnden ingen invändning mot detta.
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Nr 22
Låt styckningslotten omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens ansökan.
Marken bedöms inte ha några särskilda intressen för allmänheten.
Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen enligt bilaga
1.
Nr 23
Lantmäteriet föreslår en annan avgränsning än den som är redovisad i stiftelsens
ansökan. Den avviker genom att utesluta mark som ligger inom ett mindre område
som är beläget utanför stenmurarna. Samhällsbyggnadsnämnden anser att det
aktuella markområdet bör tillfalla styckningslott 23. Det finns ingen konflikt mellan
enskilda och allmänna intressen. Markområdet ingår inte i den fördjupade
översiktsplanen som viktigt rekreationsstråk. Marken är ianspråktagen och är
nödvändig för att kunna nyttja styckningslotten på ett bra sätt. Styckningslotten är
förhållandevis liten och har svårt att ordna med tillfart och angöring på annat vis.
Lantmäteriet skriver i samrådshandlingen att markområdet är olovligen
ianspråktagen, vilket Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig tvivlande till. Eventuella
missförstånd kan redas ut med Samhällsbyggnadskontoret vid behov.
Fastighetsbildningslagen 3 kap. 3§ anger att ingen fastighetsbildning får ske som
försvårar områdets ändamålsenliga användning. Samhällsbyggnadsnämnden vill
därför att Lantmäteriet justerar gränsen enligt bilaga 1.
Nr 24
Låt styckningslotten omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens ansökan.
Marken är redan ianspråktagen och tydligt avgränsad av både stenmur och staket.
Markområdet är inte angivet som allmänt intresse i den fördjupade översiktsplanen
och med anledning av murarna har allmänheten inte heller något egentligt tillträde.
Stråket som Lantmäteriet vill spara mellan styckningslotterna nr 24 och 30 är inte
utpekat som värdefullt rekreationsstråk. Det finns en risk att stråket blir eftersatt
eftersom behovet inte är tillräckligt tydligt. Fastigheten omfattas av mycket höga
kulturhistoriska värden och bör bibehållas i den omfattning som den har idag.
Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen enligt bilaga
1.
Nr 25
Ingen erinran.
Nr 26
Ingen erinran.
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Nr 27
Längs med strandlinjen sträcker sig en framtida strandpromenad som är utpekad i
den fördjupade översiktsplanen som viktigt nytt rekreationsstråk.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det allmänna intresset väger över det
enskilda i detta fall och har därför ingen erinran mot lantmäteriets förslag.
Lantmäteriet föreslår en annan avgränsning i norr än den som är redovisad i
stiftelsens ansökan. Eftersom den kommer att ingå i ett större sammanhängande
grönområde som är utpekat i den fördjupade översiktsplanen så har
Samhällsbyggnadsnämnden ingen invändning mot detta.
Nr 28
Låt styckningslotten i väster omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens
ansökan och därmed låta gränsen sträcka sig ner till strandlinjen.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att Lantmäteriet borde utgå från dagens
förhållanden då det är fråga om en ny förrättning. Skulle en smal remsa sparas
mellan styckningslott och strandlinje skulle det inte bara försvåra skötseln, det skulle
också försvåra en eventuell framtida planläggning. Fastighetsbildningslagen 3 kap.
3§ anger att ingen fastighetsbildning får ske som motverkar lämplig planläggning av
området. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen
enligt bilaga 1.
Nr 29
Låt styckningslotten i väster omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens
ansökan och därmed låta gränsen sträcka sig ner till strandlinjen.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att Lantmäteriet borde utgå från dagens
förhållanden då det är fråga om en ny förrättning. Skulle en smal remsa sparas
mellan styckningslott och strandlinje skulle det inte bara försvåra skötseln, det skulle
också försvåra en eventuell framtida planläggning. Fastighetsbildningslagen 3 kap.
3§ anger att ingen fastighetsbildning får ske som motverkar lämplig planläggning av
området. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen i
dessa delar enligt bilaga 2.
Markområdet i norr bedöms ha särskilda intressen för allmänheten. Det är utpekat i
den fördjupade översiktsplanen som område med stort rekreationsvärde. Liknande
platser finns det inte så många av i Västra Bodarna även om strandremsan är
relativt lång. Därför är det extra viktigt att värna om denna yta. Med anledning av att
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det allmänna intresset väger över det
enskilda så har nämnden ingen invändning mot lantmäteriets förslag. Det aktuella
markområdet har enligt uppgift tagits i anspråk olovligen. Ovan beskriven mark
föreslås därför inte upplåtas åt styckningslott nr 29. Det är viktigt att det utreds vem
som ska äga och sköta marken i samband med nu aktuell fastighetsreglering.
Marken ansluter till den badstrand som kommunen har fått förfrågan om att
eventuellt köpa. Från badstranden längs med strandkanten norrut sträcker sig en
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framtida strandpromenad som är utpekad i den fördjupade översiktsplanen som
viktigt nytt rekreationsstråk.
Nr 30
Låt styckningslotten omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens ansökan.
Marken är redan ianspråktagen och tydligt avgränsad av både stenmur och staket.
Markområdet är inte angivet som allmänt intresse i den fördjupade översiktsplanen
och med anledning av murarna har allmänheten inte heller något egentligt tillträde.
Den nordösta delen av styckningslotten ansluter till den större genom en ca 3 meter
bred passage. Stråket som Lantmäteriet vill spara mellan styckningslotterna nr 24
och 30 är inte utpekat som värdefullt rekreationsstråk. Det finns en risk att stråket
blir eftersatt eftersom behovet inte är tillräckligt tydligt. Samhällsbyggnadsnämnden
vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen enligt bilaga 1.
Nr 31
Låt styckningslotten omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens ansökan.
Bättre att låta den olovligt ianspråktagna marken bli ett tillsynsärende hos
kommunen. Markremsen utgör inget allmänt intresse eftersom omkringliggande
mark ägs privat. Det medför att annan användning är starkt begränsad.
Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen enligt bilaga
1.
Nr 32
Låt styckningslotten omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens ansökan.
Låt istället den olovligt ianspråktagna marken bli ett tillsynsärende hos kommunen.
Skapa inga utrymmen mellan styckningslotterna eftersom det inte finns några
utpekade rekreationsstråk. Det finns stor risk att sådana stråk blir eftersatta
eftersom behov och intresse av skötsel inte är tillräckligt tydligt.
Nr 33
Låt styckningslotten omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens ansökan.
Marken bedöms inte ha några särskilda intressen för allmänheten och den kan inte
heller nyttjas för andra ändamål eftersom den sannolikt är bullerstörd av Västra
Stambanan. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen
enligt bilaga 1.
Nr 34
Lantmäteriet föreslår en annan avgränsning än den som är redovisad i stiftelsens
ansökan. Eftersom den kommer att ingå i ett större sammanhängande grönområde
som är utpekat i den fördjupade översiktsplanen så har Samhällsbyggnadsnämnden
ingen invändning mot detta. Markområdet omfattas dessutom av högra naturvärden
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och det förhöjder skälen till att låta marken inkluderas i omkringliggande
grönstruktur.
Nr 35
Låt styckningslotten i väster omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens
ansökan och därmed låta gränsen sträcka sig ner till strandlinjen.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att Lantmäteriet borde utgå från dagens
förhållanden då det är fråga om en ny förrättning. Skulle en smal remsa sparas
mellan styckningslott och strandlinje skulle det inte bara försvåra skötseln, det skulle
också försvåra en eventuell framtida planläggning. Fastighetsbildningslagen 3 kap.
3§ anger att ingen fastighetsbildning får ske som motverkar lämplig planläggning av
området. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen i
dessa delar enligt bilaga 2.
Markområdet i söder bedöms ha särskilda intressen för allmänheten. Det är utpekat
i den fördjupade översiktsplanen som område med stort rekreationsvärde. Liknande
platser finns det inte så många av i Västra Bodarna även om strandremsan är
relativt lång. Därför är det extra viktigt att värna om denna yta. Med anledning av att
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det allmänna intresset väger över det
enskilda så har nämnden ingen invändning mot Lantmäteriets förslag.
Nr 36
Markområdet närmast sjön bedöms ha särskilda intressen för allmänheten. Det är
utpekat i den fördjupade översiktsplanen som område med stort rekreationsvärde.
Liknande platser finns det inte så många av i Västra Bodarna även om
strandremsan är relativt lång. Därför är det extra viktigt att värna om denna yta. Med
anledning av att Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det allmänna intresset
väger över det enskilda så har nämnden ingen invändning mot Lantmäteriets
förslag.
Marken ansluter till den badstrand som kommunen har fått förfrågan om att
eventuellt köpa. Från badstranden längs med strandkanten norrut sträcker sig en
framtida strandpromenad som är utpekad i den fördjupade översiktsplanen som
viktigt nytt rekreationsstråk.
Nr 37
Finns ej med i lantmäteriets samrådshandling.
Nr 38
Låt styckningslotten omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens ansökan.
Marken bedöms inte ha några särskilda intressen för allmänheten och den kan inte
heller nyttjas för andra ändamål eftersom den sannolikt är bullerstörd av Västra
Stambanan. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen
i dessa delar enligt bilaga 1.
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Nr 39
Ingen erinran.
Nr 40
Finns ej med i lantmäteriets samrådshandling.
Nr 41
Låt styckningslotten omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens ansökan.
Marken bedöms inte ha några särskilda intressen för allmänheten och den kan inte
heller nyttjas för andra ändamål eftersom den sannolikt är bullerstörd av Västra
Stambanan. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen
i dessa delar enligt bilaga 1.
Lantmäteriet föreslår en annan avgränsning i norr än den som är redovisad i
stiftelsens ansökan. Finns där en stenmur så anser Samhällsbyggnadsnämnden att
styckningslotten ska stäcka sig fram till den eftersom den i så fall utgör en naturlig
gräns. Skulle styckningslott nr 9 behöva en utfartsväg kan det i så fall ordnas genom
exempelvis servitut.
Nr 42
Finns ej med i lantmäteriets samrådshandling.
Nr 43
Finns ej med i lantmäteriets samrådshandling.
Nr 44
Från parkeringen och ner till sjön, mellan styckningslotterna nr 44 och nr 19,
sträcker sig den befintliga strandpromenaden. Strandpromenaden är utpekad i den
fördjupade översiktsplanen som viktigt befintligt rekreationsstråk.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det allmänna intresset väger tyngre än det
enskilda och anser därför att det är viktigt att strandpromenaden säkras för fortsatt
framkomlighet. Förutom att stråket utgör ett viktigt rekreationsstråk så är det även
en viktig kulturhistorisk miljö eftersom det var Apotekare Mossberg som lät uppföra
den.
Samhällsbyggnadsnämnen föreslår därför att stråket ska utgöra allmän plats men
att resterande mark däromkring ska fortsätta tillfalla styckningslott nr 44. Viktigt att
marken runt strandpromanden fortsätter att omfattas av strandskydd så att miljön
inte riskerar att upplevas avhållande. Bara ett så brett stråk som anses absolut
nödvändigt ska tas i anspråk för allmänheten genom styckningslotten. Längs med
strandlinjen föreslås sedan en zon på ca 0-15 meter upplåtas för strandspromenad.
Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen enligt bilaga
1.
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Nr 45
Längs med strandlinjen sträcker sig en befintlig strandpromenad som är utpekad i
den fördjupade översiktsplanen som viktigt befintligt rekreationsstråk. En zon på ca
0-15 meter föreslås tas i anspråk längs strandlinjen. Samhällsbyggnadsnämnden
bedömer att det allmänna intresset väger över det enskilda i detta fall. Dock anser
Samhällsbyggnadsnämnden att gränsen i väster kan flyttas närmare
strandpromenaden så att samtliga styckningslotter längs den aktuella sträckan har
ungefär lika avstånd till såväl strandlinje som strandpromenad beroende på
förutsättningar i terräng. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet
justerar gränsen i dessa delar enligt bilaga 2.
Nr 46
Låt styckningslotten omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens ansökan.
Marken bedöms inte ha några särskilda intressen för allmänheten och den kan inte
heller nyttjas för andra ändamål eftersom den sannolikt är bullerstörd av Västra
Stambanan. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen
i dessa delar enligt bilaga 1.
Nr 47
Längs med strandlinjen sträcker sig en befintlig strandpromenad som är utpekad i
den fördjupade översiktsplanen som viktigt befintligt rekreationsstråk. En zon på ca
0-15 meter föreslås tas i anspråk längs strandlinjen. Samhällsbyggnadsnämnden
bedömer att det allmänna intresset väger över det enskilda i detta fall. Dock anser
Samhällsbyggnadsnämnden att gränsen i väster kan flyttas närmare
strandpromenaden så att samtliga styckningslotter längs den aktuella sträckan har
ungefär lika avstånd till såväl strandlinje som strandpromenad beroende på
förutsättningar i terräng. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet
justerar gränsen i dessa delar enligt bilaga 2.
Nr 48
Samhällsbyggnadsnämnen anser att parkeringsplatsen samt stråket ner till sjön ska
utgöra allmän plats eftersom det finns en gemensam brygga som man annars inte
kan nå. Även bryggan och plats för uppställning bör utgöra allmän plats. Liknande
platser finns det inte så många av i Västra Bodarna även om strandremsan är
relativt lång. Därför är det extra viktigt att värna om denna yta. Gatorna är smala och
stor del av tillgänglig mark upplåts privat. Därför är det svårt för allmänheten att hitta
lämplig plats för rekreation och angöring nära sjön. Från parkeringsplatsen kan man
ta sig vidare till den befintliga strandspromenaden, vilket stärker det allmänna
intresset ytterligare. Ovan beskriven mark föreslås därför inte upplåtas åt
styckningslott nr 48. Dock kan ett litet stycke mark närmast sjön tillfalla
styckningslotten eftersom den inte bedöms behövas för att tillgodose det allmänna
intresset för rekreation, se bilaga 1.
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Nr 49
Ingen erinran.
Nr 50
Låt styckningslotten inkludera stenmurarna i nordväst. De är viktiga kulturbärare.
Samhällsbyggnadsnämnden anser också att marken mellan styckningslotterna nr 50
och 14 kan inkluderas i styckningslotterna eftersom marken inte utgörs av något
utpekat allmänt intresse. Dock behöver gränsen mellan de två styckningslotterna
justeras så att de får en mer lämplig form för sitt ändamål, se föreslagen
gränsdragning i bilaga 1.
Nr 51
Lantmäteriet föreslår en annan avgränsning i nordväst än den som är redovisad i
stiftelsens ansökan. Eftersom den kommer att ingå i ett större sammanhängande
grönområde som är utpekat i den fördjupade översiktsplanen så har
Samhällsbyggnadsnämnden ingen invändning mot detta.
Nr 52
Markområdet i nordväst bedöms att ha särskilda intressen för allmänheten. Det är
utpekat i den fördjupade översiktsplanen som område med stort rekreationsvärde.
Liknande platser finns det inte så många av i Västra Bodarna även om
strandremsan är relativt lång. Därför är det extra viktigt att värna om denna yta.
Med anledning av att Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det allmänna
intresset väger över det enskilda har Samhällsbyggnadsnämnden inga invändningar
mot lantmäteriets förslag mer än att den västra gränsen kan sträcka sig något mer
västerut om så är önskvärt, se bilaga 2.
Nr 53
Ingen erinran.
Nr 54
Ingen erinran.
Västerbodarna 1:374
Samhällsbyggnadsnämnden vill tydligt framhålla att det är kommunen som bedömer
möjligheten för strandskyddsdispens. Är det mark som ligger norr om fastigheten är
det troligtvis mark som redan är belägen inom bostadens hemfridszon. Idag ligger
nämligen fastighetsgränsen mycket nära bostaden (knappt ett par meter). Därmed
är det troligt att en bedömning av lämplig tomtplatsavgränsning skulle kunna
inkludera den yta som nu är aktuell för marköverföring. Att det inte finns någon
dispens utfärdad idag beror sannolikt på att marköverföringen ännu inte är
verkställd. Samhällsbyggnadsnämnden motsäger sig därför Lantmäteriets förslag
och anser att 170 kvm borde införlivas med fastigheten Strandskyddsdispens måste
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dock sökas innan anläggande av parkeringsplats eftersom en sådan åtgärd
förändrar platsens förhållanden.
Västerbodarna 1:29
Kommunen har visat intresse av att köpa badplatsen som är belägen intill den
befintliga bastun som nyligen har förvärvats. Kommunen ansvarar för allmänna
mark- och vattenområden så om Lantmäteriet vill se ett fortsatt allmänt nyttjande av
badstranden så anser Samhällsbyggnadsnämnden att kommunen borde ses som
högst lämplig köpare av denna.
Bergsjödal 1:72
Samhällsbyggnadsnämnden vill tydligt framhålla att det är kommunen som bedömer
möjligheten för strandskyddsdispens. Låt fastigheten inkludera de 300 kvm som
arrendeområdet utökades med 2017. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att
fastighetsägaren tar kontakt med kommunen om eventuell strandskyddsdispens i
efterhand. Marken bedöms inte ha några särskilda intressen för allmänheten och
den kan inte heller nyttjas för andra ändamål eftersom den sannolikt är bullerstörd
av Västra Stambanan. Samhällsbyggnadsnämnden motsäger sig därför
Lantmäteriets förslag och anser att de sökta markområdet borde införlivas med
fastigheten
Västerbodarna 1:23
Ingen erinran.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
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Samhällsbyggnadsnämnden, Alingsås kommun
2018-12-17
Dnr: 2018.196 SBN

Samrådsyttrande avseende fastighetsreglering berörande Västerbodarna 1:16, 1:30, 1:33, 1:36 och 1:58 m.fl.
Lantmäteriets ärende O172337

Bilaga 1

Reviderad 2018-12-07
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Samhällsbyggnadsnämnden, Alingsås kommun
2018-12-17
Dnr: 2018.196 SBN

Bilaga 2

Samrådsyttrande avseende fastighetsreglering berörande Västerbodarna 1:16, 1:30, 1:33, 1:36 och 1:58 m.fl.
Lantmäteriets ärende O172337
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Samhällsbyggnadsnämnden, Alingsås kommun
2018-12-17
Dnr: 2018.196 SBN

Bilaga 3

Samrådsyttrande avseende fastighetsreglering berörande Västerbodarna 1:16, 1:30, 1:33, 1:36 och 1:58 m.fl.
Lantmäteriets ärende O172337
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Page 118 of 374

Page 119 of 374

Page 120 of 374

Page 121 of 374

Page 122 of 374

Page 123 of 374

Page 124 of 374

Page 125 of 374

Page 126 of 374

Page 127 of 374

Page 128 of 374

Page 129 of 374

Page 130 of 374

Page 131 of 374

Page 132 of 374

Page 133 of 374

Page 134 of 374

Page 135 of 374

Page 136 of 374

Page 137 of 374

Page 138 of 374

Page 139 of 374

Page 140 of 374

Page 141 of 374

Page 142 of 374

Page 143 of 374

Page 144 of 374

Page 145 of 374

Page 146 of 374

Page 147 of 374

Page 148 of 374

Page 149 of 374

Page 150 of 374

Page 151 of 374

Page 152 of 374

Page 153 of 374

Page 154 of 374

Yttrande till LM gällande arrenden i VB (rev.)

Handläggare:
Cecilia Sjölin
SBN-datum:
2018-12-17 (rev. 2018-12-06)

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Sammanfattning
Ärendebeskrivning:
•
Göteborgs Stad vill sälja marken i Västra Bodarna som sedan 1920-talet
har arrenderats ut.
•
Arrendetomterna ingår i en fastighetsreglering som utförs av Lantmäteriet.
•
SBN har getts tillfälle att yttra sig på samrådshandlingen.
Bedömning:
Samrådsyttrandet utgår från följande:
•
Kulturhistoria (KMP) – bl.a. väl tilltagna tomter och stenmurar
•
Fördjupad översiktsplan (FÖP) – bl.a. rekreation och strandspromenader
•
Strandskyddsbestämmelser – vem kan äga mark och vem äger frågan
•
Enskilda intressen – arrendatorer och stiftelsen
Samrådsyttrandet består av:
Översiktskarta
•
Beskrivning av utgångspunkter / förhållningssätt
•
Kommentarer för varje arrende
•
Sammanställning av gjorda avvägningar på kartorbilagor
Förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämndens antar samhällsbyggnadskontorets
samrådsyttrande som sitt eget.
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Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Handläggare:
SBN-datum:
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

Översiktskarta

2018-12-10
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2

Handläggare:
SBN-datum:
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

Översiktskarta

2018-12-10
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Handläggare:
SBN-datum:
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

Översiktskarta

2018-12-10
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Handläggare:
SBN-datum:
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

Översiktskarta

2018-12-10
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Ändring av detaljplan för
Alingsås, Bilservice vid
Charlottenbergsvägen,
antagande
11
2017.162 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-17
Johan Delvert

Samhällsbyggnadsnämnden

0322-61 60 64
2017.162 SBN

Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bilservice vid
Charlottenbergsvägen
Ärendebeskrivning
Planuppdraget har tillkommit genom att samhällsbyggnadsnämnden 2016-06-13, § 94,
beslutade om ett positivt planbesked för del av fastigheten Stadsskogen 2:133.
Syftet med planändringen är att möjliggöra byggnation av bilservice samt att bevara
naturmark som i gällande plan regleras som parkering.

Beredning
Planläggningen sker med standardförfarande.
Planförslaget har varit ute på samråd 17 augusti – 14 september och granskning 26 oktober
– 11 november. Mindre revideringar har gjorts.
Marken ägs idag av Alingsås kommun. Överlåtelseavtal skrivs med exploatören före planen
vinner laga kraft.
Ekonomisk bedömning
Planen finansieras med planavtal.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar planen enligt PBL, 5 kap, §§27-32.

Beslutsunderlag: Plankarta, Planbeskrivning, Granskningsutlåtande

Beslutet ska skickas till
Plan- och bygglovsavdelningen

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovschef

Johan Delvert
Planarkitekt

Page 161 of 374

Samhällsbyggnadskontoret
Handläggare: Johan Delvert, tfn 0322-61 60 64

Dnr 2017.162 SBN
Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Alingsås, Bilservice vid Charlottenbergsvägen 25

Ändring nr 1 planbeskrivning 2018-12-17
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1

1. Inledning
Syfte

Syftet med planändringen är att möjliggöra byggnation av en biltvätt och
skydda natur på mark som i gällande plan regleras som parkering.

Planhandlingar

Planhandlingarna är ”Ändring nr 1 av plankarta” samt denna ”Ändring nr
1 planbeskrivning”. Endast ”Ändring nr 1 av plankarta” blir juridiskt
bindande.
Efter samråds- och granskningsskedet upprättas också ett ”Granskningsutlåtande”.

Ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan innebär att gällande plan fortsätter att gälla, men
att ändringar görs i planens bestämmelser inom ett särskilt område i
planen.

Läge och areal

Planområdet ligger i Alingsås tätort mellan Eriksbergsgatan och
Charlottenbergsvägen, ca 1,5 km sydväst om Alingsås stadskärna.
Planområdet är ca 1000 m2 stort och utgör del av fastigheten
Stadsskogen 2:133.

Markägare

Marken ägs idag av Alingsås kommun.
2. Tidigare ställningstaganden

Uppdrag

Planuppdraget har tillkommit genom att samhällsbyggnadsnämnden
2016-06-13, § 94, beslutade om ett positivt planbesked för del av fastigheten Stadsskogen 2:133.

Detaljplaner

Gällande detaljplan, DP 20, antogs 1991. Där är området är markerat
som ”Kvartersmark - Parkering” och får ej bebyggas. Genomförandetiden
har gått ut.
När detaljplaneändringen vunnit laga kraft kommer den att ersätta
ovanstående plan i berörd del.

Utsnitt ur gällande detaljplan. Planområdet är markerat med rödstreckad linje.
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Fördjupad översiktsplan

I fördjupning av översiktsplanen för staden Alingsås (antagen 2008-0326) finns inga specifika planer för planområdets framtida användning.

Kommunens
flerårsstrategi

I ”Flerårsstrategi 2017-2019” anges bl.a. följande prioriterade mål:
”I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande” (bl.a. ska
förutsättningarna för företagen förbättras och målet är ett fritt näringsliv
med fler och växande företag).
”I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar
utveckling” (bl.a. måste kommunen och dess invånares miljöpåverkan
minimeras)

Alingsås miljömål

Kommunen har antagit ”Alingsås miljömål 2011-2019”. De är grupperade
i de tre huvudområdena ”Rik natur”, ”Friskt vatten”, och ”Det goda
samhället”. En biltvätt möjliggör en mer kontrollerad och koncentrerad
verksamhet jämfört med att tvätta bilen på sin egen tomt, vilket är i linje
med flera av miljömålen, bl.a. ”Giftfri miljö”.
3. Förutsättningar och förändringar
Natur och kultur

Mark och vegetation

Planområdet utgörs idag av en obebyggd markyta. Södra delen består
av en asfalterad parkering om ca 200 m2. Övrig yta består mestadels av
lövskog bestående av mycket björk, och viss undervegetation i form av
gräs och buskar.
Marken är flack, med undantag av den västra delen som utgörs av en
brant sluttning, upp mot Eriksbergsgatan.

Flygfoto över planområdet (rödstreckad linje).
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Illustration av befintlig situation

Illustration av föreslagen verksamhet
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Planområdet sett norrifrån, Charlottenbergsvägen (t.v.) och Eriksbergsgatan (t.h)

Ändring av detaljplan

Majoriteten av planområdet ändras från ”Kvartersmark, Parkering” till
”Kvartersmark, Bilservice”.
Den yta som enligt gällande detaljplan regleras som ”Kvartersmark,
Parkering” är för liten i västlig riktning för att den föreslagna
verksamheten ska kunna inrymmas. För att den ska kunna få plats krävs
det att en remsa om ca 4 m x 27 m ”Allmän plats, Natur” tas i anspråk i
västra delen. Denna förlust av naturmark kompenseras i förslaget genom
att ca 300 m2 befintlig naturmark i planområdets norra del bevaras och
skyddas mot exploatering genom att ändra bestämmelsen
”Kvartersmark, Parkering” i gällande plan, till ”Allmän plats, Natur”.

Trafik

Enligt en trafikmätning genomförd 2011 hade Charlottenbergsvägen på
sträckan förbi planområdet ett fordonsflöde på 770 fordon/dygn med en
medelhastighet på 47,3 km/h.
Med föreslagen verksamhet, framtida utveckling av Södra Stadsskogen,
samt en eventuell ny trafikplats på väg E20, kan Charlottenbergsvägen
få ett generellt ökat fordonsflöde.

Gator

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. Ändrad
utformning av gator, nya gång- och cykelvägar m.m. föreslås.
För nu aktuellt planområde anges Charlottenbergsvägen som en
framtida huvudgata för fordonstrafik, för närvarande är aktuell väg
markerad som lokalgata.
I nuläget finns det en gemensam in- och utfart till den befintliga
parkeringsplatsen. Enligt planförslaget ersätts den befintliga in- och
utfarten med två nya in- och utfarter för att kunna lösa trafiken inom
fastigheten. Detta regleras i planen med en bestämmelse om
utfartsförbud och att stängsel ska finnas mellan de två nya in- och
utfarterna. Stängslet syftar till att höja trafiksäkerheten och skapa
trygghet för förbipasserande cyklister och fotgängare.
Längs Charlottenbergsvägen i planområdets östra del går idag en
cykelväg som sträcker sig mellan centrala Alingsås och Västra bodarna.
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Parkering för bilar

Området inrymmer idag en parkering med ca åtta platser som byggdes
av Trafikverket men som ägs av Alingsås kommun. Tanken från början
var att denna parkering skulle vara till för boende i området i samband
med utbyggnaden av Charlottenbergsvägen till Västra Bodarna. Före
utbyggnaden kunde de boende parkera längs med gatan då det var en
återvändsgata.
Kommunen har dock ingen skyldighet att bistå med boendeparkering,
dessa ansvarar varje fastighetsägare för, inom sin fastighet. Därför finns
inget uttalat behov från kommunens sida av att ersätta den parkeringsyta
som går förlorad.

Fornlämningar/kulturminnen

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om man vid
grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. 10 §).

Riksintressen

Väg E20, som är av riksintresse för kommunikationer, ligger ca 40 meter
sydost om planområdet. Dess nuvarande sträckning och eventuella
framtida sträckning väntas dock inte påverkas av planen.

Jordarter och risk för
skred

Kommunens jordartskarta anger att planområdet består av lera, och
enligt en geoteknisk undersökning genomförd 1987 av Kjessler och
Mannerstråle AB, består sluttningen i väst även av berg och morän.
Vid en eventuell schaktning i sluttningen kan åtgärder krävas för att
förhindra skred, exempelvis L-stöd.

Natura 2000

Området ligger inte i närheten av något Natura 2000-område.

Vatten och avlopp

Området ansluts till kommunalt vatten och avlopp.
Längs Charlottenbergsvägen finns kommunalt vatten och avlopp som har
tillräcklig kapacitet för att klara av det ökade flöde till följd av den
föreslagna verksamheten.

Dagvatten

Dagvatten ska alltid tas om hand lokalt där så är möjligt och lämpligt
samt om så behövs genomgå rening innan det avleds till recipient.
Kommunfullmäktige har i oktober 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”, daterad mars 2011.
Fastighetsägaren är ansvarig för kontroll och skötsel av oljeavskiljare
inom kvartersmark.

El

En transformatorstation som ägs av Alingsås energi finns belägen ca tio
meter norr om planområdet.
4. Konsekvenser

Ekologiska
konsekvenser

Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden och skydd av
naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7. Det finns inga intressen vad gäller
flora, fauna eller rödlistade arter registrerade inom planområdet. Dock
medför planförslaget att ett antal träd behöver avverkas.
Att tvätta sin bil på en anläggning med kontrollerad spillvattenhantering
istället för på sin egen tomt minskar risken för utsläpp av giftiga ämnen.
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Miljökvalitetsnormer för
luftkvalitet

Den nya verksamheten antas endast bidra till en marginell ökning av
trafiken då de flesta antas tvätta sin bil på vägen till eller från exempelvis
arbetet.
Denna plan tillsammans med andra planer och eventuell allmän
trafikökning kan medföra generellt ett tillskott av luftföroreningar i
centrala staden och vid större trafikleder. I det aktuella planområdet
bedöms att miljökvalitetsnormer och miljömål för luft klaras.

Konsekvenser för
närboende

Den föreslagna biltvätten är lokaliserad ca 35 meter från befintliga
enbostadshus, både i sydlig, och i nordvästlig riktning.
Det föreligger risk att den föreslagna verksamheten kommer orsaka
buller för närliggande bostäder, huvudsakligen från högtrycksaggregaten.
Planförslaget innebär att ett antal träd behöver avverkas. Träd som idag
fungerar som en visuell barriär mot E20 för de boende nordväst om
planområdet.

Buller

En bullerutredning har genomförts av Akustikverkstan, senast
uppdaterad 2018-10-09.
Denna bullerutredning visar att Naturvårdsverkets riktvärden för
industribuller vid fasad på bostadshusen i nordväst klaras vid en
etablering av föreslagen verksamhet. Detta förutsatt att verksamhetens
samtliga fasader utom i östlig riktning, är stängda.
Värdena i tabellen nedan är hämtade från utredningen och visar den
förväntade genomsnittliga ljudnivån (ekvivalent) och högsta ljudnivån
nattetid (LFmax) vid fasad på fastigheten Diamanten 4 som är den mest
utsatta fastigheten, lokaliserad närmast väster om planområdet.
Ekv. Dag (kl. 06-18)
Riktvärde: 50 dBA
(lör, sön, helgd: 45 dBA)

Ekv. Kväll (kl. 18-22)
Riktvärde: 45 dBA

Ekv. Natt (kl. 22-06)
Riktvärde: 40 dBA

LFmax 24h
Riktvärde: 55
dBA (natt)

44 dBA

41 dBA

34 dBA

47 dBA

Tabell 1: Resultatet från bullerutredningen, riktvärdet gäller industribuller.

Enligt tabellen klaras riktvärdet under alla tider på dygnet.
De uppmätta värdena för bostadshuset på fastigheten Pistolen 12
närmast i söder är även det under aktuella riktvärden.
I redovisade bullervärden ingår inte trafikbuller från Eriksbergsgatan och
Charlottenbergsvägen.
Öster om planområdet finns en industriverksamhet inom
elektronikutveckling och -tillverkning. Denna verksamhets västra fasad
förväntas påverkas av bullernivåer från biltvätten på mellan 55-65 dBA.
Kartor som redovisar förväntade bullernivåer finns bifogade i slutet av
denna planbeskrivning.
Utredningen har 2018-10-09 kompletterats med en bedömning på hur
avverkningen av träd påverkar E20:s bullerpåverkan på närliggande
bostäder nordväst om planområdet:
Sammanfattningsvis förväntas avverkningen av träd i samband med
byggnation av planerad verksamhet inte resultera i högre ljudnivåer från
trafiken på E20. Eventuella byggnader som uppförs i samband med planerad biltvätt estimeras skärma mer än de träd som behöver avverkas.
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Behovsbedömning
BehovsbedömningStällningstagande

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

Nu aktuell ändring av detaljplan har en genomförandetid som är fem år
från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft.

PBL-version

Planarbetet påbörjades efter 2015-01-01 och planeringen sker därför i
enlighet med den nya version av plan- och bygglagen (PBL) som gäller
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.
Efter ett granskningsskede upprättas sedan ett granskningsutlåtande och
därefter antas planen av samhällsbyggnadsnämnden.

Planavgift

Kostnaderna för upprättandet av nu aktuell ändring av detaljplan tas ut
genom planavtal med exploatören.
6. Genomförande

Organisatoriska frågor

Alingsås kommun är huvudman för allmän platsmark.
Huvudmannaskapet innebär ansvar för utbyggnad och framtida drift och
underhåll av allmän plats.
Alingsås kommun ansvarar för projektering och utförande av samtliga
åtgärder på allmän platsmark.
Exploatören ansvarar för projektering och utförande av samtliga åtgärder
på kvartersmark.
In- och utfart till området är belägen på allmän plats GATA inom
planområdet.
Detaljplanens genomförande regleras i ett överlåtelseavtal mellan
Alingsås kommun och berörd exploatör. Ett ingånget avtal mellan
Alingsås kommun och berörd exploatör ska föreligga innan detaljplanen
antas.

Fastighetsrättsliga frågor Allmän platsmark inom planområdet kommer fortsättningsvis att tillhöra
Stadsskogen 2:133, och bestå av allmän plats NATUR och allmän plats
GATA.
Kvartersmark inom planområdet ska avstyckas från Stadsskogen 2:133.
Berörda fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till
detaljplanen hörande fastighetsföreteckningen.
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Alingsås kommun ansvar för ansökan om fastighetsbildningsåtgärder.
Ekonomiska frågor

Kostnaden för kommunens arbete med detaljplanen regleras i ett separat
planavtal som upprättats mellan Alingsås kommun och berörd exploatör.
Kostnaden för kommunalt vatten och avlopp debiteras enligt gällande
VA-taxa.
Utbyggnad av anläggning för in-och utfart projekteras och genomförs av
Alingsås kommun och bekostas i sin helhet av berörd exploatör.
Inom planområdet finns en lyktstolpe som är belägen inom
användningen ”allmän plats – gata”, och tillhör Alingsås Energi Nät. För
att kunna genomföra detaljplanen med anläggning av in- och utfart
behöver eventuellt lyktstolpen flyttas. En överenskommelse som reglerar
detta bör därför träffas mellan Alingsås kommun och Alingsås Energi Nät
i samband med projekteringen. Kostnaden belastar berörd exploatör.
Alingsås kommun erhåller intäkter genom försäljning av kvartersmark.
Kostnader för lantmäteriförrättning bekostas av berörd exploatör.

Tekniska frågor

Berörd fastighet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Alingsås Energi Nät, samt övriga berörda nätägare ska kontaktas i god
tid innan arbeten påbörjas som påverkar deras anläggningar.
Transformatorstation finns belägen norr om planområdet.
Förslaget till genomförande har tagits fram i samråd med
exploateringsavdelningen.
Utredningar som genomförts:
-

Bullerutredning, Akustikverkstan, 2018-02-15 (Uppdaterad 201803-03, 2018-05-23, 2018-08-02, samt 2018-10-09)

-

Fastighetsförteckning, Lantmäteriet, 2018-04-18

Planavdelningen
Johan Delvert
Planarkitekt

Antagandedatum:
Lagakraftdatum:
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PLANKARTA
ÄNDRING NR 1 AV PLANKARTA

För området gäller DP 20 (laga kraft 1991-03-05). Den detaljplanen fortsätter att
gälla men denna ändring görs i planens bestämmelser inom rödmarkerat område.
Syftet med planändringen är att möjliggöra byggnation av bilservice och bevara
naturmark som i gällande plan regleras som parkering.

Gränser
Gräns för ändrat planområde
Användningsgräns
Egenskapsgräns

Användningsbestämmelser
ALLMÄN PLATS
Lokalgata

GATA

Natur

NATUR

KVARTER
Bilservice (ej drivmedelsförsäljning)

G

Egenskapsbestämmelser
Marken får in förses med byggnad (med undantag för bullerplank)

e2000

Största byggnadsarea i m

0.0

2

Högsta totalhöjd i meter
Stängsel ska finnas

b1

Byggnad får endast ha öppen sida i östlig riktning mot
Charlottenbergsvägen, övriga sidor skall vara stängda. Detta för att
klara kraven för industribuller för närliggande bostäder.

Oljeavskiljare ska anordnas vid omhändertagande av spill- och dagvatten på
kvartersmark

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden för nu aktuell ändring av detaljplan slutar 5 år efter
lagakraftdatum.

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR ALINGSÅS

BILSERVICE VID CHARLOTTENBERGSVÄGEN 25
ANTAGANDEHANDLING
Alingsås 2018-12-17

(A1)

Ä
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Antagandedatum:
Lagakraftdatum:

1:2000 (A3)

Ä

Johan Delvert
Planarkitekt

Antagandehandling
Standardförfarande, dnr 2017.162
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-17
Handläggare: Johan Delvert, tfn 0322-61 60 64

Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bilservice vid Charlottenbergsv.

Granskningsutlåtande
Ärendets handläggning
Beslut om positivt planbesked togs av Samhällsbyggnadsnämnden 2016-06-13. Samhällsbyggnadsnämnden
beslutade 2018-05-14 om planprioriteringslista för samtliga planer som pågår och som ska påbörjas. Uppdraget
att upprätta denna detaljplan ingår i prioriteringslistan. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av en
biltvätt och bevara natur på mark som i gällande plan är reglerad som parkering.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande, enligt Plan- och Bygglagen (2010:900) 5 kap § 6 vilket
innebär att den kan antas först efter genomfört samråd och granskning. Samråd har ägt rum under tiden
2018-08-17 till 2018-09-14 genom att planhandlingar utsänts till berörda sakägare, Länsstyrelsen och
Lantmäteriet. Därefter har förslaget granskats mellan 2018-10-26 till 2018-11-11. I detta granskningsutlåtande
redovisas inkomna yttranden under samrådet och granskningen.

Inkomna yttranden
Samråd
Myndigheter, nämnder m.fl.
1. Länsstyrelsen
2. Trafikverket
3. Lantmäteriet
4. Kommunstyrelsen
5. Miljöskyddskontoret

2018-09-03
2018-09-11
2018-09-14

Anmärkning
x
x
x
x

2018-08-17
2018-09-08
2018-09-12
2018-09-03

x
x
x
x

2018-09-13
2018-08-27

Sakägare
6. Ägare till Pistolen 12
7. Ägare till Diamanten 3
8. Ägare till Diamanten 4
9. Ägare till Diamanten 5
Granskning
Myndigheter, nämnder m.fl.
1. Länsstyrelsen
2. Trafikverket
3. Lantmäteriet
Sakägare
4. Ägare till Diamanten 5
5. Ägare till Lansen 11
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2018-11-01
2018-11-02
2018-10-31

Anmärkning
-

2018-11-11
2018-11-02

x
x

1

Nedan följer en sammanfattning av de inkomna synpunkterna från samrådet och granskningen. Samhällsbyggnadskontorets kommentarer och förslag till åtgärder redovisas också. Yttrandena finns sammanställda i
sin helhet i en bilaga till detaljplanen. Bilagan finns tillgänglig på kommunkontoret, Plan- och bygglovsavdelningen.

Synpunkter på samrådshandlingen
1. Länsstyrelsen

Kommentar

Synpunkter på sådant som kan aktualisera
prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrundema i 11 kap I0 § PBL och nu kända
förhållanden att en ändring av en detaljplan enligt
förslaget inte kommer att prövas.

Noteras.

Buller
Länsstyrelsen noterar att kommunen har planbestämmelse som reglerar att kraven för industribuller
följs. Vidare förutsätter Trafikverket och Länsstyrelsen att kommunen säkerställer att de boende
inte drabbas av mer trafikbuller från E20 på grund
av planändringen. Planförslaget får inte innebära
att de boende nordväst om planområdet får högre
bullernivåer från E20 till följd av avverkning av träd.
Se Trafikverkets yttrande, daterat 2018- 08-27.

Bullerutredningen har uppdaterats med en skriftlig
bedömning av hur en avverkning av träd påverkar de
boendes bullernivåer från E20.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär
betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Noteras.

2. Trafikverket
Planförslaget får inte innebära att de boende
nordväst om planområdet får högre bullernivåer från
E20 till följd av avverkning av träd. Trafikverket
förutsätter att kommunen säkerställer att de boende
inte drabbas av mer trafikbuller från E20 på grund
av planändringen.

Se kommentar till Länsstyrelsen ovan.

Noteras.
I övrigt har Trafikverket inga synpunkter på
ändringen av detaljplan.

2
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3. Lantmäteriet

Kommentar

Överlåtelseavtal
Kommunen redogör översiktligt för ett överlåtelseavtal. Av tillgänglig redogörelse bedömer Lantmäteriet
att förhållanden bör kunna bedömas vara reglerade
inom planen då den nya detaljplanen avser ändring
inom befintlig detaljplan. Kommunen bör ta ställning till hur den bedömer saken i planbeskrivningen.

Planområdet är utökat så att det som regleras i överlåtelseavtalet finns inom planområdet, i det här fallet
in- och utfart till planerad verksamhet.

4. Kommunstyrelsen

Beredning
Kommunledningskontoret ställer sig positiv till
planförslaget. Området är bullerstört från E20 vilket
medför att det finns få alternativa användningsområden. Planförslaget möjliggör att området, med dess
begränsade förutsättningar, kan komma att nyttjas
på ett ändamålsenligt sätt. Detaljplanen tillgodoser
kraven för industribuller för närliggande fastigheter.
Föreslaget ändamål ”bilservice” i ny detaljplan
möjliggör en kontrollerad och koncentrerad verksamhet för biltvätt, vilket minimerar risken för utsläpp av
giftiga ämnen på privatägda bostadsfastigheter. Ett
ingånget överlåtelseavtal mellan Alingsås kommun
och berörd exploatör ska föreligga innan detaljplanen
antas. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29
augusti 2018, § 157.

Noteras.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets
yttrade som sitt eget.
5. Miljöskyddskontoret

Bedömning
Miljöskyddskontoret bedömer att det finns flera
faktorer som måste tas i betänkande för att verksamheten inte ska påverka miljö eller hälsa för de som bor
i området.
Bullerutredningen som har gjorts är inte komplett
sett till hur verksamheten planeras. I bullerutredningen saknas ljudkällor där man planerat dammsugningsstationen vilket kan orsaka att utbredningen
och ljudstyrkan blir större, samt riskera att överstiga
de riktvärden som finns.
Verksamheten på fastigheten Lansen 11 kommer
att utsättas för buller, vilket kan komma att påverka
deras arbetsmiljö. Det finns en risk för klagomål då
ljudstyrkan enligt bullerutredningen ligger på
60-65 dBA LAeq·

Efter samråd med exploatören kommer dammsugning
vara intergrerad i tvättbåsen, därmed utgår dammsugningsstationen i det nya förslaget.

Verksamheten på fastigheten Lansen 11 sysslar bl.a. med
elektronikproduktion vilket samhällsbyggnadsnämnden
inte bedömer vara en tillräckligt känslig verksamhet för
att överväga bullerskyddande åtgärder.
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Kommentar
För biltvättar ställer miljöskyddskontoret alltid krav
på att en oljeavskiljare eller ett reningsverk ska finnas
för att ta hand om spillvattnet. Det bör därför finnas
med som ett krav för att bedriva en sådan typ av
verksamhet på platsen. Om biltvätten tvättar mer än
5000 personbilar per kalenderår är den en anmälningspliktig verksamhet.

En planbestämmelse om krav på oljeavskiljare har lagts
till på plankartan.

Miljöskyddskontoret bedömer att man på grund av
ett ianspråktagande av befintlig naturmark till
verksamheten bör bevara de träd som ska få stå kvar.
Placering av skelettjord under ytlagret intill naturmarken bidrar till att träden som finns kvar efter
exploatering kan fortsätta att växa. Man bör också så
långt som det är möjligt bevara större träd i området.

Noteras.

Lagstiftning
Enligt lokaliseringsprincipen i 2 kap 6 § miljöbalken
ska det för en verksamhet eller åtgärd som
tar ett mark- eller vattenområde i anspråk väljas en
plats som är lämplig med hänsyn till att
ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång
och olägenhet för människors hälsa och miljön.
Miljöprovningsförordningen kap 23 § 1, Fordonsservice och drivmedelshantering Anmälningsplikt C
och verksamhetskod 50.10 gäller för anläggning för
tvättning av fler än 5 000 personbilar per
kalenderår.

Noteras.

6. Ägare till Pistolen 12
Jag fick erat utskick om en planerad biltvätt på våran
gästparkering. Vi blev lovade den parkeringen när
dom gjorde den nya lokalvägen till Västra bodarne.
Innan när det var återvändsgata kunde vi parkera på
gatan.
Jag personligen är emot att få en störande biltvätt
som granne. Om så blir fallet så kommer vi ha TRE
stycken biltvättar inom en avstånd på 200 meter. Vi
har Preem som har både självtvätt och maskintvätt,
sedan har vi Tidycar som erbjuder handtvätt och har
blivit mycket populär. Är behovet att tvätta bilar så
stort att ni vill ha en biltvätt till här.

4

Parkeringen byggdes ursprungligen av Trafikverket
och såvitt vi kan se så finns inga skriftliga avtal eller
motsvarande över er överenskommelse. Parkeringen
ligger i dagsläget på kommunal mark och är således tillgänglig för allmänheten. Kommunen har tyvärr ingen
skyldighet att bistå med parkering för privata fastigheter
på kommunal mark, det är upp till fastighetsägaren
själv att lösa det inom den egna fastigheten.
Den ansökta verksamheten fick ett positivt planbesked i
samhällsbyggnadsnämnden 2016-06-13. Det är sedan
samhällsbyggnadskontorets uppgift att pröva verksamhetens lämplighet i detaljplan enligt plan- och bygglagens
4:e och 5:e kapitel. I prövningen tas inte behovs- eller
konkurrensfrågan i beaktning utan endast om platsen
lämpar sig för planerad markanvändning.
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7. Ägare till Diamanten 3

Kommentar

I dagsläget finns biltvättsmöjligheter både på Preem
och Tidy på Charlottensbergsvägen. I dokumentet
refererar ni till kommunens flerårsstrategi ”I Alingsås
finns goda möjligheter till arbete och företagande”.
När denna nya biltvätt är på plats så skulle det
innebära att vi på ca 400 m har tre stycken biltvättar
(förutsatt att det inte är Tidy som ska byta till dessa
nya lokaler?). Detta kan inte på något sätt vara att
främja näringslivet i Alingsås genom att på späda
ut intjäningsmöjligheten som de två existerande
anläggningarna redan har, tvärtom så leder det till
sämre företagsvillkor för de som varit här från start.
Att tro på så ökade volymer att samtliga tre företag
blir bärkraftiga är helt orealistiskt och inte heller
beräknade enligt dokumentet. Min fråga är om det
är ett riktigt antagande att det ska finnas tre stycken
biltvättar på den här korta sträckan?

Se föregående kommentar.

Om mitt antagande är riktigt så innebär det sannolikt att antingen Tidy eller den nya Biltvätten i en
inte alltför lång framtid kommer att få stänga pga
lönsamhetsproblem. Vad gäller då för restriktioner
för vad som kan startas på Charlottensbergsvägen
25? Kan det ex. bli en bilverkstad med ev större
miljöpåverkan av utsläpp av oljor etc?

Detaljplanen medger all typ av verksamhet som inryms
inom användningen ”Bilservice”, dock får ingen drivmedelsförsäljning ske, såsom bensinstation etc. Oberoende av vilken typ av verksamhet som byggs så finns det
en betämmelse om att spillvatten skall omhändertas för
att undvika utsläpp.

Som granne till den nya fastigheten är vi inte speciellt positiva till detta, men samtidigt förstår
vi att utveckling är nödvändigt och vi är positiva till
ett förbättrat företagsklimat i Alingsås, dock inte
på ett sådant sätt att existerande företag påverkas
negativt. Det är inte utveckling.

Noteras.

8. Ägare till Diamanten 4
Vårt fina hus ligger rakt ovanför den plats Ni nu har
för avsikt att bebygga med en ny Bilservice! Vi har
altan på ca 25 m2 och vardagsrum rakt ovanför den
tilltänkta ”Biltvätten”. Vi finner det därför högst
olämpligt att placera den på detta inklämda område.
Följande skäl kan åberopas:
1) Vårt hus kommer att minska i värde! Har diskuterat med flera mäklare som kan bekräfta detta.
2) Vi kommer att bli störda på altanen, där vi tillbringar många timmar året runt.
3) Den befintliga parkeringen försvinner helt! Ni
skriver att den ej utnyttjas! Detta är helt fel!

En bullerutredning har genomförts där den förväntade
ljudnivån vid fasad hamnar under riktvärdet för
industribuller.
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Kommentar
Vi, som är hemma om dagarna. ser att den utnyttjas
frekvent vardagar som helger. Kom ihåg att den
byggdes för att undvika parkering på den alltför
smala Charlottenbergsvägen!
4) Kollisionsrisk!! Vi ser från vårt fönster dagligen
hur bussar, bilar, cyklister och gångtrafikanter får
problem när de skall korsa varandras vägar. Med den
nya ”Biltvätten” kommer ju trafiken att öka högst
avsevärt!
5) Vi kan ej förstå vitsen med att trycka in ytterligare
en Bilservice på detta smala område, när det redan
finns två inom ca 500 m, nämligen Preem och Tidy
Bilvård.
Nej vi föreslår att denna byggnation placeras i det
tättbebyggda Stadsskogen, där det finns lämpligare
markområden och och ett mycket större kundunderlag på nära håll!

Baserat på flertalet platsbesök och kontakter med
gatuavdelningen så är den samlade bedömningen att
parkeringen inte nyttjas tillräckligt för att kommunen
ska se något värde av att bevara den eller lokalisera till
annan plats.

Den ansökta verksamheten fick ett positivt planbesked i
samhällsbyggnadsnämnden 2016-06-13. Det är sedan
samhällsbyggnadskontorets uppgift att pröva verksamhetens lämplighet i detaljplan enligt plan- och bygglagens
4:e och 5:e kapitel.

9. Ägare till Diamanten 5

6

Kan inte förstå behovet av ytterligare en bilserviceanläggning då det redan i nuläget finns två inom
ett par hundra meters mellanrum. Preem som har 3
GDS hallar samt en maskintvätt samt Tidy Bilvård
som erbjuder både tvätt och rekond. Hur stort kan
behovet vara på en så liten yta/sträcka? I dagsläget
ger skogsdungen både ljuddämpning mot E20
och en behaglig grön lummig baksida. Ljudnivån
skulle förändras avsevärt om detta blir verklighet,
både från E20 och en ökad trafikering till och från
tvättanläggning. När det kommer till kommunens
flerårsstrategi och miljömål går dessa att uppnå även
om anläggningen förläggs i ett industriområde utan
direkt anslutning till bostadsområde såsom biltvätten
i Sävelund.

Se föregående kommentar.

Den trafikmätning ni refererar till är genomförd
2011, idag är det 2018 och trafikläget har med
största säkerhet förändrats en hel del sedan senaste
mätning således känns den inte av värde. Ert antagande att de flesta skulle tvätta bilen på väg till/från
jobbet känns extremt osannolikt då de flesta måste
lämna/hämta barn på förskola/skola innan/efter
jobbet och ständigt är stressade/försenade.

Vi har tagit till oss synpunkten och har reviderat planbeskrivningen.

Vi emotsätter oss det grövsta förslaget på ändring av
detaljplanen då era argument för val av plats faller
platt.

Noteras.

En uppdaterad bullerutredning visar att avverkning av
träd har en ytterst liten påverkan på bullernivån från
E20. Vi har i planförslaget försökt så långt det går att
skona så många av träden som möjligt för att behålla
den gröna barriären mot E20.
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Synpunkter på granskningshandlingen

1. Länsstyrelsen

Kommentar

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.

Noteras.

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB
kap 3 och 4)
• Mellankommunal samordning blir olämplig.
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap,
luft och vatten)
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning
eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor,
översvämning, erosion)
2. Trafikverket

Sammantagen bedömning
En uppdatering av bullerutredningen har genomförts
som klargör att avverkningen av träd inte kommer
leda till högre bullernivåer. Trafikverket har inga
synpunkter på granskningshandlingarna.

Noteras.

3. Lantmäteriet
Lantmäterimyndigheten har tagit del av planförslagets granskningshandlingar och har inget att erinra
mot dessa.

Noteras.

4. Ägare till Diamanten 5
Har tagit del av informationen och uppskattar att
ny bullerutredning gjorts. Dock så anser vi att ni
fortfarande gör allt för många estimeringar, se sista
stycket sida 7 i er granskningshandling. Om det
visar sig att era estimeringar är felaktiga förändrar
det läget avsevärt men då är det å andra sidan redan
försent. Skulle knappast tro att ni då väljer att riva
tvättanläggningen och

Akusttikkonsultens uppskattningar baseras på den forskning och de rapporter som i nuläget finns samt tidigare
erfarenheter inom den aktuella frågeställningen.
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Kommentar
planterar tillbaka de avverkade träden.
Vi emotsätter oss det grövsta förslaget på ändring
av detaljplanen då era argument för val av plats faller
platt, trots att ny bullerutredning gjorts.
PS. dessutom anser vi att förklaring till den bullerutredning som gjorts saknas. Förutsätts det att man ska
förstå tabellen utan förklaring av uppmätta värden.
Vad står LF-max 24h för?

Noteras.

Planbeskrivningen har uppdaterats med en utförligare
beskrivning av bullerutredningen.

5. Ägare till Lansen 11
Alltronic ligger precis bredvid den tänkta placeringen
av bilservice. Vi är i ett expansivt läge och funderar
på om vi kan bygga ut vår verksamhet. Kommer
detta i så fall påverkas av placeringen av bilservicen?

Planen kommer rimligtvis inte att påverka en eventuell
expansion av Alltronic då planområdet ligger på
kommunägd mark på andra sidan Charlottenbergsvägen.

Ett första problem har varit parkeringar, vi har varit
i kontakt med kommunen och fått ok att använda
parkeringen. Vi fick också beskedet att om att den
inte plogas vintertid det har vi sett till att det görs.
Kan kommunen hjälpa till med nya parkeringsmöjligheter för oss?

Parkeringen ligger i dagsläget på kommunal mark och
är således tillgänglig för allmänheten. Kommunen har
tyvärr ingen skyldighet att bistå med parkering för
privata fastigheter på kommunal mark, det är upp till
fastighetsägaren själv att lösa det inom den egna fastigheten. Kan inte parkeringsbehovet eller en expansion
inrymmas inom fastigheten så får man antingen lösa
det genom markköp eller ett avtal om nyttjanderätt/
servitut.

Utöver detta bedömer vi att trafiksituationen
kommer att förvärras ytterligare. Redan idag är det
svårt att på ett säkert sätt komma ut från vår parkering och med en tvätt lär trafiken öka ytterligare.
Kan korsningen byggas om för säkrare in och utfart?

8

Korsningen ligger utanför aktuellt planområde men det
bör tittas närmare på hur man kan göra den säkrare.
Vi ska ta med oss detta till berörd förvaltning.
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Sammanfattning och revideringar
Yttranden från tio olika sakägare inkom under samrådstiden och granskningstiden. Med anledning av
framförda synpunkter har samhällsbyggnadskontoret gjort en del revideringar av ”Ändring nr 1 av plankarta”
(dessutom görs kompletteringar av Ändring nr 1 av planbeskrivning och Illustrationskarta):
Revideringar efter samråd:
• Uttökat planområde så att in- och utfarter till planerad verksamhet ingår.
• Lagt till en planbestämmelse om stängsel mot Charlottenbergsvägen.
• Lagt till en planbestämmelse om krav på oljeavskiljare på kvartersmark.
• På illustrationskartan har dammsugningsstationen ändrats till parkering.
• Bullerutredningen har uppdaterats med en bedömning av trädavverkningens påverkan på buller från E20.
• För övrigt har endast redaktionella ändringar har gjorts i planbeskrivningen.
Revideringar efter granskning:
• Endast redaktionella ändringar har gjorts i planbeskrivningen.
Sakägare med skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts
• Ägare till Pistolen 12, Diamanten 3, Diamanten 4, Diamanten 5, Lansen 11
Förslag till beslut/Fortsatt arbete
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att anta detaljplanen.
Plan- och bygglovsavdelningen

Ulrika Samuelsson				Johan Delvert
Plan- och bygglovschef				Planarkitekt
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Ändring DP Biltvätt Charlottenbergsv.
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Sammanfattning

Plankarta (utsnitt)

Foto

Syfte: Möjliggöra byggnation av biltvätt och
skydda natur på mark som i gällande plan
regleras som parkering.
Beredning: Planläggningen sker med
standardförfarande. Planförslaget har varit
ute på samråd 17 augusti – 14 september
och granskning 26 oktober – 11 november.
Mindre revideringar har gjorts. Överlåtelseavtal skrivs med exploatören före planen
vinner laga kraft.
Förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden antar planen
enligt PBL, 5 kap, §§27-32.

Översiktskarta

Gällande DP:

Ortofoto

Illustrationskarta

Kullingsberg

Klinten

E2

0

Stadsskogen

Eriksberg

Mariedal
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Handläggare:
Johan Delvert
SBN-datum:
2018-12-17
Iordningsställande
av allmän plats

Detaljplan för bostad vid
Färgenvägen 16 (projekt nr
23513)
12
2016.515 SBN

Page 186 of 374

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-22
Hans Nerstu

Samhällsbyggnadsnämnden

2016.515 SBN

Ev. återupptagande av planarbete för Färgenvägen 16
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har 2018-10-22, § 172, beslutat att detaljplanearbetet
för ”Bostad vid Färgenvägen 16” pausas till nämndens möte 2018-12-17. Röhults
samfällighetsförening önskar att planarbetet pausas ytterligare.
Följande skrivelse har 2018-11-20 inkommit från Röhults samfällighetsförening:
”Föreningen önskar att kommunens planarbetet pausas ytterligare.
Lite information vad som hänt i frågan.
Förening träffade Jonas Eklund 2018-11-02. En diskussion om vad tomten kan vara värd
fördes. Jonas skulle kontakta två mäklare för att göra en värdering av tomten.
Föreningen skickade in en ansökan om förrättning till Lantmäteriet 2018-09-14. Ansökan
var gjord enligt lantmäteriets webblankett på nätet. Lantmäteriet har avvisat anmälan och
hänvisar till anläggningslagens kapitel 18 . Ansökan är enligt anläggningslagen inte är
formellt korrekt. Föreningen anser att ingen beskrivning finns om anläggningslagen
i lantmäteriets ansökningsblankett, samt att man varit i kontakt med lantmäteriets
kundtjänst ett flertal gånger i ärendet utan att få denna information.
Ett extra föreningsmöte gjordes 2018-11-15 för att uppfylla kraven i anläggningslagen.
Medlemmarna i föreningen röstade för gå vidare med en värdering och förrättning av
Färgenvägen 16.
En ny ansökan om förrättning skickades in till lantmäteriets fastighetsbildning i Gävle 201811-18.”
Förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att planarbetet pausas ytterligare så att pågående
förhandling kan slutföras.
Ekonomisk bedömning
Om/när planärendet återupptas kommer det att finansieras av fastighetsägaren enligt det
planavtal som träffats. Arbetet ryms inom nämndens budget.
Förslag till beslut
Detaljplanearbetet för ”Bostad vid Färgenvägen 16” pausas till nämndens möte 2019-03-18.
Om samfällighetsföreningen önskar ytterligare paus ska man senast 2019-02-20 ha inkommit
med skrivelse om läget i förhandlingen med fastighetsägaren och uppgift om när samfällighetsföreningen ska ha möte för beslut om den aktuella tomten ska köpas eller inte.
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Beslutet ska skickas till
Plan- och bygglovavdelningen (JS, HN)

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Hans Nerstu
Planarkitekt
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Ev. återupptagande Dp Färgenv 16
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande
Utställning

Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Sammanfattning

Iordningsställande
av allmän plats

Gällande detaljplan

Planarbetets syfte: Möjliggöra bostad på mark som enligt dp är
avsedd för områdeslokal.
Beskrivning: SBN beslutade 2018-10-22 att detaljplanearbetet
pausas till nämndens möte 2018-12-17. Röhults samfällighetsförening önskar att planarbetet pausas ytterligare. De har haft möte
med fastighetsägaren som ska kontakta två mäklare för värdering av
tomten. Samfällighetsföreningen har också haft extra medlemsmöte
och lämnat in en ny ansökan till lantmäteriet ang förrättning för den
aktuella tomten.
Förslag till beslut: Detaljplanearbetet pausas till SBN:s möte 201903-18. Om föreningen önskar ytterligare paus ska man senast 201902-20 redovisat läget i förhandlingarna med fastighetsägaren och
när samfällighetsföreningen ska ha medlemsmöte för beslut om den
aktuella tomten ska köpas eller inte.

Befintlig
föreningslokal

Översiktskarta

Gerdsken

Röhult

Ändring av dp
för eventuellt
nytt bostadshus
Lilla
Färgen

Handläggare:
Hans Nerstu
SBN-datum:
2018-12-17
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Upphävande av detaljplan B
124 A för Vässenbo
13
2018.128 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-22
Hans Nerstu

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.128 SBN

Upphävande av detaljplan B 124A för del av Vässenbo 1:35,
Hansalandsvägen
Ärendebeskrivning
Syftet med upphävandet planen är att ge möjlighet att pröva byggande av enstaka nya
enbostadshus.
I den planprioritering som samhällsbyggnadsnämnden beslutade om 2018-05-14 angavs
rubricerad detaljplan som en av de högst prioriterade.
Förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till upphävande av detaljplan som är
redovisat i Plankarta och Planbeskrivning.
Planläggningen sker med utökat förfarande eftersom förslaget enligt länsstyrelsen inte är av
ringa intresse för allmänheten. Av planbeskrivningen framgår att kommunen har bedömt att
detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.
Även om hela aktuell plan upphävs kan endast enstaka nya enbostadshus tillkomma
eftersom nästan hela området numera omfattas av strandskydd. Det är tveksamt om det är
möjligt att tillämpa något särskilt skäl för dispens från strandskyddet.
Planen antas av samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att
förslaget inte kan medföra en betydande miljöpåverkan.
Ekonomisk bedömning
Fastighetsägaren har träffat ett planavtal med samhällsbyggnadskontoret angående
finansiering av planarbetet. Arbetet ryms inom nämndens budget. Efter upphävandet av
detaljplanen kommer inte heller några kommunala kostnader att uppstå eftersom eventuella
nya bostäder helt bekostas av exploatörer.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden låter planförslaget gå ut samråd enligt plan- och bygglagen 5:67 och 5:11-13 samt håller det därefter tillgängligt för granskning enligt 5:18-21.
Beslutet ska skickas till
Plan- och bygglovavdelningen (JS,HN)
Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Hans Nerstu
Planarkitekt
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Samhällsbyggnadskontoret
Handläggare: Hans Nerstu, tfn 0322-616258

Dnr 2018.128 211
Samrådshandling

Upphävande av detaljplan B 124A för del av Vässenbo 1:35, Hansalandsvägen

Planbeskrivning 2018-12-17
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1. Inledning
Syfte

Syftet med upphävandet av planen är att ge möjlighet att pröva
byggande av enstaka nya enbostadshus.

Planhandlingar

Den juridiskt bindande handlingen är plankarta med bestämmelser.
Till detaljplanen fogas en Planbeskrivning. Den har ingen rättsverkan
utan ska underlätta förståelsen av upphävandet av planen.
Efter ett samrådsskede upprättas en Samrådsredogörelse med samtliga
skriftliga synpunkter på förslaget.
Efter ett skede med granskning av planen upprättas också ett
Granskningsutlåtande. En övrig handling är en Fastighetsförteckning.

Läge och areal

Planområdet ligger mellan Ingared och Norsesund. Planområdet är cirka
6,4 ha.

Markägare

Marken är privatägd.
2. Tidigare ställningstaganden

Uppdrag

Planen har funnits med i Samhällsbyggnadsnämndens planbeställning
sedan 2008 men i kategorin ”Övriga”, dvs. planer som påbörjas när
resurser finns. 2018-05-14 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om en
ny planprioritering där aktuell plan angavs som nr 2 bland nya planer.

Detaljplan

För området gäller följande detaljplan godkänd som avstyckningsplan av
länsstyrelsen 1947-02-11: B 124A för del av Vässenbo 1:35 (denna
fastighet har numera beteckningen Ingared 4:76).
Genomförandetiden har gått ut för ovanstående plan.

Vision 2019

Alingsås kommun har antagit Vision 2019 som en ledstjärna för all
planering. Bl.a. anges att ”Alingsås har en central roll i Västsveriges
utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
Alingsås har 42000 invånare år 2019”. En av tre huvudstrategier för
genomförandet är Boende och i en bostadspolicy anges att
bostadsformerna ska vara strandnära boende, innerstadsboende,
lågbudgetboende, marknära boende samt boende på landet.

Översiktsplanen

I fördjupning av översiktsplanen för Hemsjö-Ingared (antagen 1998-0325) har området beteckningen ”Enstaka komplettering kan prövas i
förhandsbesked, som regel kommunalt VA”. Föp:en kommer att ersättas
av det nya förslaget till kommuntäckande ÖP när den antagits. I den nya
ÖP:n har nästan hela det nu aktuella planområdet beteckningen
”Strandskydd”. I en liten del finns beteckningen ”RFSK - Sparsam
komplettering med bostäder med hänsyn till kulturmiljön”. Planförslaget
överensstämmer med översiktsplanen.

Program

Enligt plan- och bygglagen 5:10 kan kommunen, om man bedömer att
det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program. Kommunen bedömer att nu aktuell
detaljplan inte är så komplicerad att ett särskilt program behövs.
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3. Förutsättningar och förändringar
Bebyggelse
Eventuella nya bostäder

Den gällande detaljplanen (f.d. avstyckningsplan) som godkändes år
1947 har bara en bestämmelse: ”Enligt PBL 5 kap. 8 § 1 och 17 kap. 14
§ gäller förbud att inom ifrågavarande område utan tillstånd av
länsstyrelsen verkställa nybyggnad, innan avlopp för området
anordnats”. Under de mer än 70 år som gått sedan avstyckningsplanen
godkändes har bl.a. nedanstående hänt som påverkar möjligheten att
bygga eventuella nya bostäder.

Strandskydd

1975 infördes strandskydd i lagstiftningen. Det gjordes undantag för
gällande detaljplaner men inte för denna avstyckningsplan som var den
status planen för området hade då. Strandskydd råder därför inom i stort
sett hela aktuellt planområde (200 m utvidgat strandskydd). Syftet med
strandskyddet är numera att både tillgodose allmänhetens friluftsliv samt
att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. I miljöbalken 7 kap
anges särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet, men det är
tveksamt om något av de sex skäl som anges är möjligt att tillämpa i det
nu aktuella området.

Sjön
Sävelången

Strandskyddsområde

Detaljplan

PBL

1987 infördes plan- och bygglagen (PBL) och med stöd av den blev
avstyckningsplanen en detaljplan med ovanstående planbestämmelse.

Avlopp

För 70 år sedan var den enda tekniskt tillfredsställande lösningen att
anordna gemensam avloppsanläggning för hela området. Idag finns olika
enskilda lösningar och miljöskyddskontoret har 2018-05-16 givit
avloppstillstånd för ett minireningsverk för en ny bostad på en del av
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Ingared 4:76 enligt nedan (den bostaden plus eventuellt någon enstaka
bostad till bedöms totalt kunna tillkomma om nu aktuellt upphävande av
detaljplan vinner laga kraft).
Föreslaget nytt hus

Ingared 4:76

Kommunalt vatten och
avlopp

Det finns inga planer på utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp
inom planområdet det närmaste decenniet eftersom det är glest bebyggt.
Miljöskyddskonter ser generellt inte några problem med att inrätta
enskilda avloppsanläggningar i området. Bedömningar görs i de enskilda
fallen.

Befintliga bostäder

Inom planområdet finns fyra befintliga bostäder. Dessa påverkas inte av
ett eventuellt upphävande av den nu aktuella detaljplanen med
bestämmelsen som gäller vid nybyggnad.

Service

Förskola, skola och livsmedelsbutik finns i Ingareds centrum på ca 800
meters avstånd från det föreslagna nya huset.
Natur

Mark och vegetation

Planområdet består dels av odlad mark, dels av skogbeklädd mer
kuperad terräng. Vegetationen består huvudsakligen av ekskog och
triviallövskog.

Radon

Det föreslagna nya huset på Ingared 4:76 ligger inom normalriskområde
för radon. Bostadsbyggnad inom normalriskområde ska normalt utföras
med radonskyddande konstruktion, alternativt ska motsvarande åtgärder
vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i
byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje
byggplats och att vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som
ska bygga.

Fornlämningar

En fyndplats för fornlämningar finns i en strandkant inom planområdet.
Riksintressen

Riksintresse

Planområdet ligger inte i närheten av något riksintresse för naturvård,
kulturmiljövård eller kommunikationer.
Vägar

Trafik

Vägar finns utbyggda inom planområdet.
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Kollektivtrafik

Busshållplatser finns längs Norsesundsvägen på ca 500 meters avstånd.
Teknisk försörjning

Vatten/avlopp

Enskilda anläggningar prövas av miljöskyddskontoret.

El

El distribueras av Vattenfall.
4. Konsekvenser

Allmänt

Ett upphävande av gällande detaljplan innebär att prövning av byggande
av enstaka nya enbostadshus kan komma att ske. Strandskydd råder
inom i stort sett hela aktuellt planområde och det är tveksamt om det
finns särskilda skäl att beakta för att ge dispens från strandskyddet.
Endast ett par nya bostäder kan komma att prövas och konsekvenserna
av detta blir ytterst små.
Hållbar utveckling

Ekologiska
konsekvenser

Transporternas energianvändning och miljöbelastning är svåra att
påverka. Exploateringen sker dock i ett relativt bra kommunikationsläge
med närhet till kollektivtrafik och förutsättningar för gång- och cykeltrafik.

Sociala
konsekvenser

Exploatering i anslutning till befintlig bebyggelse ger ett socialt
sammanhang och förbättrar också underlaget för service av olika slag.

Ekonomiska
konsekvenser

Förtätning i områden där infrastruktur redan är utbyggd ger lägre
byggkostnader.
Miljö

Naturmiljö

Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden och skydd av
naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7.

Kulturmiljö

Planen innebär inte någon förändring av någon kulturhistoriskt värdefull
miljö.

Miljökvalitetsnormer

Planen innebär inte att miljökvalitetsnormer inte följs.

Trafikbuller

Eventuella nya bostäder kommer inte att lokaliseras vid någon genomfartsväg med ljudnivåer som inte bör överskridas.
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 ett upphävande av gällande detaljplan inte medför någon
betydande miljöpåverkan. Kommunen har därmed bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planområde.
5. Administrativa frågor
Gällande detaljplan upphävs den dag då beslutet att anta nu aktuell plan
vinner laga kraft.
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PBL-version

Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) som gäller från år 2015 används
vid handläggningen av detaljplanen.

Handläggning

Planprövningen sker med utökat förfarande eftersom förslaget kan vara
av betydande intresse för allmänheten. I samband med upphävandet av
detaljplanen för Vässenbo 1:70 beslutade länsstyrelsen 2005-06-01 ”att
frågan om upphävandet av detaljplanen inte är av så ringa intresse från
allmän synpunkt att det föreligger förutsättningar för att tillämpa ett enkelt
planförfarande”.
Skillnaden mot standardförfarandet är att en kungörelse görs innan
planarbetet inleds med ett samråd och att en samrådsredogörelse
upprättas efter samrådet där samtliga skriftliga synpunkter redovisas.
Efter ett granskningsskede upprättas sedan ett granskningsutlåtande och
därefter kan planen komma att antas av samhällsbyggnadsnämnden.

Plankostnader

Ett planavtal är upprättat med ägaren till Ingared 4:76 om kostnaderna
för planarbetet.
6. Genomförande
Exploatör ansvarar för att prövning sker av eventuella nya bostäder. Om
tillstånd för vatten och avlopp samt bygglov beviljas ansvarar exploatör
för alla kostnader.
Planavdelningen

Hans Nerstu
Planarkitekt

Antagandedatum:
Lagakraftdatum:
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Översiktskarta
Upphävande av detaljplan B 124A för Vässenbo
Hansalandsvägen
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Ingaredsskolan
Copyright GIS-enheten - Alingsås kommun 2015

Dp Hansalandsvägen, Vässenbo
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande
Utställning

Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri

X

Sammanfattning

Avtal Överlåtelser Projektering

Handläggare:
Hans Nerstu
SBN-datum:
2018-12-17
Iordningsställande
av allmän plats

Upphävande av detaljplan (rödmarkerat) Strandskyddsområde (blåmarkerat)

Detaljplanens syfte: Upphävande av dp för att
möjliggöra prövning av enstaka nya bostäder.
Beredning: Gällande dp godkändes (som
avstyckningsplan) 1947. Den har en bestämmelse
om förbud att utan tillstånd av länsstyrelsen
verkställa nybyggnad, innan avlopp för området
anordnats. För 70 år sen var bara gemensamt
avlopp tekniskt tillfredsställande. 2018-05-16 har
MK givit avloppstillstånd för minireningsverk för en
ny bostad. Endast den bostaden plus ev någon
enstaka bostad till bedöms kunna tillkomma pga
gällande strandskydd.
Förslag till beslut: Dp går ut på samråd/granskn.

Översiktskarta

Föreslagen bostad m minireningsverk

Ingaredsskolan
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Fregatten 4, permanent
bygglov för
komplementbyggnad och
plank
14
2018.149 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-26
Päivi Hauska

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.149 SBN

Fregatten 4, permanent bygglov för garage/förråd och
plank dnr 2016-0662
Ärendebeskrivning
Ansökan avser permanent bygglov för komplementbyggnad och plank, vilka har
tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2016-10-26. Komplementbyggnaden har byggnadsarean 51,6
kvm (12 x 4,3 m) och planket är 8 meter långt och 2,5 meter högt. Både byggnaden och
planket är placerat på mark som inte får bebyggas.
Eftersom komplementbyggnaden och planket placeras på mark som inte får bebyggas hade
nämnden (1996) inte möjlighet att bevilja bygglov enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen
(1987:10), ÄPBL, utan gav bygglov för en tillfällig åtgärd. Tiden för åtgärden har förlängts
några gånger, senast 2011. En ny ansökan om förlängning lämnads in 2016. Då det inte var
möjligt att ytterligare förlänga det tidsbegränsade bygglovet återkallade sökande sin ansökan
och söker nu istället permanent bygglov.
Planbestämmelser
För fastigheten gäller äldre stadsplan A 451, del av Stampen (antagen 1980-06-05). Planen
medger endast bostadsändamål. Huvudbyggnaden har beteckningen q – vilket betyder att
byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och dess yttre form och allmänna karaktär inte
får förvanskas. Punktprickad område får inte bebyggas. Korsprickad område får endast
bebyggas med uthus, garage och mindre gårdsbyggnader och högst 50 % av den
korsprickade området får bebyggas.
Historik på fastigheten
Bygglov för tillfällig åtgärd beviljades 1996 för komplementbyggnaden och plank. Endast
tillfällig åtgärd kunde medges pga. att byggnaden och planket placerades på mark som inte
får bebyggas. Lov lämnades för 10 år. Enligt den ÄPBL fick den sammanlagda tiden för
tillfällig åtgärd inte överstiga 20 år. Lovet för den tillfälliga åtgärden förlängdes 2006 med
5 år. Lagen ändrades 2008, 1 januari 2008 och 30 juni 2014 fick inte den sammanlagda tiden
överstiga 10 år. Trots att åtgärden varat i 15 år förlängdes tiden ytterligare för åtgärden med
5 år 2011 t.o.m. 2016-10-26 enligt nya PBL 9 kap 33 §.
2016 ansöktes sökande förlängning av det tidsbegränsade bygglovet. Då den
tidsbegränsade åtgärden varat mer än 20 var det inte möjligt att ytterligare förlänga lovet
varmed sökande återkallade sin ansökan.
Komplementbyggnader på fattigheten med bygglov
Bygglov har beviljats vid flera olika tillfällen för komplementbyggnader på fastigheten varmed
den sammanlagda byggnadsarean som ligger på mark som inte får bebyggas är 217,8 kvm,
inklusive 51,6 kvm för det aktuella garaget.
På fastigheten finns ett garage från 1978 med byggnadsarenan 67 kvm. Då gällande
stadsplan var kvarteret avsatt för industriområde. Ny plan vann laga kraft 1980-06-05. 1981
beviljades ändrad användning av garaget till snickeriverkstad. En tillbyggnad av
snickeriverkstaden beviljades 1982, med byggnadsarean på 40,2 kvm, trots att byggrätten på
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tomten var utnyttjad. 1984 medgavs ytterligare bygglov för en tillbyggnad med stöd av 67 och
39 §§ byggnadsstadgan, med byggnadsarean 80,4 kvm, vilken placerades på mark som inte
får bebyggas och detaljplanen medger endast bostadsändamål. Bygglov för ett gårdshus på
35,3 kvm beviljades 1991, förenlig med förhandsbesked anslagit 1989. På fastigheten finns
även ett skärmtak på 31,5 m2 utan bygglov, men det har förflutit mer än tio år från
överträdelsen.
Remisser
Då den aktuella fastigheten ligger i närheten till E20 har remiss skickat till räddningstjänsten
och Trafikverket.
Remissvar från räddningstjänsten
Räddningstjänsten är positiv till åtgärden då det blir en permanent lösning och ökad skydd
för bostadshuset vid händelse av olycka med farligt gods på E20.
Remissvar från Trafikverket
Trafikverket anser att permanent bygglov inte kan medges med hänsyn till framtida
ombyggnad av E20, däremot kan ett tidsbegränsat bygglov medges.
Yttrande från sökande via ombud
Sökande menar att den sökta åtgärden är en mindre avvikelse från detaljplanen och förenligt
med planens syfte, att byggnadens storlek ska sättas i relation till ytan på marken.
Garagebyggnaden är diskret placerat och utformat. Planket och garaget inte är
dominerande och inte störande för omgivningen.
Hänvisar till ett utlåtande från där Hans Wiktorson, Ramböll Sverige Ab, visar på en karta
nytt vägområde för en eventuellt utbyggnaden av E20, därtill kan ytterligare marken behöva
användas under byggtiden.
Planket harmonerar med övriga byggnader och fungerar som bullerskärm till den närliggande
E20. Sökande hänvisar till en dom RÅ 2010 där ett plank på 20 meter långt och 1,2 – 1,6
meter högt utgjorde en mindre avvikelse.
Sökande har fått möjlighet att yttra sig på SBK:s förslag om avslag.
Sökande menar att det finns olika typer av byggnader på fastigheter och inte bara garage
utan även förråd vilken utnyttjas av snickeriverksamheten, samt uppger att den sökta
åtgärden är 48 kvm. Anser att några formuleringar svårförstådd i ärendebeskrivningen.
Sökande vidhåller vad som tidigare anförts. Garaget/förrådsbygganden är diskret placerad
och utformad, samt att planket har en ljudisolerade funktion. Betonar att räddningstjänsten är
positiva till permante bygglov. Varmed sökande anser att åtgärden är en liten avvikelse och
förenligt med detaljplanens syfte. Sökande framhåller också att det är mycket ovisst om
utbyggnaden av E20. Ovissheten innebär att det vore kapitalförstörande och oskäligt avslag
för åtgärden.
Yttrande från sakägare
Berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § i Plan och bygglagen (PBL) ges möjlighet att yttra sig
angående åtgärden.
Sakägarintyg, utan erinran, finns från berörda sakägare (Tuvebo 1:6, Fregatten 3).
Bedömning
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det inte är möjligt att ge permanent bygglov för
komplementbyggnaden med stöd av 9 kap 30 § 1b eller 31 b § plan- och bygglagen (PBL)
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eftersom den är placerad på mark som inte får bebyggas och inte kan betraktas som liten
avvikelse som är förenligt med detaljplanens syfte.
SBK har gjort den samlad bedömning om vilka avvikelser som har godkänts tidigare enligt 9
kap 31 d § PBL. Den sammanlagda byggandesarean av komplementbyggnaderna vilka har
godkänts att placeras på mark som inte får bebyggas är 217,8 kvm inklusive 51,6 kvm för det
aktuella garaget med tidsbegränsat bygglov. 87 % av korsprickad området är bebyggd och
detaljplanen medger att högst 50% bebyggs. 187,6 kvm av komplementbyggnaderna
används till snickeriverkstad och detta är en avvikelse då detaljplanen medger endast
bostadsändamål.
Fastigheten med äldre stadsplan gäller ÄPBL. För att en ansökan om bygglov inom område
som omfattas av detaljplan ska bifallas krävs enligt 8 kap. 11 § ÄPBL bl.a. att åtgärden inte
strider mot detaljplanen. Inom punktprickad område får inte byggnader uppföras, detta gäller
även för plank, därmed strider åtgärden med detaljplanen.
Ekonomisk bedömning
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontoret föreslår avslag med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen.
Upplysningar
Om det som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat bygglov inte tas bort eller
upphör inom angiven tid, blir det olovligt. Byggnadsnämnden är då skyldig att ingripa enligt
11 kap. PBL
Beslutet ska skickas till
Sökanden (bilaga ”Hur man överklagar”) rek MB, Akten.
Detta beslut kan överklagas se ”Hur man överklagar”
Bilagor: Yttrande från sökande med bilagor (2st), yttrande från Räddningstjänsten och
Trafikverket.
Handlingar som ligger till grund för beslutet:
Benämning:
Ansökan
Plan- och fasadritning
Karta, situationsplan

Ankomststämplad:
2016-11-21
2016-11-21
2016-11-21

Ulrika Samuelsson
Plan och bygglovschef

Päivi Hauska
Granskningsingenjör/Byggnadsinspektör
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Handläggare:
Päivi Hauska
SBN-datum:
2018-12-17

Fregatten 4
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Sammanfattning

•
•
•

Ansökan om permanent bygglov för garage/förråd
och plank.
Åtgärden avviker från detaljplanen då åtgärden
placerats på mark som inte får bebyggas.
SBK föreslår avslag då byggnaden och planket
placeringen på mark som inte får bebyggas.

Översiktskarta

2018-02-26
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Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Ingared 5:100, tillbyggnad
av enbostadhus
15
2018.206 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-29
Henrik Wüst

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.206 SBN

Tillbyggnad av enbostadshus
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för en tillbyggnad på fastigheten Ingared 5:100.
Den tänkta åtgärden innebär att befintlig takkupa ersätts men en 6,2 m lång och 3,8 m djup
takkupa. Takkupan möjliggör inredande av ett allrum på vinden.
Den aktuella fastigheten ligger inom detaljplan B175 S, Ingared m. fl., lagakraftvunnen 197212-27. För område med BÖ I betecknat gäller att byggnad får uppföras med högst en våning.
Yttrande
Då kommunicering pga. tidsbrist inte har hunnits med har sökande inkommit med ett
yttrande. Man framfört i korthet att man ska se åtgärden som en liten avvikelsen då man
tidigare i området gjort den bedömningen. Sökande hänvisar till olika tidigare rättsfall för
liknande fall om vilka hänsyn man ska ta till omgivande byggnader. (Yttrandet med tidigare
korrespondens bifogas)
Bedömning
Den ansökta åtgärden bedöms strida mot detaljplanens bestämmelser då den aktuella
byggnaden enligt detaljplanen endast får ha en våning och den tänkta takkupans storlek och
utformning är sådan att den gör att den påverkar byggnadens antal våningar. I ett rättsfall
från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) P3502-12 2017 konstaterar man att av 9 § fjärde
stycket ÄPBF följer att en vind ska anses som en våning om ett bostadsrum kan inredas där.
Och där påpekar man också att en avvikelse beträffande högsta tillåtna våningsantal utgör
enligt MÖD:s praxis inte en liten avvikelse.
Då åtgärden redan på denna grund inte kan tillåtas saknas anledning att pröva om den
innebär en betydande olägenhet för omgivningen eller i övrigt uppfyller kraven.
Då förutsättningar saknas för att meddela bygglov för sökta åtgärd ska ansökan om bygglov
avslås.
Ekonomisk bedömning
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
Förslag till beslut
Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap 30 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Upplysningar
Avgift för negativt bygglov tas ut med 2 460 kronor. Faktura sänds separat.
Beslutet kan överklagas, se bilaga Hur man överklagar
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Beslutet ska skickas till
Exp: Sökanden, Akten
Bilaga: Hur man överklagar
Handlingar som tillhör beslutet
Ansökan om bygglov
Situationsplan, takplan, fasad- och sektionsritning
Sökandens och SBK korrespondans

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Ankomststämplad
2018-01-19
2018-10-29
2018-10-01

Henrik Wüst
Bygglovhandläggare
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Handläggare:
Henrik Wüst
SBN-datum:
2018-12-17

Ingared 5:100
Förprövning

Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande
Utställning

Förhandsbesked

Bygglov

X

Lantmäteri

Avtal

Överlåtelser

Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•
•
•
•
•

Bygglov för tillbyggnad med en takkupa på sydöstra takfallet.
Takkupan möjliggör inredande av allrum.
Den tänkta byggnadsplatsen berörs av detaljplan B175S, lagakraftvunnen 2010-09-30.
För den tänkta fastigheten gäller användningsbestämmelsen: BÖ I, byggnad får uppföras med högst en
våning.
Åtgärden bedöms strida mot detaljplanens bestämmelser då byggnaden enligt detaljplanen endast får ha
en våning och den tänkta takkupans storlek och utformning gör att byggnaden får två våningar.
FÖRSLAG TILL BESLUT: Samhällsbyggnadsnämnden avslår bygglov med stöd av 9 kap 30 § PBL
Översiktskarta

Fasad- och planritningar

Situationsplan
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Ladan 1, nybyggnad av
gastanksstation
16
2018.164 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-28
Henrik Wüst

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.164 SBN

Tidsbegränsat bygglov för gastankstation
Ärendebeskrivning
Ansökan avser tidsbegränsad bygglov t o m 2020-09-14 för en gastankstation på fastigheten
Ladan 1.
FordonsGas Sverige AB driver idag en gastankstation i Alingsås på Borgens gata 1. De har
haft ett tidsbegränsat bygglov från 2005 som blev förlängt i mars 2015 till 2017-12-31, enligt
delegationsbeslutet Dnr 2015-0070.
Anläggningen är sametablerad med St1 och stationen består av en betongplatta på 13,2 x 9
meter. På denna placeras en teknikbyggnad i betong med måtten 3,1 x 6,2 meter samt plats
för två mobila växelflak som gaslager inhägnade av staket.
Den aktuella fastigheten ligger inom detaljplan A 472, Kv Slakthuset mm, lagakraftvunnen
1986-05-30. För område med Jm betecknat gäller att område får användas endast för
småindustriändamål av sådan beskaffenhet som icke medför brandfara, sanitär olägenhet
eller stör allmänheten.
Detaljplanen medger inte en permanent anläggning för den angivna användningen. Huruvida
gastankstationen ska kunna få permanent lov, vilket kräver planändring, kan för närvarande
inte avgöras förrän arbete med planläggning för E20 slutförts.
Gastankstation tas bort vid avslut.
Yttrande
Trafikverket och Räddningstjänsten har givits möjlighet att yttrat sig och har inget att erinra.
Berörda grannar, Ladan 1 (Alingsås kommun), Ladan 5, Brandstationen 3 och
Brandstationen 5 har givits möjlighet att yttrat och Ladan 1 (Alingsås kommun),
Brandstationen 3 och 5 har inget att erinra. Fastighetsägaren till Ladan 5 skriver, i sitt
yttrande som inkom 2018-10-25 att de aldrig känt sig bekväma med att ha en gasdepå in på
knutarna. De tänker på sina hyresgästers säkerhet. Sökande har avböjt att bemöta yttrandet.
Bedömning
Den ansökta åtgärden bedöms strida mot detaljplanens bestämmelser då den aktuella
platsen enligt detaljplanen är avsedd för småindustriändamål. Åtgärden bedöms inte kunna
inrymmas inom definitionen av småindustri.
Åtgärden bedöms inte störa allmänheten
Räddningstjänsten har bedömt att hanteringen uppfyllerlagen om brandfarlig och explosiv
vara, föreskrifter samt beslut som meddelats i anslutning till lagen och
Samhällsbyggnadskontoret gör då bedömningen att gastankstationen, som funnits på
platsen sedan 2005, uppfyller de krav som finns så att ett säkert handhavande av gasen sker
och då inte medför någon brandfara
Tidsbegränsat bygglov bedöms kunna beviljas
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Ekonomisk bedömning
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
Förslag till beslut
Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2020-09-14 beviljas med stöd av 9 kap 33 § Plan- och
bygglagen (PBL 2010:900).
Startbesked medges enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen.
Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Med detta startbesked beslutar Samhällsbyggnadsnämnden att kontrollplanen fastställs. (se
bilaga)
Upplysningar
Bygglov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar.
Undertecknad kontrollplan (bilaga) ska lämnas till Samhällsbyggnadskontoret som underlag
för ansökan om slutbesked.
Innan byggnaden tas i bruk ska ett slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL. Om
byggnaden tas i bruk innan slutbesked har givits är samhällsbyggnadsnämnden skyldig att
påföra byggherren en byggsanktionsavgift (11 kap 51 § PBL).
Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem
år från den dag beslutet vunnit laga kraft.
Lov avgift tas ut med 8 582 kronor. Faktura sänds separat.
Handlingar som tillhör beslutet:
Benämning:
Ansökan om bygglov
Situationsplan
Plan- och fasadritning

Ankomststämplad:
2017-10-10
2017-10-10
2017-10-10

Beslutet ska skickas till
Exp: Sökande, Sakägare rek mb (Ladan 5), Sakägare fk(Ladan 1, Brandstationen 3,
Brandstationen 5), GIS (CG) fk, TF (GIC) fk, Tidsbegränsat bygglov admin (ÅL), PoIT, Akten.

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Henrik Wüst
Bygglovhandläggare
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Handläggare:
Henrik Wüst
SBN-datum:
2018-12-17

Ladan 1
Förprövning

•
•

•
•
•

Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande
Utställning

Förhandsbesked

Bygglov

X

Lantmäteri

Avtal

Överlåtelser

Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

Tidsbegränsad bygglov t o m 2020-09-14 för en gastankstation.
Anläggningen är sametablerad med St1 och stationen består av en
betongplatta. På denna placeras en teknikbyggnad i betong samt plats för
två mobila växelflak som gaslager inhägnade av staket.
Fastigheten är belägen ligger inom detaljplan A 472, Kv Slakthuset mm,
lagakraftvunnen 1986-05-30
Permanent lov kan för närvarande inte avgöras förrän arbete med
planläggning för E20 slutförts.
FÖRSLAG TILL BESLUT: Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov
Översiktskarta

Fasadritningar
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Planritning

Repslagaren 4, tillbyggnad
av skolbyggnad med en
takkupa
17
2018.204 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-26
Päivi Hauska

Samhällsbyggnadsnämnden

0322-61 68 86
2018.204 SBN

Bygglov Repslagaren 4 Dnr 2018-0444
Ärendebeskrivning
Ansökan avser tillbyggnad av skolbyggnad med en takkupa. Syftet med tillbyggnaden är att
installera ett intagsgaller för ventilation. Takkupan placeras i fasad mot väst och
ventilationshuven monteras ovan på taket. Takkupan utförs i svart plåt, kulör RAL 9005 och
huven galvad ljus plåt, RAL 9006.
Planbestämmelser
För fastigheten gäller äldre stadsplan A 473. Den aktuella byggnaden har beteckningen q
enligt stadsplanen. Byggnaden är kulturhistorisk värdefull och sådan förändringar som kan
förvanska dess yttre form och allmänna karaktär får inte vidtagas.
Utsedd kontrollansvarig: Håkan Yngve, Ängslyckan 6, 471 90 Kyrkesund.
Certifieringsorgan Kiwa, N-behörighet, giltig t o m 2022-09-22.
Bedömning
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att byggnadens yttre form och allmänna karaktär inte
förvanskas av tillbyggnaden (8 kap 13 § PBL). Det är viktigt att utformningen efterliknar
befintliga takkupor både vad gäller kulör och material.
Ekonomisk bedömning
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontoret förslår positivt bygglov för åtgärden med stöd av 9 kap 30 § planoch bygglagen (PBL).
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat startbesked enligt
10 kap. 3 § PBL. Nämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift om
byggnationen påbörjas innan startbesked givits enligt 11 kap. 51 § PBL.
Tekniskt samråd ska hållas. Beträffande tidpunkt, kontakta kommunens byggnadsinspektör
Päivi Hauska på telefon 0322-61 68 86.
Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem
år från den dag beslutet vunnit laga kraft.
Lovavgift tas ut med 4 281 kronor. Faktura sänds separat.
Beslutet ska skickas till
Sökanden (bilaga ”Hur man överklagar”), Kontrollansvarig, Byggnadsinspektör (PH), PoIT,
Akten.
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Handlingar som ligger till grund för beslutet:
Benämning:
Ansökan
Nybyggnadskarta
Fasadritning
Sektionsritning
Illustration (2st)

Ankomststämplad:
2018-07-10
2018-11-19
2018-11-19
2018-11-19
2018-08-15

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Päivi Hauska
Granskningsingenjör/byggnadsinspektör
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Handläggare:
Päivi Hauska
SBN-datum:
2018-12-17

Repslagaren 4
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Sammanfattning

•
•
•
•

Ansökan avser tillbyggnad av skolbyggnad med en
takkupa, även en ventilationshuv tillkommer.
Syftet med tillbyggnaden är att installera ett
intagsgaller för ventilation.
Takkupan placeras i fasad mot väst och
ventilationshuven monteras ovan på taket.
SBK föreslår bygglov med stöd av 9 kap 30 § PBL.

Översiktskarta

2018-02-26
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Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Toresgården 1, Nybyggnad
av industri- och
lagerbyggnad
18
2018.208 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-28
Henrik Wüst

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.208 SBN

Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2018-04-27 och avser Bygglov för Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Åtgärden innebär nybyggnad av industri- och lagerbyggnader på samanlagt 2085 m2. En
byggnad om 1430 m2 (71,5 x 20 m) med sadeltak, byggnadshöjd 6,35 m med 8 st. fack som
är till för uthyrning för industri eller lagerändamål. Färdig golvhöjd 74,7. En byggnad om
654,5 m2 (47,6 x 13,7 m) med pulpettak, byggnadshöjd 4,2 m med 22 st. fack som är till för
uthyrning för industri eller lagerändamål. Färdig golvhöjd 74,2. De båda byggnaderna bekläs
med silverfärgad plåt och svart plåttak. Byggnaderna ansluts till kommunalt VA. Ytorna runt
byggnaderna hårdgörs med asfalt och parkeringsplatser anordnas dels för hyresgäster vid
och kring entréer och portar dels för besökande till hyresgäster
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av detaljplan 156, Verksamheter vid
Vänersborgsvägen, lagakraftvunnen 2010-09-30. J1, Småindustri, högsta byggnadsarea i
procent av fastighetsarea får vara 35% (2928 m2), högsta tillåtna byggnashöjd 12 m,
hyresgästernas verksamheter får inte vara störande för omgivande bostads – och
rekreationsområden. Riktlinjer för skyltar ska följas. Tillkommande byggnader ska delas upp i
volymer och variation i materialval ska eftersträvas, tak ska vara sadeltak eller motstående
pulpettak.

Bedömning
Åtgärden följer detaljplanens bestämmelser.
Byggnaderna bedöms till storlek, utformning och placering passa in i omgivningen.
Åtgärden bedöms inte innebära någon olägenhet för omgivningen.
Åtgärden bedöms inte ha några berörda sakägare.
Ekonomisk bedömning
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
Förslag till beslut
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL).
Som kontrollansvarig har utsetts: Jonas Eklund, Björkgatan 7, 441 33 Alingsås, N-behörighet
SC0413-12. Giltigt t.o.m. 2022-04-18.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat startbesked enligt
10 kap 3 § PBL. Nämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift om
byggnationen påbörjas innan startbesked givits enligt
11 kap 51 § PBL.
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Tekniskt samråd ska hållas. Samhällsbyggnadskontoret kallar till samråd. För ytterligare
information kontakta byggnadsinspektör Tobias Andersson telefon 0322-61 62 61 alternativt
tobias.andersson@alingsas.se.
Utstakning samt lägeskontroll ska utföras av en behörig mätningstekniker (kan beställas via
Samhällsbyggnadskontorets GIS-avdelning 0322-61 71 95 eller
0322-61 71 94)
Innan byggnaden tas i bruk ska ett slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL. Om
byggnaden tas i bruk innan slutbesked har givits är samhällsbyggnadsnämnden skyldig att
påföra byggherren en byggsanktionsavgift (11 kap 51 § PBL).
Lovavgift tas ut med 126 208 kronor. Planavgift tas ut med 336 973 kronor. Faktura sänds
separat.
Handlingar som ligger till grund för beslutet:
Benämning
Ansökan om bygglov
Nybyggnadskartor
Fasadritningar
Plan- och sektionsritningar

Ankomsstämplat:
2018-04-27
2018-09-06
2018-10-18
2018-10-18

Beslutet ska skickas till
Exp: Sökanden, Kontrollansvarig (Jonas Eklund, Björkgatan 7, 441 33 Alingsås), Grannar fk
(Nolby 38:1) Byggnadsinspektör (TA), GIS-tekniker fk, TF(GIC) fk, PoIT, Akten

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Henrik Wüst
Bygglovhandläggare
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Handläggare:
Henrik Wüst
SBNdatum:
20181217

Toresgården 1
Förprövning

Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande
Utställning

Förhandsbesked

Bygglov

X

Lantmäteri

Avtal

Överlåtelser

Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•
•
•
•

Bygglov för Nybyggnad av industri och lagerbyggnader.
Åtgärden innebär nybyggnad av 2 st industri och lagerbyggnader på samanlagt 2085 m2.
Den tänkta byggnadsplatsen berörs av detaljplan 156, lagakraftvunnen 20100930.
För den tänkta byggnadsplatsen gäller användningsbestämmelsen:J1 Småindustri
FÖRSLAG TILL BESLUT: Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap 30 § PBL

Översiktskarta

Fasad och planritningar

Situationsplan

Page 273 of 374

Gräfsnäs 1:53,
förhandsbesked
19
2018.137 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-05
Anna Jonsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.137 SBN

Gräfsnäs 1:53, förhandsbesked, nybyggnad av
seniorboende och garage (2018-0153)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2018-02-23 och avser förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av en
enplans villa avsedd för seniorboende om ca 260 m2 byggnadsarea, med två större
lägenheter i markplan och en mindre lägenhet på vinden, samt ett fristående garage om ca
60 m2 byggnadsarea. Tänkt avstyckning är 1800 m2 varav 300 m2 för väg. Byggnadernas
placering och utformning prövas inte i detta ärende.
Fastigheten berörs av Översiktsplan för Alingsås kommun (antagen av kommunfullmäktige
2018-10-31) och ligger inom ett område som i översiktsplanen har beteckningen ”RFSK,
Bebyggelse centralt”. Följande rekommendationer gäller för ny bebyggelse i detta område:
”RFSK - Sparsam komplettering med bostäder med hänsyn till kulturmiljö. I centrala
Gräfsnäs pekas tre områden ut där det kan finnas möjlighet att sparsamt komplettera med
nya bostäder. I området finns bostäder och ett gruppboende. Vid en prövning av nya
byggnader ska hänsyn tas till lövskogens höga naturvärden och till den kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelsemiljön. Detaljerade naturvärdesinventeringar bör tas fram vid byggande
i lövskogen. Ny bebyggelse prövas lämpligast i detaljplan.”
I översiktsplanens ortsstudie för Gräfsnäs finns också generella rekommendationer för
bebyggelse: ” Ny bebyggelse bedöms lämplig dels som komplettering inom samhället, dels
genom en utvidgning av samhället åt söder. I orten finns många värden att ta hänsyn till och
ny bebyggelse öster om väg 190 bör därför i huvudsak prövas i detaljplan, medan
bebyggelse på den västra sidan bedöms kunna prövas genom förhandsbesked. För ny
bebyggelse utanför detaljplan och kommunalt verksamhetsområde ska om möjligt anslutning
till kommunalt vatten och avloppsnät väljas.”
Den tänkta byggnadsplatsen är en del av det skogsparti (ädellövskog med rikligt inslag av
hassel) som idag utgör fastigheten Gräfsnäs 1:53 med en fastighetsarea på 9 446
kvadratmeter. En mindre del av fastigheten ligger inom strandskyddsområdet för sjön Anten,
men den tänkta byggnadsplatsen berörs inte av strandskyddet.
Fastigheten ligger inom område som är av riksintresse för naturvården, NRO 14138 AntenMjörn, med riksvärdena: Geovetenskap; Odlingslandskap, naturbetesmark, flora;
Odlingslandskap, äng, flora; Sjö, fauna; Lövskog.
Kommunalt vatten- och avlopp samt fiber och el finns framdraget till den tänkta
byggnadsplatsen.
Inom den aktuella fastigheten beviljades förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
2016-10-17 (beslut SBN § 179). Det positiva förhandsbeskedet motiverades i beslutet med
att åtgärder inte fick komma att vidtas inom fastigheten som kunde riskera att ytterligare
”förvanska” naturvärdena inom tomten. Mot bakgrund av motiveringen i tidigare SBN-beslut
lyftes den nu aktuella ansökan till samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-24 med förslag till
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beslut om negativt förhandsbesked. Ärendet återremitterades till samhällsbyggnadskontoret
(beslut § 159 2018.137 SBN) för att möjligheten att bevilja positivt förhandsbesked skulle
utredas.
Därefter har ansökan remitterats till kommunekologen och en trafikbullerutredning har
lämnats in som visar att beräknade värden för buller från väg 190 inte överskrider riktvärdena
i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.
Yttranden
Berörda sakägare (Erska-Lindås 1:4, Gräfsnäs 1:23, 1:24, 1:34, 1:53, 1:62, 1:79 och 1:178)
har underrättats om ansökan och getts möjlighet att yttra sig enligt 9 kap 25 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL. Samtliga berörda sakägare har inkommit med sakägarintyg utan
invändningar mot den ansökta åtgärden.
För att kunna göra en bedömning av naturvärdena på platsen och den ansökta åtgärdens
påverkan på dessa har ansökan remitterats till kommunekolog Jenny Leonardsson. Yttrandet
från kommunekologen, som inkom 2018-11-14, kan sammanfattas:
”Den samlade bilden av områdets naturvärden med flera medelgrova ekar och rikligt med
hassel, samt dess placering inom värdetrakt för skyddsvärda träd såväl som värdetrakt för
lövskog, föranleder bedömning att förhandsbesked för bygglov på fastigheten Gräfsnäs 1:53
bör avslås.” Se handlingar som tillhör beslutet för att ta del av remissvaret i sin helhet.
Sökanden och fastighetsägarna har blivit underrättade, 2018-11-21 angående yttrandet från
kommunekologen, och getts möjlighet att bemöta detta, enligt 9 kap 26 § PBL. Sökanden
och fastighetsägarna har bemött yttrandet från kommunekologen, se handlingar som tillhör
beslutet.
Förvaltningens yttrande
Vid prövning i ärenden enligt plan- och bygglagen ska, enligt 2 kap 1 § PBL, hänsyn tas till
både allmänna och enskilda intressen.
Markområden ska, enligt 2 kap 2 § PBL, användas för det eller de ändamål som områdena
är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Enligt hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens 3 kap 6 § ska mark- och vattenområden som har betydelse
från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet ”så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller
kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt
beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall
skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.”
Fastigheten Gräfsnäs 1:53 har konstaterade naturvärden då den ligger inom en så kallad
värdetrakt för skyddsvärda träd (enligt Rapport 2018:22, Klimatanpassning – Åtgärder inom
värdetrakter för skyddsvärda träd, utgiven av Länsstyrelsen i Västra Götalands län). De ekar
som står inom Gräfsnäs 1:53 bedöms inte vara skyddsvärda idag, då de har en diameter
som är mindre än en meter. Ekarna är relativt höga (ca 10 - 15 meter) och deras lägsta
grenar sitter högt på grund av att de har vuxit relativt tätt tillsammans med andra träd. Mot
bakgrund av kommunekologens yttrande gör samhällsbyggnadskontoret bedömningen att de
gamla grova ekar som finns inom den aktuella fastigheten idag utgör livsutrymme för många
rödlistade arter. Grönområdet bedöms ha ett bevarandevärde på grund av det utgör livsrum
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för växter och djur. Bebyggandet av enbart den lucktomt inom Gräfsnäs 1:53 som avses i
ansökan bedöms dock inte innebära en påtaglig skada för naturmiljön inom fastigheten. Den
ansökta åtgärden bedöms inte heller påverka de naturvärden som är av riksintresse för
naturvården..
Vidare ska, enligt 2 kap 3 § PBL, hänsyn tas till främjandet av: (1) en ändamålsenlig struktur
och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder;
(2) en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla
samhällsgrupper; (3) en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror
samt goda miljöförhållanden i övrigt; (4) en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens;
(5) bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att beviljandet av ett enstaka förhandsbesked
på den tänkta byggnadsplatsen kan anses främja en ändamålsenlig struktur, eftersom vad
som kan anses vara en lucktomt blir bebyggd. Dock bedöms främjandet av de intressen,
som avses i 2 kap 3 § punkt 1 PBL, inte kunna säkerställas om samhällsbyggnadsnämnden
fortsätter att bevilja enstaka förhandsbesked för ytterligare exploatering av fastigheten
Gräfsnäs 1:53. För att en ändamålsenlig bebyggelsestruktur etcetera ska kunna främjas
behöver en detaljplan tas fram.
Den ansökta åtgärden är tänkt att vara ett seniorboende och därmed bedöms den andra
punkten i 2 kap 3 § PBL vara uppfylld.
Att förtäta en tätort genom att bygga igen en lucktomt kan anses vara att främja en långsiktigt
god hushållning med mark, enligt punkt 3 i 2 kap 3 § PBL, genom man undviker att ta i
anspråk orörda grönområden utanför tätorten för ny bebyggelse. Dock gör samhällsbyggnadskontoret bedömningen att vid en eventuell fortsatt exploatering av den resterande
delen av fastigheten Gräfsnäs 1:53 är det av yttersta vikt att rekommendationerna i
översiktsplanen följs: ”(…) Detaljerade naturvärdesinventeringar bör tas fram vid byggande i
lövskogen. Ny bebyggelse prövas lämpligast i detaljplan.” Att till förmån för bostadsbyggande
skövla naturmark inom en värdetrakt utan att detaljerade naturvärdesinventeringar tas fram
kan inte anses vara att främja en långsiktigt god hushållning med mark.
Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att bebyggandet av en lucktomt med ett
seniorboende innehållande tre bostadslägenheter även innebär ett främjande av
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, enligt 2 kap 3 § punkt 5 PBL.
Enligt 2 kap 4 § PBL får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän
synpunkt är lämplig för ändamålet. I detta fall bedöms det ur allmän synpunkt vara lämpligt
att bebygga den aktuella lucktomten inom Gräfsnäs 1:53.
Plan- och bygglagens kriterier i 2 kap 5 § PBL för att mark ska vara lämpad för bebyggelse
bedöms vara uppfyllda på den tänkta byggnadsplatsen. Mot bakgrund av den bullerutredning
som har lämnats in tillsammans med ansökan bedöms marken vara lämpad för
bostadsbyggande avseende möjligheten att förebygga olägenhet för människors hälsa i
fråga om omgivningsbuller, enligt 2 kap 6 a § PBL.
De allmänna intressena bedöms inte skadas genom att den ansökta åtgärden beviljas, men
eventuell ytterligare framtida exploatering av fastigheten Gräfsnäs 1:53 bör endast tillåtas i
enlighet med rekommendationerna i översiktsplanen: att detaljerade naturvärdesinventeringar tas fram vid byggande i lövskogen och att ny bebyggelse prövas i en detaljplan.
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Ekonomisk bedömning
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett
seniorboende samt ett garage med stöd av 9 kap 17 § PBL.
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.
Avgift för förhandsbesked tas ut med 17 006 kronor. Faktura sänds separat.
Hur beslutet kan överklagas, se bilaga ”Hur man överklagar”.

Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan om förhandsbesked
Situationsplan
Yttrande från kommunekologen, inkl bilagor
Sökandens bemötande av kommunekologens yttrande
Fastighetsägarens bemötande av kommunekologens yttrande
Bullerutredning

2018-06-11
2018-06-11
2018-11-14
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-22

Beslutet ska skickas till
Sökanden; Fastighetsägarna (Gräfsnäs 1:53); Sakägare f k (Erska-Lindås 1:4, Gräfsnäs
1:23, 1:24, 1:34, 1:62, 1:79 och 1:178); GIS-handläggare f k; TF (GIC) f k; Kommunekolog
(JL) f k; PoIT; Akten
Bilaga: ”Hur man överklagar”

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovarkitekt

Anna Jonsson
Bygglovarkitekt
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Dnr LOV 2018-000153 – Ankom 2018-11-14
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Handläggare:
Anna Jonsson
SBN-datum:
2018-12-17

Gräfsnäs1:53
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•

Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av seniorboende och garage.
Fastigheten berörs av Översiktsplan för Alingsås kommun (antagen av kommunfullmäktige 2018-10-31)
”RFSK - Sparsam komplettering med bostäder med hänsyn till kulturmiljö. I centrala Gräfsnäs pekas tre områden ut där
det kan finnas möjlighet att sparsamt komplettera med nya bostäder. I området finns bostäder och ett gruppboende. Vid
en prövning av nya byggnader ska hänsyn tas till lövskogens höga naturvärden och till den kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsemiljön. Detaljerade naturvärdesinventeringar bör tas fram vid byggande i lövskogen. Ny bebyggelse prövas
lämpligast i detaljplan.”

•

FÖRSLAG TILL BESLUT: Positivt förhandsbesked meddelas.
Översiktskarta

Foto

Situationsplan
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Sörhaga 2:4,
strandskyddsdispens
21
2018.202 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-26
Josephine Bruhn

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.202 SBN

2018.202 SBN Sörhaga 2:4, strandskyddsdispens
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2018-06-27 och avser bygglov för tidsbegränsad bygglov för förråd på
skolgårdens tomt samt strandskyddsdispens. Bygglov för ärendet prövas i separat beslut.
Förrådsbyggnaden har en byggnadsarea på ca 7 m2 och ligger ca 90m från strandlinjen.
Sökande anför som särskilt skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna att platsen
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
då platsen utgörs av i anspråkstagen skolgård.
I det ursprungliga tidsbegränsade bygglovet krävdes ej strandskyddsdispens då platsen låg
utanför strandskyddsområdet men i och med Länsstyrelsens justering av
strandskyddsområden 2016 inkluderas nu området.
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av strandskydd <100m samt DP 170.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning
Länsstyrelsen justerade 2016 gränsen för strandskyddsområdet, till 100 m från strandlinjen
vid medelvattenstånd. För att uppföra en byggnad inom ett sådant område krävs
strandskyddsdispens.
Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap 18 c § miljöbalken beaktas om den
plats dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse
för strandskyddets syften. Byggnaden har i detta fall placerats inom etablerad tomtplats och
det finns därför ett särskilt skäl för strandskyddsdispens. Eftersom platsen idag utgörs av
skolgård vid Nolhagaskolan bedöms dispensen också förenlig med strandskyddets syften.

Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde XXX
Ekonomisk bedömning
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
Förslag till beslut
Strandskyddsdispens ges för förrådsbyggnad på fastigheten Sörhaga 2:4 i enlighet med
situationsplan med stöd av 7 kap 18 c § p1 miljöbalken (MB).
Strandskyddsdispensen gäller endast för den plats byggnaden upptar på marken.
Tomtplatsavgränsning är inte aktuell.
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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 (7 kap. 18 h §
miljöbalken).
Beslut om strandskyddsdispens medför inte rätt att påbörjas byggnadsarbetet innan bygglov
erhållits.
Sökanden erinras om att Länsstyrelsen kan överpröva beslut om strandskyddsdispens inom
tre veckor från delgivning.
Avgift för strandskyddsdispens tas ut med 10465 kronor
Faktura sänds separat.

Beslutet ska skickas till
Sökande, Länsstyrelsen-natur Mkv, Akten.
Handlingar som tillhör beslutet (benämning och ankomststämpel):
Ansökningsblankett, 2018-06-27
Situationsplan, 2018-11-08
Ritningar, 2018-06-27

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Josephine Bruhn
Bygglovhandläggare
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SÖRHAGA 2:4
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Sörhaga 2:4

Handläggare:
Josephine Bruhn
SBN-datum:
2018-12-17

Strandskydd

X

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Aktuell vy

Sammanfattning

Den grå byggnaden

• Ansökan avser strandskyddsdispens för förrådsbyggnad på
Nolhagaskolans skolgård.
• Byggnaden ligger inom strandskyddsområde, ca 90 m från Säveån.
• Förslag till beslut: Strandskyddsdispens ges för förrådsbyggnad på
fastigheten Sörhaga 2:4 i enlighet med situationsplan med stöd av 7
kap 18 c § p1 miljöbalken (MB).
Strandskyddsdispensen gäller endast för den plats byggnaden
upptar på marken. Tomtplatsavgränsning är inte aktuell.
Översiktskarta

Översiktskarta ortofoto
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Aktuell vy
Den grå byggnaden

Vekaryd 1:20,
strandskyddsdispens
22
2018.171 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-06
Anna Jonsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.171 SBN

Vekaryd 1:20, Strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad (2018-0273)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad som används
som uthus/trädgårdsbod.
Byggherren söker dispens i efterhand eftersom han vid uppförandet av uthuset inte var
medveten om att strandskyddsbestämmelserna gäller för fastigheten.
Fastigheten är belägen ca 250 m från sjön Mjörn och består av ianspråktagen tomtmark runt
enbostadshuset (parkeringsyta, odlingsträdgård och gräsmatta) samt en dunge med
uppvuxna lövträd i den norra delen. Fastigheten har en area om 2 578 kvadratmeter och
avgränsas i väster av åkermark, i norr och i söder tomtmark, samt i öster av lokalvägen till
den intilliggande fastigheten. Fastigheten gränsar därmed inte direkt till övrig naturmark.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Fastigheten ligger inom
område som betecknas som kulturmiljö i Kulturmiljöprogram för Alingsås kommun (Vikaryd,
sid 108-109), som antogs av kommunfullmäktige 2018-04-25. Utöver strandskyddet berörs
fastigheten inte av några andra områdesskydd eller riksintressen.
Uthuset har en byggnadsarea på ca 16 kvadratmeter och är placerad 2 m från fastighetens
västra gräns. Tomten är väl avgränsad från den intilliggande åkermarken genom ett ca 1 m
brett och en 1 m djupt dike.
Från strandlinjen till platsen där redskapsboden är placerad är avståndet ca 250 meter. En fri
passage till sjön för allmänheten finns via lokalvägen öster om fastigheten.
Vid prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna får endast de sex
särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § i miljöbalken beaktas. I detta fall åberopar sökanden
att det aktuella området redan är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften.
Förvaltningens yttrande
Miljöbalken (MB) 7 kap 15 § 1 p anger bland annat att inom ett strandskyddsområde får inte
nya byggnader uppföras. 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 § 1 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 redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dispensskäl enligt punkt 1 föreligger: att tomtplatsen
är ianspråktagen. Den nya komplementbyggnaden bedöms inte medföra att hemfridszonen
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utökas i och med att tomtplatsen redan bedöms vara väl avgränsad av diket mot
åkermarken, de intilliggande tomterna samt lokalvägen. Samhällsbyggnadskontoret har
upprättat en tomtplatsbestämning, se Karta med tomtplatsbestämning.
En fri passage vid strandområdet finns idag via lokalvägen öster om den aktuella fastigheten,
och i och med det djupa diket som avgränsar fastigheten Vekaryd 1:20 från åkermarken
bedöms allmänheten inte idag röra sig över den aktuella tomten för att komma till stranden.
Åtgärden bedöms därmed inte påverka allmänhetens tillgång till strandlinjen.
Uthuset bedöms ha placerats på tomtmark som redan tidigare var ianspråktagen för trädgård
och odling för husbehov. Fastigheten berörs inte av några andra områdesskydd eller
riksintressen och inga unika naturvärden har konstaterats på platsen. De ansökta åtgärderna
bedöms inte innebära någon väsentlig påverkan på förutsättningarna för växt- och djurlivet.
Ekonomisk bedömning
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens i efterhand för uppförande av
komplementbyggnad/uthus på fastigheten Vekaryd 1:20 med stöd av 7 kap 18 b § och 18 c §
p 1 Miljöbalken (MB).
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 fick laga kraft.
Beslut om strandskyddsdispens medför inte rätt att påbörja byggnadsarbeten innan
startbesked utfärdats (i de fall där startbesked krävs för den ansökta åtgärden).
Sökanden erinras om att Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslut om
strandskyddsdispens inom tre veckor från delgivning.
Avgift för strandskyddsdispens tas ut med 10 465 kronor. Faktura sänds separat.
Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan om strandskyddsdispens
Situationsplan
Fotodokumentation, komplementbyggnad/uthus
Karta med tomtplatsbestämning

Beslutet ska skickas till
Sökande, Länsstyrelsen-natur Mkv, Akten.
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2018-04-12
2018-04-12
2018-12-06
2018-12-06

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Anna Jonsson
Bygglovarkitekt
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Dnr LOV 2018-000273 – Ankom 2018-12-06
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Dnr LOV 2018-000273 – Ankom 2018-12-06
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Vekaryd 1:20
Förprövning

Handläggare:
Anna Jonsson
SBN-datum:
2018-12-17

Strandskyddsdispens

X

Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande
Utställning

Förhandsbesked

Bygglov

Lantmäteri

Avtal

Överlåtelser

Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•

•

•

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad som används som uthus/trädgårdsbod.
Byggherren söker dispens i efterhand eftersom han vid uppförandet av uthuset inte var medveten om att
strandskyddsbestämmelserna gäller för fastigheten.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dispensskäl enligt punkt 1 föreligger för nybyggnaden av uthuset (området är
redan ianspråktaget). Fri passage till strandområdet för allmänheten finns längsmed lokalvägen. Åtgärden bedöms inte
påverka allmänhetens tillgång till strandområdet och den bedöms inte innebära någon väsentlig förändring av
livsvillkoren för djur och växtlivet.
FÖRSLAG TILL BESLUT: Samhällsbyggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad/uthus.
Översiktskarta

Karta med tomtplatsbestämning
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Foto

Delegerade beslut 2018
23
2018.004 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-10
Jonas Ryberg
61 62 96
2018.004 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Anmälan om delegerade beslut till SBN 2018-12-17
Ärendebeskrivning
Genom sammanställning anmäls följande beslut fattade med stöd i nämndens
delegationsordning.
Delegationsbeslut: Attestlistor för samhällsbyggnadsnämnden 2018, ändring av
ansvarskoder
Bygglov: nr 895 – 907

GIS-avdelningen: Beslut fattade i november
Planavdelningen: Beslut fattade i november

Ekonomisk bedömning
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
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.

Susanne Norling
Avd chef Verksamhetsstöd

Jonas Ryberg
Nämndadministratör
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Meddelanden 2018
24
2018.005 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-09
Jonas Ryberg
61 62 96
2018.005 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Inkomna skrivelser/meddelanden till SBN 2018-12-17
Ärendebeskrivning
Inkomna skrivelser/meddelanden som redovisas under egen punkt. Samtliga skrivelser
lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till
samhällsbyggnadsnämnden.
1. KS §197, 2018-11-21, Förslag till nya reglementen för kommunstyrelse och nämnder
Ärende 2018.211/012
SBN-001
2. KS § 195, 2018-11-21, Val till styrelser och nämnder m m för mandatperioden 2019-2022
Ärende 2018.210/011
SBN-001
3. BUN § 96, 2018-11-27, Ramprogram för förskola
Ärende 2018.209/200
SBN-001
4. TN § 87, 2018-11-20, Värdering av träd
Ärende 2018.205/200
SBN-002
5. KS § 213, 2018-11-12, Detaljplan för Alingsås, skola vid Säterigatan
Ärende 2017.168/211
SBN-045
5. KS § 214, 2018-11-12, Detaljplan för Alingsås, kontor vid Västra Långgatan 11 (Hinden 7)
Ärende 2017.273/211
SBN-040
5. KS § 209, 2018-11-12, Månadsuppföljning 2018 Alingsås kommun, driftekonomi,
september
Ärende 2018.042/078
SBN-028
5. KFN § 64, 2018-11-19, Yttrande över plansamråd – detaljplan Noltorpsskolan
Ärende 2017.168/211
SBN-044
5. KS § 192, 2018-10-31, Digital målbild för Alingsås kommun – öppen och smart
Ärende 2018.038/200
SBN-004

Ekonomisk bedömning
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av skrivelserna och lägger dem till handlingarna
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Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Susanne Norling
Chef Verksamhetsstöd

Jonas Ryberg
Nämndadministratör
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