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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-03-01
Rebecca Tollemark

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.046 SBN

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Ärendebeskrivning
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens ansvar att
bedriva ett aktivt och praktiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens yttersta företrädare är
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har fördelat arbetsmiljöuppgifter till nämnden i dess
reglemente. Nämnden har därmed det övergripande ansvaret för att det finns ett fungerande
arbetsmiljöarbete på förvaltningen.
I Samhällsbyggnadsnämndens reglemente anges vilket ansvar som nämnden har avseende
arbetsmiljön. Där anges bland annat att nämnden ansvarar för att: ”ge uppgifter i det
systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen med rätt för förvaltningschefen att
delegera arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som lämpligt.”
Mot bakgrund av detta ska nämnden dels fatta beslut om att ge förvaltningschefen uppgifter i
arbetsmiljöarbetet, dels ska nämndordförande fördela arbetsmiljöuppgifter till
förvaltningschefen. Fördelningen sker genom att ordförande och förvaltningschef
undertecknar uppgiftsfördelningen. Förvaltningen fördelar i sin tur skriftligen
arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som är lämpligt.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen uppgifter i det systematiska
arbetsmiljöarbetet med rätt för förvaltningschefen att delegera arbetsmiljöuppgifter så långt ut
i förvaltningen som är lämpligt.
Nämndens ordförande fördelar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen genom att
ordförande och förvaltningschef undertecknar uppgiftsfördelningen i dokumentet Fördelning
av arbetsmiljöuppgifter nämnd till förvaltningschef.

Beslutet ska skickas till
Förvaltningschef SBK

Maria Jacobsson
TF förvaltningschef

Rebecca Tollemark
Förvaltningssekreterare
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-03-01
Ulrika Samuelsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.036 SBN

Remiss rörande Handlingsplan för god vattenstatus i
Alingås
Ärendebeskrivning

Miljöskyddsnämnden gav i Flerårsstrategi 2017-2019 miljöskyddskontoret i uppdrag
att tillsammans med berörda förvaltningar arbeta fram en handlingsplan för hur
Alingsås kommun ska arbeta med EU:s Vattendirektiv (EU:s ramdirektiv för vatten
2000/60/EG).
Miljöskyddskontoret har samverkat med Samhällsbyggnadskontoret och Tekniska
förvaltningen i framtagandet av förslag till Handlingsplan för god vattenstatus i
Alingsås.
Miljöskyddsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2018-01-25 att skicka
Handlingsplan för god vattenstatus i Alingsås kommun till Tekniska nämnden och
Samhällsbyggnadsnämnden på remiss.
Eventuella synpunkter måste inkomma till Miljöskyddsnämnden senast 2018-03-31.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot Handlingsplan för god vattenstatus i
Alingsås

Beslutet ska skickas till
Miljöskyddsnämnden

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef
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Från: peter.porss@alingsas.se <peter.porss@alingsas.se>
Till: tn.platinamail@alingsas.se <tn.platinamail@alingsas.se>
sbn.platinamail@alingsas.se <sbn.platinamail@alingsas.se>
Ärende: remiss
Datum: 2018-02-09 10:22:47

Bifogar remissförfrågan rörande Handlingsplan för god vattenstatus i Alingsås
kommun.
Beslutad av miljöskyddsnämnden MN § 2, 2018.
Remiss till:
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ev synpunkter måste inkomma till Miljöskyddsnämnden senast 2018-03-31
Med vänlig hälsning!

Peter Porss
Nämndsekreterare
Alingsås kommun
Sveagatan 12
Miljöskyddskontoret
Alingsås kommun
0322-616220
peter.porss@alingsas.se
www.alingsas.se
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Handlingsplan för god vattenstatus
i Alingsås kommun
Åtgärdsprogram för vatten enligt EU:s Vattendirektiv,
Förvaltningsplan 2016-2021
(Reviderad vid MNau 2018-01-18, § 2)
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Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv
som måste skyddas, försvaras och behandlas som
ett sådant.
Ramdirektivet för vatten
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG Punkt 1
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Vatten – en livsviktig resurs
Vatten är jordens viktigaste livsmedel. Vatten är en förutsättning för att många samhällsviktiga
ekosystemtjänster ska fungera. Vatten är en självklar grundförutsättning för matproduktion, fiske,
transporer, turism och inte mist för vårt välbefinnande. Utan vatten av tillräcklig kvalitet och kvantitet
blir den sociala och ekonomiska välfärden lidande. Den globala vattenbristen hotar miljoner
människor, andra drabbas av skyfall och översvämningar. I Sverige har vi relativt gott om vatten, men
kvaliteten är på många håll sämre än vi tror, och det finns stora behov av vattenförbättrande åtgärder.
Exempelvis är många yt- och grundvattenförekomster förorenade av olika miljögifter som PFOS och
bekämpningsmedel, vilket inneburit att många dricksvattentäckter fått stängas ner. Ett annat exempel
är många fysiska förändringar som påverkar den naturliga vattendynamiken och ekosystemen.

Uppdragsbeskrivning
Uppdraget
Miljöskyddsnämnden gav i Flerårsstrategi 2017-2019
miljöskyddskontoret i uppdrag att tillsammans med berörda
förvaltningar arbeta fram en handlingsplan för hur Alingsås
kommun ska arbeta med EU:s Vattendirektiv (EU:s ramdirektiv
för vatten 2000/60/EG).

Syfte med handlingsplanen

Kommunen ska vidta de åtgärder
som behövs enligt
åtgärdsprogrammet för vatten, oftast
handlar det om att vidta
administrativa åtgärder som
beskriver hur olika styrmedel
behöver nyttjas eller utvecklas. I de
flesta fall innebär det att kommunen
sedan i sin tur ska ställa krav på
andra aktörer, t.ex.
verksamhetsutövare, att genomföra
de fysiska åtgärder som krävs för att
följa miljökvalitetsnormerna.

Hanslingsplanen ska visa vägen mot god vattenstatus. Med
utgångspunkt i Vattenmyndigheten i Västerhavets Åtgärdsprogrammet för vatten ska handlingsplanen
ange hur kommunens vattenarbete ska utvecklas så att ett tydligt fokus på aktiva åtgärder nås.
Handlingsplanen ska också belysa tidsaspekter och ansvar.

Vattenförvaltningen
Vattenförvaltning är benämningen för det arbete i Sverige som baseras på EU:s ramdirektiv för vatten
(2000/60/EG), även kallat Vattendirektivet. Vattendirektivet vilar på två grundpelare: att värna ett
naturligt växt- och djurliv i vatten och att säkerställa tillgång till rent vatten för
dricksvattenproduktion. Det övergripande målet med vattenförvaltningsarbetet är att i samtliga
vattenförekomster uppnå god ekologisk, kemisk och kvantitativ vattenstatus. God status innebär inte
en återgång till ursprungliga förhållanden utan påverkan från människan. God status innebär att
användningen av mark och vatten utvecklas så att den är långsiktigt hållbar. 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).
Vattenförvaltningsarbetet bedrivs i stort inom fem olika vattendistrikt, Alingsås kommun ingår i
Västerhavets vattendistrikt. Vattenresurser ska sedan förvaltas avrinningsområdesvis eftersom vatten
rör sig efter naturliga gränser och inte inom kommun- eller nationsgränser, vilket innebär att både
påverkan och förbättringsåtgärder är allas gemensamma angelägenhet.
Vattenförvaltningsarbetet är indelat i sexåriga vattenförvaltningscykler där den tredje
förvaltningscykeln pågår 2016-2021. Vattenförvaltningen i Sverige konkretiseras genom att
Vattenmyndigheten inom arbetet med Förvaltningsplanen tar fram Miljökvalitetsnormer och
Åtgärdsprogram för vatten.
Förvaltningsplanen beskriver bland annat hur det står till med vattenmiljön. Den ska ge en överblick
och inriktning för det fortsatta vattenförvaltningsarbetet och vara ett underlag för planering.
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna är kvalitetskrav som bestämmer vilken kvalitet på vatten som ska uppnås till
en viss tidpunkt, istället för att reglera utsläppsmängder från enskilda källor. Miljökvalitetsnormerna är
de verktyg som arbetet med att förvalta och förbättre vattenkvaliteten baseras på. Utgångspunkten för
miljökvalitetsnormerna är tillståndet i miljön och vad människan bedöms kunna utsättas för utan att ta
allt för stor skada. Miljökvalitetsnormerna för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och
kustvatten) och grundvatten. Varje vattenförekomst får en miljökvalitetsnorm som anger vilken status
den ska ha vid en viss tidpunkt. God vattenstatus är målet. Om en miljökvalitetsnorm inte uppnås
behövs en samlad bild för att kunna avgöra vilka källorna till påverkan är och hur påverkan från dessa
kan minskas (Bild 1). Miljökvalitetsnormen är juridiskt bindande, och en vattenförekomst status får
inte försämras, inte heller enskilda kvalitetsfaktorer får försämras även om inte statusklassningen i sin
helhet försämras (Weserdomen).
Åtgärdsprogram för vatten
Åtgärdsprogrammet är den del av förvaltningsplanen som visar vad som behöver göras för att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Programmet riktar sig till myndigheter och kommuner och
syftet är att visa på kostnadseffektiva styrmedel och åtgärder. Enskilda verksamhetsutövare kan
påverkas indirekt vid genomförandet av åtgärdsprogrammet. Kommunen ska vidta de åtgärder som
behövs enligt åtgärdsprogrammet för vatten, oftast handlar det om att vidta administrativa åtgärder
som beskriver hur olika styrmedel behöver nyttjas eller utvecklas. I de flesta fall innebär det att
kommunen sedan i sin tur ska ställa krav på andra aktörer, t.ex. verksamhetsutövare, att genomföra de
fysiska åtgärder som krävs för att följa miljökvalitetsnormerna.
Statusklassning
För grundvattenförekomster görs bedömning av kemisk status och kvantitativ status. Kemisk status
kan vara god eller otillfredsställande och baseras på riktvärden för nitrat, bekämpningsmedel, metaller
och vissa andra ämnen. Kvantitativ status kan vara god eller otillfredsställande och baseras på om
grundvattennivåerna är sådana att de visar att det råder balans mellan den långsiktiga uttagsnivån och
grundvattenbildningen.
För ytvattenförekomster (sjöar, vattendrag och kustvatten) görs bedömning av ekologisk status och
kemisk status. Ekologisk status kan klassas som hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig. Den
ekologiska statusen baseras på bedömningar av biologiska kvalitetsfaktorer, fysikalisk-kemiska
kvalitetsfaktorer samt hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, som vägs ihop till en samlad bedömning
av ekologisk status. Det är den sämsta parametern och därmed den sämsta kvalitetsfaktorn avgör
vilken statusklassning vattenförekomsten får. Den kemiska statusen kan klassas som god eller uppnår
ej god. Klassningen baseras på uppmätta halter av prioriterade ämnen och särskilt förorenande ämnen,
till exempel metaller, TBT, PAH, bekämpningsmedel, PFOS.

Bild 1. Ekologisk status i relation till miljökvalitetsnorm.
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Vattenförvaltningen och miljömålen
Det arbete som görs för att nå en god vattenstatus bidrar till att uppfylla ett flertal olika globala,
nationella, regionala och lokala mål som är viktiga för utvecklingen mot en hållbar framtid. Det är i
princip samma mål som ska nås – God vattenstatus!
Generationsmålet
Generationsmålet innebär en strävan mot att de stora miljöproblemen ska vara lösta till nästa
generation, och att alla åtgärder för att lösa miljöproblemen ska vara genomförda till år 2020.
Agenda 2030
FN beslutade om en Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 stycken globala mål och 169 delmål,
vid ett toppmöte den 25 september 2015. En hållbar förvaltning av vattenresurserna är en viktig fråga
för alla länder, rent vatten i tillräcklig mängd är en förutsättning för hållbar utveckling.
Mål 6.
Mål 7.
Mål 12.
Mål 13.
Mål 14.
Mål 15.

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för
alla.
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar
utveckling.
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart
brukade skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt
hejda förlusten av biologisk mångfald.

Sveriges miljömål
Vattenförvaltningen är en del av arbetet med att nå de svenska
miljökvalitetsmålen. Når vi inte miljökvalitetnormerna för
vatten så når vi inte miljömålen. Vattenmyndigheternas
förvaltningsplan och åtgärdsprogram är viktiga verktyg för att
öka takten i miljömålsarbetet och att därmed kunna nå det
önskade miljötillståndet för våra vatten.
• Giftfri miljö
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Alingsås Miljömål ”Friskt vatten”
preciserar:
”En strävan efter att vattnet i
Alingsås sjöar och vattendrag ska
vara rent och skapa
förutsättningar för livskraftiga
djur- och växtpopulationer.
Grundvattnet ska ge en säker och
hållbar dricksvattenförsörjning.
Påverkade vatten ska i möjligaste
mån återställas till sitt
ursprungliga tillstånd.”

Alingsås miljömål 2011-2019
Vattenförvaltningsarbetet bidrar till att uppnå de kommunala miljömålen.
• Rik natur
• Friskt vatten
• Det goda samhället
VISS – Vatteninformationssystem Sverige
VISS är en databas med klassningar och kartor
över Sveriges alla större vattenförekomster,
Här finns information om vattenförekomsternas
statusklassning, miljökvalitetsnormer,
miljöövervakning, åtgärder, mm.
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Nulägesanalys
Vattenstatus
Grundvattenförekomster
I Alingsås kommun är 5 grundvattenförekomster klassade. Fyra av fem grundvattenförekomster har
god kemisk status, och miljökvalitetsnormen God kemisk grundvattenstatus är därmed uppfylld. Den
femte grundvattenförekomsten, Sollebrunn-Gräfsnäs, har otillfredsställande kemisk vattenstatus på
grund av bekämpningsmedel, och miljökvalitetsnormen är god kemisk grundvattenstatus år 2027.
Samtliga grundvattenförekomster uppfyller miljökvalitetsnormen god kvantitativ status.
Ytvattenförekomster – sjöar och vattendrag
Av kommunens sjöar är det 9 stycken som är klassade som ytvattenförekomster, samtliga nio har
måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnormen god ekologisk status
ska vara uppnådd senast år 2021 för samtliga, utom Anten som har utökad tidsfrist till år 2027.
Inom kommunen är 18 vattendrag klassade som ytvattenförekomster, av dessa uppnår endast
Söabäcken god ekologisk status, resterande 17 vattendrag har måttlig ekologisk status. Inget
vattendrag når god kemisk ytvattenstatus. För två vattendrag (Mellbyån mellan Åsjön och Anten, samt
Säveån mellan mynningen i Mjörn till Alingsås centrum) har klassning gjorts för kemisk status utan
överallt överskridande ämnen, den visade sig vara god.

Miljöproblem
Miljögifter
Det främsta miljöproblemet för kommunens ytvattenförekomster (sjöar och vattendrag) är miljögifter
främst kvicksilver och bromerad difenyleter, vilket är anledningen till att inga ytvattenförekomster har
god kemisk status. Främsta källan till kvicksilver och bromerade difenyletrar är atmosfärisk nedfall.
Kvicksilvret som faller ner över Sverige kommer från utsläpp i samband med förbränningsprocesser,
främst i andra europeiska länder. Bromerade difenyletrar har använts som flamskyddsmedel i
elektronisk utrustning. Nedfallet av dessa miljögifter har pågått under lång tid vilket medfört stora
halter i mark och bottensediment. Användningen av kvicksilver och bromerade difenyletrar har
förbjudits på många håll vilket innebär att luftnedfallet har minskat.
Utsläpp från industrier är en annan källa till miljögifter i sjöar och vattendrag, främst runt Alingsås
tätort. Bomullsfabrik, garveri, färgeri och annan textilindustri har med sina utsläpp direkt till
recipienten bidragit till att det idag finns stora halter av miljögifter i sedimenten. Genom
avloppsreningsverken kommer en mängd olika kemikale- och läkemedelsrester från våra hushåll, olika
typer av industrier och verksamheter, samt dagvatten. Dagens reningsteknik är inte tillräckligt bra för
att miljögifter och läkemedelsrester ska brytas ner, vilket medför att dessa substanser passerar
reningsverket och hamnar i våra vattenförekomster. Substanserna kan också hamna i slammet från
reningsverket som ibland används som gödningsmedel på åker- och skogsmark.
Förändrade habitat genom fysisk påverkan
Ett annat utbrett miljöproblem i Alingsås kommuns ytvattenförekomster är förändrade habitat genom
fysisk påverkan, vilket är orsaken till att många ytvattenförekomster har fått klassningen måttlig
ekologisk status. Denna fysiska påverkan omfattar all typ av förändringar som är orsakade av
människan och som påverkar hydromorfologin och därmed livsmiljöerna i ett vattenområde. Exempel
är sjösänkning, dämning, utdikning och muddring för att vinna mark och förbättra produktionen inom
jord- och skogsbruk, möjliggöra bebyggelse, skapa sjötrafikleder, eller producera energi.
Fysiska förändringar såsom vattenreglering påverkar flödet och de hydrologiska förhållandena i sjöar
och vattendrag, vilket kan ha en stor påverkan på vattenekosystemen, men även strandmiljöerna och
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den biologiska mångfalden i denna miljö. Konnektivitetsförändringar omfattar olika typer av barriärer
som hindrar fiskar och bottenlevande djur från att förflyttas upp och ner i vattensystemet, samt
transport av näringsämnen, sediment och organiskt material. Morfologiska förändringar är när
människan har påverkat formen och strukturen i sjön eller vattendraget genom exempelvis muddring,
rensning, rätning, kanalisering eller invallning. Det kan också handla om förändringar i bottensubstrat
och bottenstruktur genom exempelvis dumpning.
Försurning
Försurning är ytterligare ett miljöproblem som gör att god ekologisk status inte nås i flertalet
ytvattenförekomster. Försurningen orsakas främst av nedfall av luftburna svavel- och kväveföreningar
som bildar syor i reaktion med vatten. Svaveldioxid är den störta källan till försurning och kommer
från eldning av kol och olja för el- och värmeproduktion. Kväveföreningarna bildas vid all typ av
förbränning och den störta utsläppskällan är motordrivna fordon. Även skogsbruket bidrar till
försurningen genom att när träden, vid tillväxt, tar upp näringsämnen från marken sker ett utbyte av
joner och trädet tillför vätejoner till den omkringliggande marken. Vid nedbrytning av trädet
neutraliseras detta genom att mineraler från trädet återförs marken. När trädet istället skördas sker
ingen neutralisering och marken förblir försurad. Försurningen ger skador på vattenlevande
organismer och kan påverka hela ekosystem. Kalkningsåtgärder för att motverka den negativa
inverkan som försurningen har på djur och växter, genomförs i Sverige sedan början av 1980-talet.
Försurningsläget i svenska sjöar har förbättrats sedan 2000 till följd av minskad försurningsbelastning
men också förbättrad kalkningsstrategier vilket medfört att kalkningen har kunnat minskas. Även om
många sjöar och vattendrag börjat återhämta sig så finns det ett fortsatt behov av kalkningsåtgärder.
Övergödning
Övergödning orsakas av hög belastning av näringsämnen, kväve och fosfor, eller stora mängder
organiskt material. Höga halter av växtnäring i ytvatten leder till ökad produktion av biomassa,
exempelvis algblomning, när denna stora mängd organiskt material sedan ska brytas ner på botten kan
det orsaka syrebrist i bottenvattnet. I sjöar och vattendrag är det oftast fosfor som är det begränsande
näringsämnet, vilket innebär att det är tillförseln av fosfor bestämmer tillväxten av alger och annan
biomassa. Utsläppen av fosfor och kväve kommer främst från lantbruket som står för ungefär hälften
av utsläppen. Den andra hälften kommer från skogsbruket, enskilda avlopp, avloppsreningsverk,
industrier och dagvatten. Övergödningsproblematiken i Alingsås förekommer framför allt i
kommunens norra del och de ytvattenförekomster som är klassade där, detta beror på att den största
andelen av kommunens lantbruk finns i den norra delen, inklusive Antens avrinningsområde.
Främmande arter
Främmande arter är djur, växter, svampar, eller mikroorganismer som under historisk tid inte har
förekommit naturligt i Sverige, utan som genom någon form av mänsklig hjälp, avsiktligt eller
oavsiktligt, har flyttats till ett område utanför organismens naturliga utbredningsområde. En del av de
främmande arterna kan orsaka stora problem för inhemska växter och djur, det kan handla om att de
konkurrerar om samma livsmiljöer, eller att den inhemska arten på ett eller annat sätt tar skada av den
främmande arten, dessa kallas för invasiva främmande arter. Det mest kända exemplet är
inplanteringen av signalkräfta som nästan helt har slagit ut de ursprungliga bestånden av flodkräfta.
Genom att signalkräftan är bärare av kräftpest, en svampsjukdom, och mer motståndskraftig än
flodkräftan.
I Alingsås kommun finns tre vattenförekomster där främmande arter är ett miljöproblem som påverkar
den ekologiska statusen. Det gäller risken för att vattenpest (Elodea canadensis) ska utgöra en
betydande påverkan. Vattenpest är en kärlväxt som lever nedsänkt i vattnet och fäster vid botten med
trådaktiga rötter. Den trivs i grunda näringsrika vatten i sjöar, dammar, lugna vattendrag och
våtmarker. Den förökar sig vegetativt, dvs. genom att små bitar av växten driver iväg med vattnet,
fastnar på fåglar eller flyttas oavsiktligt av människor, för att sedan etableras på en ny växtplats.
Genom att den bildar täta bestånd som tar plats och hindrar solljuset från att tränga ner i vattnet
påverkar den livsbetingelserna för andra växter och vattenlevande djur.
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Kommunens roll i vattenförvaltningen
Kommunen har en viktig roll i arbetet, dels som
genomförare av vattenförvaltningens åtgärdsprogram, men
också som verksamhetsutövare. Vattenfrågorna finns inom
många delar av den kommunala verksamheten.
Vattenfrågan och arbetet med att nå en god vattenstatus är
komplext. Det är en utmaning för Alingsås kommun att i
den ökade exploateringstakten se till att vattenfrågan
beaktas vid så väl nybyggnation så som förbättrings- och
ombyggnation.

Myndigheter och kommuner skall
ansvara för att miljökvalitetsnormerna
följs (MB 5 kap 3 §).
Myndigheter och kommuner skall
inom sina ansvarsområden vidta de
åtgärder som behövs enligt fastställt
åtgärdsprogram (MB 5 kap 8 §).

I Alingsås kommun är det Miljöskyddsnämnden som ska samordna och driva kommunens arbete
med vattenvårdsfrågor i enlighet med EU:s vattendirektiv (KF 2017-02-22 § 59).
Miljöskyddsnämnden svarar för tillsynen enligt miljöbalken och livsmedelslagen, samt ansvarar för att
utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av kommunen och svara för
provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer (Reglemente för
miljöskyddsnämnden 2010-09-29 § 155).
Vatten är inte en fråga för enbart Miljöskyddsnämnden.
Kommunstyrelsen har ett övergripande strategiskt ansvar för planering av användningen av
kommunens mark och vatten, ansvar för kommunens övergripande miljö- och klimatarbete, samt
ansvarar för kommunens mark och exploateringsfrågor.
Samhällsbyggnadsnämnden utför kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, så som
framtagande av översiktsplaner, fördjupningsplaner och detaljplaner, men också bygglov och
strandskyddsdispenser.
Tekniska nämnden är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna, samordnande
och verkställande organ för trafik, parkering, parker, lekplatser, allmän platsmark och skötsel av
tätortsnära natur.

Vattensamordningsgruppen
I Alingsås kommun finns en vattensamordningsgrupp som syftar till att samordna kommunens
genomförande av vattenförvaltningen enligt EU:s vattendirektiv, samt arbeta för att uppfylla de olika
miljömålen med koppling till vattenfrågor. Genom samordning effektiviseras verksamheternas arbete
med åtgärder kopplade till vattenfrågor och risken för att åtgärder som motverkar varandra genomförs
minskar. Det är främst genom vattensamordningsgruppen som fysiska åtgärder för att förbättra status
på kommunens vattenförekomster kan genomföras. Vattensamordningsgruppen består av
tjänstepersoner från Miljöskyddskontoret, Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska förvaltningen samt
Kommunledningskontoret.

Uppströmsgrupp
Under 2017 startades det på Tekniska förvaltningen en uppströmsgrupp som jobbar med långsiktigt
arbetssätt för kommunens uppströmsarbete. Uppströmsgruppen, som består av tjänstepersoner från
Tekniska förvaltningen, Miljöskyddskontoret och Kommunledningskontoret, kikar på hur man jobbar
idag, vilka brister som finns, tar fram rutiner och förbättra arbetssätt. Gruppen tar fram prioriterade
ämnen som ska minska till reningsverket, genomför kompletterande provtagning med
läkemedelsrester in och ut i vattenfas. Dessa provtagningar ska göras varannan månad med start hösten
2017 och fortgå hela 2018. VA ska följa med MK ut på tillsynsbesök på årsdebiterade objekt, under
2018. En kommunikationsstrategi ska tas fram.
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Kommunåtgärder i Åtgärdsprogram för vatten 20162021 - Västerhavets vattendistrikt

Myndigheter och kommuner
Åtgärd 1
Alla myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram ska senast i februari varje
år, med början 2018, rapportera till Vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomförts under
föregående kalenderår i syfte att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten inom
myndighetens eller kommunens verksamhetsområde kan följas. Utvecklingen av rapporteringen
görs i samverkan med Vattenmyndigheten.
Rapporteringen av åtgärder för Vattenmyndighetens åtgärdsprogram möjliggör en uppskattning av
åtgärdernas effekt i relation till de miljökvalitetsnormer som ska följas. Den ger också en helhetsbild över
åtgärdsarbetet och utgör ett värdefullt underlag för att kunna återkoppla till myndigheter och kommuner om
hur åtgärdsarbetet fortskrider i relation till miljökvalitetsnormerna för vatten.

Miljöskyddsnämnden är samordnare för kommunens arbete med vattenvårdsfrågor i enlighet med EUs
vattendirektiv.
Åtgärder
Rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndighetens
åtgärdsprogram

Ansvarig
Miljöskyddsnämnden
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Tidsplan
Senast
28 februari
årligen

Kommunåtgärd 1 – Miljöfarliga verksamheter
Åtgärd 1
Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina verksamhetsområden, avseende
verksamheter som påverkar vattenförekomster i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för
vatten inte följs, eller riskerar att inte följas.
Åtgärden ska medföra att det för sådana verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Åtgärderna ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Det rör sig om till exempel avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät, enskilda avlopp, jordbruks- och
hästhållningsverksamheter, industrier, hamnverksamheter, förorenade områden, brandövningsplatser,
fiskodlingar, täktverksamheter, vägar och dagvattenutsläpp. Dessa verksamheter bidrar med utsläpp av
prioriterade och särskilda förorenande ämnen, näringsämnen och syretärande ämnen så att
miljökvalitetsnormerna för vatten riskerar att inte följas.

Miljöskyddsnämnden ansvarar för tillsynen av miljöfarliga verksamheter.
Miljöskyddskontoret bedriver tillsyn på
B- och C-verksamheter så som avloppsreningsverk, krematoriet, biltvättar,
bensinstationer, mekaniska verkstäder, m.fl.
Oljeavskiljare från miljöfarliga verksamheter kontrolleras
Förorenad mark orsakat av bl.a. läckage av oljor och lösningsmedel,
utfyllnad/deponering av verksamhetsavfall och rivningsrester, samt diffus spridning
av föroreningar via utsläpp från trafik och industri.
Hamnverksamhet
Täktverksamheter, såsom grus- och bergtäkter
Värmepumpar
Sjukhus
Brandövningsplatser
Tvätterier, sjukhustextilier
Tandläkarkliniker
Veterinärer
Cisterner
Tillsynsprojekt riktat mot tillsyn av U-verksamheter i industriområden,
tandläkarkliniker och veterinärer, där hanteringen av miljöfarligt avfall och
kemikaler har kontrollerats.
Fiskodling - Obefintligt

Tidsplan
Löpande
Löpande
Löpande
Löpande
Löpande
Löpande
Löpande
Löpande
Löpande
Löpande
Löpande
Påbörjat 2017
därefter löpande
2017
-

Identifierade behov
Oljeavskiljare i dagvattenbrunnar i parkeringsplatser och gatumiljöer.
Kontrollen av PCB, och fogar behöver skärpas upp.
Bättre koll på brandövningsplatser
Provtagning av sjukhusets avlopp, ev. möjlighet att ställa krav på att sjukhuset ska rena sitt avlopp.
För att uppnå miljömålen behövs det förstärkas inom tillsynen av förorenade områden.
Tillsynen och uppföljningen av deponier behöver förbättras.
Däckstvätt (U-verksamhet) Tungmetaller mm i tvättvattnet – spillvatten
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Kommunåtgärd 2 – Lantbruk och hästgårdar
Åtgärd 2
Kommunerna ska bedriva tillsyn så att
a) utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas samt att
b) tillförseln av växtskyddsmedel minskar,
till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas
på grund av sådan påverkan.
Åtgärden ska medföra att det för berörda verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Vattenförekomster påverkas av övergödning som åtminstone delvis beror på näringsämnesläckage från
jordbruks- och hästhållningsverksamheter. Sådant läckage bedöms också kunna bidra till förhöjda halter av
nitrat i grundvattenförekomster. Användningen av växtskyddsmedel vid sådana verksamheter bidrar eller
riskerar att bidra till en negativ påverkan på kemisk grundvattenstatus och på ekologisk status i
ytvattenförekomster. Problemen i hästhållningen är framförallt relaterade till läckage och erosion från
hästhagar, samt lagring och hantering av gödsel. Åtgärden syftar också till optimerad och minimerad
användning av växtskyddsmedel.

Miljöskyddsnämnden ansvarar för tillsynen av lantbruk och hästgårdar.
Miljöskyddskontoret bedriver tillsyn på
Tillsyn av framför allt gödselhanteringen på gårdar med djurhållning runt
Anten där huvuddelen av allt lantbruk i kommunen finns, samt en hög
övergödningen i sjön Anten
Omfattande tillsyn av alla lantbruk med fler än 10 djurenheter runt om i
kommunen, förutom de som redan tillsynats runt Anten. Vid tillsynen
kontrollerades förutom gödselhanteringen även köldmedia, farligt avfall,
avfall, petroleumprodukter, och cisterner.
Hästverksamheter, fler än 2 hästar
(sedan 2012 har tillsyn gjorts på gårdar med fler än 10 hästar)
Lantbruk med djur
>2 DE i nitratkänsligt område
>10 DE i icke nitratkänsligt område
Kollar gödselhantering
Lantbruk utan djur
Växtskyddsmedel
dokumentation sprutjournaler
Ny tillsyn av större gårdar (>10 DE) runt Anten, då ska tillsyn göras på
gödselhanteringen, köldmedia, farligt avfall, avfall, petroleumprodukter, och
cisterner.
Tillsyn av lantbruk utan djur/spannmålsodlare och sprutförare för att
kontrollera kemikaliehantering och sprutjournaler. Detta blir en uppföljning
av det arbete som påbörjades 2014.
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Tidsplan
2009-2012
2013

Regelbundet (fr.o.m.
2017)
Löpande ca vart 4:e
till 6:e år
Påbörjat 2014;
Fortsätta under 2018
2017
2018-2019

Identifierade behov
Lantbrukare behöver göra åtgärder för att minska sedimenttransport/erosion från jordbruksmark till
recipient vid översvämning.
Vilka krav kan ställas och vilket stöd kan ges, är frågor som behöver utredas.
Mellbyån: översvämning över jordbruksmark drar med sig sediment med bundet fosfor och
näringsämnen ut i Anten och ökar på fosforhalterna i Anten. Egna insatser behövs från lantbrukarna.
Kommunen behöver vara med och stötta projektet som är igång.
Åtgärder
Se över regelbundenheten i tillsyn – ta fram rutin.
Färgens Vattenskyddsområde nya skyddsföreskrifter sedan
december 2016, ett prioriterat område, tillsyn påbörjat 2017.
Djupare tag om lantbrukare inom skyddsområden med tanke på
tillståndskrav på att sprida och lagra gödsel.
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Ansvarig
Miljöskyddsnämnden
Miljöskyddsnämnden

Tidsplan
2018
20172021

Kommunåtgärd 3 – Avloppsreningsverk och avloppsledningsnät
Åtgärd 3
Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de krav som behövs för att
utsläppen av näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen från
a) avloppsledningsnät och
b) avloppsreningsverk
minskar till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte
kan följas på grund av sådan påverkan.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Bräddningar och utsläpp från avloppsledningsnätet (inklusive ledningsnät för dagvatten) orsakar tillförsel av
näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen till vattenmiljön som kan bidra till
betydande påverkan i vattenförekomster.
Exempel på åtgärder som lokal dagvattenhantering, utökad fördröjningskapacitet i magasin, underhåll av
pumpar, varningssystem vid pumpstationer och ändrad lokalisering av utsläppspunkter kan vara mer
kostnadseffektiva än ombyggnad av ledningsnätet.

Tekniska nämnden ansvarar för anläggningar samt drift och underhåll av avloppsreningsverk och
avloppsledningsnät.
Miljöskyddsnämnden ansvarar för tillsynen av avloppreningsverk.
Kommunen bedriver idag
Avloppsledningsnät
Tekniska förvaltningen ansvarar för att gräva om och separerar
avloppsledningar från dagvattenledningar.
Avloppsledningsnät
Tekniska förvaltningen ska vart 5:e år komma in med reviderad
åtgärdsplan för nätet.
Avloppsreningsverk
- Tillsyn Nolhaga
- Tillsyn Sollebrunn
Uppströmsgrupp

Ansvarig
Tekniska nämnden

Tidsplan
Löpande

Tekniska nämnden

Vart 5:e
år

Miljöskyddsnämnden
Tekniska nämnden

60 h / år
40 h / år
20172019

Identifierade behov
Pumpstationer – Se över de där breddning sker oftare, Se över breddningsvägar
Fettavskiljare - Införa regelbunden kontroll genom tömningsstatistik och egenkontroll från respektive
verksamhet.
Åtgärder
Reningsverket Sollebrunn
- Minska breddningar, bygga om, separera dagvatten
- Uppströmsinsatser är gjorda, hade problem med olja

Ansvarig
Tekniska nämnden
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Tidsplan
Klart 2019

Kommunåtgärd 4 – Enskilda avlopp
Åtgärd 4
Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom:
a) att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas
b) att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska
kunna följas
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Miljöskyddsnämnden ansvarar för tillsynen av enskilda avlopp.
Tillsynen av enskilda avlopp har hög prioritet inom kommunen.
Miljöskyddskontoret bedriver tillsyn på
Enskilda avlopp
Minireningsverk
Inventering av enskilda avlopp runt Anten.
Ungefär 2500 fastigheter – ca 60 % behöver åtgärda för att komma upp
till normal skyddsnivå
Inventering av enskilda avlopp runt Färgen.
Ungefär 450 fastigheter
Inventering av enskilda avlopp i andra områden runt omkring.
Ungefär 450 fastigheter per år

Tidsplan
Vart 10:e år, dvs ca 450 st
per år
Vart 3:e år
Klart 2017
Uppföljning 2018-2019
Påbörjas 2018
Pågående

Identifierade behov
Minireningsverk behöver tillsynas vart 3:e år, antalet minireningsverk kan komma att öka i och med
att det ställs krav på åtgärder efter tillsyn.
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Kommunåtgärd 5 – Dricksvattenförsörjning
Åtgärd 5
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida
dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt
a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler
än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn,
b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid
behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt
skydd uppnås,
c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden,
d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner,
e) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för
vattenuttag.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Miljöskyddsnämnden ansvarar för kontroll över dricksvattenkvaliteten, och ansvar för tillsynen av
vattenskyddsområden, samt att skyddsåtgärder vidtas så att vattenkvaliteten inte påverkas negativt.
Tekniska nämnden ansvarar för dricksvattenförsörjning, samt framtagande av
vattenskyddsföreskrifter.
Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter.
Miljöskyddskontoret bedriver tillsyn på
Kommunala vattenverk:
- Ödenäs vv
- Magra vv
- Sollebrunns vv
- Gräfsnäs vv
- Färgens vv
- Ömmerns reserv vt
Enskilda vattenverk som ger mer än 10 m3/dygn eller
som betjänar mer än 50 personer:
- Långareds vattenförening
- Närsbo samfällighet
- Lygnared vattenverk
- Östad säteri
Kommunal vattenförsörjningsplan antagen 2012
Nödvattentäkt Nolhaga ansökan om vattendom
Provtagning på Lasarettets reservvattentäkt

Ansvarig
Miljöskyddsnämnden

Tidsplan
Löpande kontroll av
analyser

Miljöskyddsnämnden

Löpande

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden

2012
2015-pågående
Regelbunden

Åtgärder
Systematisera tillsynen inom vattenskyddsområden
Regelbunden information till fastighetsägare och
verksamhetsutövare inom vattenskyddsområden
Framtagande av informationsbroschyr
GR och Länsstyrelsen arbetar med en Regional
vattenförsörjningsplan, när den är klar bör ÖP kompletteras
Göra en lista på när vattenskyddsföreskrifterna antogs
Göra en lista över tillstånd för uttag av vatten

Ansvarig
Miljöskyddsnämnden
Tekniska nämnden i
samarbete med
Miljöskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden
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Tidsplan
2018
2018 och
sedan
löpande
Senast
2021
2018
2018

Kommunåtgärd 6 – ÖP, DP samt prövning enl. PBL.
Åtgärd 6
Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och
bygglagen så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
En viktig del i översiktsplaneringen är att redovisa vatten som en resurs och tydliggöra
miljökvalitetsnormerna för vatten som en planeringsförutsättning. I detaljplaneskedet behöver kommunerna
visa att en betydande påverkan på vattenförekomster inte riskeras vid genomförande av detaljplaner, så att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Planeringen inom kommunerna kan även tydliggöras genom
tematiska tillägg, vanligen kallade vattenplaner eller blå planer. Syftet med en vattenplan är att beskriva
målsättningar och planeringsförutsättningar för kommunens vattenmiljöer, hålla samman vattenfrågorna och
skapa struktur för kommunens vattenarbete. Medverkan från alla berörda funktioner inom kommunerna
krävs vid framtagande av översikts- och detaljplaner. En god vattenplanering ökar kommunernas möjligheter
att följa miljökvalitetsnormerna för vatten och nå en hållbar utveckling.

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, bland
annat ingår att ta fram översiktsplaner och detaljplaner.
Samhällsbyggnadsnämnden ser till att
Översiktsplanering – miljökvalitetsnormerna för vatten
anges i miljökvalitetsbeskrivningen till ÖP.
Detaljplanering – miljökvalitetsnormerna för vatten
kontrolleras i VISS
Åtgärder
Upprätta Blåplan / Vattenplan

Ansvarig
Samhällsbyggnadsnämnden

Tidsplan
Löpande

Samhällsbyggnadsnämnden

Löpande

Ansvarig
Miljöskyddsnämnden
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Tidsplan
Påbörja 2018-2019

Kommunåtgärd 7 – Vatten- och avloppsplan
Åtgärd 7
Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
En vatten- och avloppsvattenplan (VA-plan) behöver beskriva hur de planerade verksamheterna, till exempel
en VA-utbyggnad, kan komma att påverka vattenförekomsternas status i kommunen. I de fall VAverksamheten har eller riskerar att ha en betydande påverkan på vattenförekomster så behövs en beskrivning
av åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. VAplanerna bidrar därmed till genomförandet av både förebyggande och förbättrande fysiska åtgärder för att
följa miljökvalitetsnormerna för vatten. VA-planer fungerar också som bra underlag i samordningen av hur
miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas i kommunal planläggning, t.ex. i översiktsplaneringen.

Tekniska nämnden ansvarar för anläggningar samt drift och underhåll av avloppsreningsverk och
avloppsledningsnät.
Tekniska nämnden ser till att
En VA-strategi togs fram under 2013-2014. Den nya strategin blev aldrig politiskt
antagen av Kommunfullmäktige och har därmed inte vunnit den lagkraft som är
önskvärd.

Ansvarig
Tekniska
nämnden

Åtgärder
Upprätta VA-plan
Den redan framtagna VA-strategin kommer att beaktas i den
nya VA-planen.

Tidsplan
Klar maj
2018

Ansvarig
Tekniska nämnden
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Kommunåtgärd 8 – Dagvatten
Åtgärd 8
Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende
på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
I städer och tätorter har hårdgjorda ytor ofta ersatt naturliga grönytor där vatten kan fördröjas och infiltreras.
De hårdgjorda ytorna förändrar avrinningsförhållandena så att avrinningen till ytvatten eller
avloppsreningsverk ökar på bekostnad av infiltration till grundvatten. Dagvatten avleds ofta orenat till sjöar
och vattendrag och kan bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs beroende på dagvattnets
innehåll av föroreningar och recipientens känslighet. Dagvatten innehåller ofta höga koncentrationer av
prioriterade ämnen såsom bly, kadmium, kvicksilver, nickel, PAH:er, oktylfenol och nonylfenoler och
särskilda förorenande ämnen såsom koppar, krom, zink, arsenik och PCB.
Ett lokalt omhändertagande av dagvatten där öppna dagvattenlösningar används bidrar med positiva
mervärden. Dagvattnet kan användas i ett rekreativt syfte, ge ett vackert inslag i boendemiljön och bidra till
en ökad grönska och den biologiska mångfalden i staden samtidigt som man uppnår en fördröjning och
rening av dagvattnet.

Tekniska nämnden ansvarar för anläggningar samt drift och underhåll av avloppsreningsverk och
avloppsledningsnät.
Miljöskyddsnämnden ansvarar för tillsynen av dagvatten.
Kommunen bedriver idag
Det finns en dagvattenplan för Alingsås tätort från 2001, uppdaterad 2011.
Slamsugning av dagvattenbrunnar
Fördröjningsmagasin
Tillsyn vi installation av ex. oljeavskiljare, vid anmälda anläggning av
dagvattenområde i detaljplan
Parkeringsplatser – ställa krav på rening lokalt, installerar slam- och
oljeavskiljare
Filter i dagvattenbrunnar från vägnät större trafikerade leder – byts ut varje år
– test 60 st

Ansvarig
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden
Miljöskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden

Identifierade behov
Filter i dagvattenbrunnar/ magasin från E20 till Lillån
Vid förtätning och ökade hårdgjorda ytor ökar dagvattenmängden – större behov av fördröjning lokalt
Mer provtagning, fler ämnen, mer krav på anslutna användare, få bort direktutsläpp av dagvatten till
vattendrag
Införa dagvattendammar i industriområden
Provtagning på dagvatten och spillvatten i industriområden (ex. verksamheter med oljeavskiljare och
fordonstvätt)
… tydliggöra kraven för tillsyn
Åtgärder
Dagvattenplanen ska uppdateras och utökas.
Åtgärd för att rena dagvatten från E20/väg 180 via
filterbrunnar på fastighet Matrosen 26

Ansvarig
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden
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Tidsplan
2018
2018

Slutsatser
För att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten, framförallt god ekologisk och kemisk status i
kommunens ytvattenförekomster, samt för att uppnå Sveriges nationella miljömål behövs ytterligare
insatser. Det åtgärdsprogram för vatten som Vattenmyndigheterna tagit fram för förvaltningsperioden
2016-2021 innebär främst administrativa åtgärder som ska leda till att kommunen ställer krav på andra
aktörer och verksamhetsutövare att genomföra åtgärder för att minska påverkan på vattendrag, sjöar
och grundvatten.
I Alingsås kommun är det flera förvaltningar som arbetar med frågor som rör vatten, både genom egen
verksamhet som avloppsreningsverk och genom tillsyn av exempelvis förorenade områden, enskilda
avlopp och lantbruk. Vad avser enskilda avlopp har det under de senaste 10 åren satsats stora resurser
på att öka tillsynen vilket gett goda resultat, framöver är det viktigaste att behålla tillsynstakten på
dessa verksamheter. Ytterligare insatser behöver istället läggas på att se över tillsynen av vattentäckter,
lantbruk och hästgårdar. Kommunen behöver upprätta en blåplan eller vattenplan som beskriver
målsättningar och planeringsförutsättningar för kommunens vattenmiljöer. En vatten- och
avloppsvattenplan behövs där risker för påverkan på kommunens vattenförekomster framgår och hur
dessa skall förebyggas. Dagvatten framgår som en fråga med stort behov av vidare utredning. En
dagvattenplan behöver tas fram med tydlig ansvarsfördelning, riktvärden och identifiering av områden
och åtgärder. Det finns ett behov av att reducera det direkta utsläppet av dagvatten till recipienten, öka
möjligheten till infiltration och andelen filterbrunnar. Möjligheten att kunna ställa krav på utsläppen
från verksamheter som är anslutna till dag- och spillvattennät behöver utredas.
En självklarhet för samtliga berörda förvaltningar är att respektive verksamhet i sitt ordinarie utövande
ska ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna för att uppnå god vattenstatus. Svårigheten är att många
behov som identifierats medför merkostnader. För att kunna arbeta aktivt med förebyggande åtgärder
behövs resurser, och åtgärdsinriktade projekt.
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Bilaga 1: Miljökvalitetsnormer och Statusklassning
I VISS anges miljökvalitetsnorm och statusklassning för Alingsås kommuns vattenförekomster.

Grundvattenförekomster
Grundvattenförekomster
Magra
SE642976-129738
SE643449-130163
Sollebrunn-Gräfsnäs
Ödenäs
Östaddeltat

Miljökvalitetsnorm
GOD Kemisk
Grundvattenstatus
God
God
God
2027:
Bekämpningsmedel
God

GOD Kvantitativ
Status
God
God
God
God
God

Statusklassning
2017
Kemisk status
God
God
God
Otillfredställande

Kvantitativ
status
God
God
God
God

God

God

Ytvattenförekomster
Sjöar

Miljökvalitetsnorm
GOD Ekologisk
Status
2027: Konnektivitet,
Övergödning

GOD Kemisk Ytvattenstatus

Hälsingen

2021: Försurning

Undantag: Kvicksilver, Bromerad difenyleter

Mjörn

2021: Konnektivitet

Undantag: Kvicksilver, Bromerad difenyleter,
Tributyltenn föreningar

2021: Konnektivitet

Undantag: Kvicksilver, Bromerad difenyleter

2021: Försurning

Undantag: Kvicksilver, Bromerad difenyleter

Anten

Stora
Färgen
StoreNären

Sävelången 2021: Konnektivitet
Åsjön
Ömmern
Ören

2021: Konnektivitet,
Övergödning
2021: Försurning,
Konnektivitet
2021: Försurning

Vattendrag

Undantag: Kvicksilver, Bromerad difenyleter

Undantag: Kvicksilver, Bromerad difenyleter
Undantag: Kvicksilver, Bromerad difenyleter
Undantag: Kvicksilver, Bromerad difenyleter
Undantag: Kvicksilver, Bromerad difenyleter

Miljökvalitetsnorm
GOD Ekologisk
Status

Forsån/Lillån - mynningen i
Säveån till Stora Färgens utlopp

2021: Konnektivitet

Hjulån - inloppet i Store-Nären
till källområdena

2021: Försurning

GOD Kemisk
Ytvattenstatus
Undantag:
Kvicksilver,
Bromerad difenyleter
Undantag:
Kvicksilver,
Bromerad difenyleter
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Statusklassning
2017
Ekologisk Kemisk
status
status
Uppnår ej
Måttlig
god
Uppnår ej
Måttlig
god
Uppnår ej
Måttlig
god
Uppnår ej
Måttlig
god
Uppnår ej
Måttlig
god
Uppnår ej
Måttlig
god
Uppnår ej
Måttlig
god
Uppnår ej
Måttlig
god
Uppnår ej
Måttlig
god

Statusklassning
2017
Ekologisk Kemisk
status
status
Måttlig

Uppnår
ej god

Måttlig

Uppnår
ej god

Vattendrag forts.

Miljökvalitetsnorm
GOD Ekologisk
Status

GOD Kemisk
Ytvattenstatus
Undantag:
Hjulån - mellan Ömmern och
2021: Försurning,
Kvicksilver,
Store-Nären
Konnektivitet
Bromerad difenyleter
Undantag:
Hjällnäsbäcken
2021: Försurning
Kvicksilver,
Bromerad difenyleter
2027: Försurning,
Undantag:
Iglabäcken
Konnektivitet,
Kvicksilver,
Övergödning
Bromerad difenyleter
Kampetås Bäck
Undantag:
Laxån - mellan Ömmern och
2021: Försurning
Kvicksilver,
Ören
Bromerad difenyleter
Undantag:
Laxån - mynningen till
2021: Försurning,
Kvicksilver,
Ömmerns utlopp
Konnektivitet
Bromerad difenyleter
Lerumsån - sammanflödet
Undantag:
2027: Konnektivitet,
Björkeån / Skalltorp till
Kvicksilver,
Övergödning
källområdena
Bromerad difenyleter
Undantag:
Lobäcken
2021: Konnektivitet Kvicksilver,
Bromerad difenyleter
Undantag:
Lygnöå och Störtaredsån
2021: Försurning
Kvicksilver,
Bromerad difenyleter
Undantag:
Mellbyån - mellan Åsjön och
2021: Konnektivitet Kvicksilver,
Anten
Bromerad difenyleter
Undantag:
Mellbyån - mynningen i Anten 2027: Konnektivitet,
Kvicksilver,
till källområdena
Övergödning
Bromerad difenyleter
Undantag:
2027: Konnektivitet,
Mörlandaån
Kvicksilver,
Övergödning
Bromerad difenyleter
Undantag:
Sågån
2021: Konnektivitet Kvicksilver,
Bromerad difenyleter
Undantag:
Säveån - Alingsås centrum till
2021: Konnektivitet Kvicksilver,
Vårgårda
Bromerad difenyleter
Undantag:
Säveån - mellan Sävelången och
2021: Konnektivitet Kvicksilver,
Mjörn
Bromerad difenyleter
Säveån - mynningen i Mjörn till
Undantag:
2021: Konnektivitet Kvicksilver,
Alingsås centrum /
Forsåns/Lillåns tillflöde
Bromerad difenyleter
Undantag:
Söabäcken
God
Kvicksilver,
Bromerad difenyleter
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Statusklassning
2017
Ekologisk Kemisk
status
status
Måttlig

Uppnår
ej god

Måttlig

Uppnår
ej god

Måttlig

Uppnår
ej god

-

-

Måttlig

Uppnår
ej god

Måttlig

Uppnår
ej god

Måttlig

Uppnår
ej god

Måttlig

Uppnår
ej god

Måttlig

Uppnår
ej god

Måttlig

Uppnår
ej god

Måttlig

Uppnår
ej god

Måttlig

Uppnår
ej god

Måttlig

Uppnår
ej god

Måttlig

Uppnår
ej god

Måttlig

Uppnår
ej god

Måttlig

Uppnår
ej god

God

Uppnår
ej god

Bilaga 2: Miljöproblem
I VISS anges miljöproblem som förekommer i Alingsås kommuns vattenförekomster.

Grundvattenförekomster
Grundvatten Förändrade
grundvatten-förekomst
nivåer
Magra
SE642976129738
SE643449130163
SollebrunnGräfsnäs
Ödenäs
Östaddeltat

Klorid/ Miljö- Närings Organisk/syreSulfat gifter -ämnen tärande förening

Saltvatteninträngning

Ja
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Mikrobiell
förorening

Övriga
miljöproblem

Skada på
förbundna
ytvatten

Skada på
förbundna
landmiljöer

Ytvattenförekomster
Sjöar

Anten
Hälsingen
Mjörn
Stora
Färgen
StoreNären
Sävelången
Åsjön
Ömmern
Ören

Övergödning och
syrefattiga
förhållanden

Syrefattiga
Miljö Försur- Saltförhållanden p.g.a.
gifter ning
förorebelastning av organiska
ning
ämnen

Förhöjda Flödestempera- förändringar
turer

Morfologiska
förändringar och
kontinuitet: Förändrade
habitat genom fysisk
påverkan
Ja

Ja
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja

Nej
Ja
Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
Nej
Ja
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Nej
Nej
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja

Annat betydande
miljöproblem
(Främmande arter)
Ja

Ja
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Ja

Vattendrag

Forsån - mynningen i
Säveån till Stora
Färgens utlopp
Hjulån - inloppet i
Store-Nären till
källområdena
Hjulån - mellan
Ömmern och StoreNären
Hjällnäsbäcken
Iglabäcken
Kampetås Bäck
Laxån - mellan
Ömmern och Ören
Laxån - mynningen till
Ömmerns utlopp
Lerumsån sammanflödet Björkeån
/ Skalltorp till
källområdena
Lobäcken
Lygnöå och
Störtaredsån
Mellbyån - mellan
Åsjön och Anten

Övergödning
och syrefattiga
förhållanden

Syrefattiga
förhållanden p.g.a.
belastning av
organiska ämnen

Miljö- Försurgifter ning

Saltför- Förhöjda Flödes- Morfologiska
orening tempera- förändri- förändringar och
turer
ngar
kontinuitet:
Förändrade habitat
genom fysisk
påverkan

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej
Nej
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja
Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej
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Ja

Ja
Ja

Ja

Annat betydande
miljöproblem
(Främmande
arter)

Ja

Vattendrag forts.

Mellbyån - mynningen
i Anten till
källområdena
Mörlandaån
Sågån
Säveån - Alingsås
centrum till Vårgårda
Säveån - mellan
Sävelången och Mjörn
Säveån - mynningen i
Mjörn till Alingsås
centrum / Forsåns
tillflöde
Söabäcken

Övergödning
och syrefattiga
förhållanden

Syrefattiga
förhållanden p.g.a.
belastning av
organiska ämnen

Miljö- Försurgifter ning

Saltför- Förhöjda Flödes- Morfologiska
orening tempera- förändri- förändringar och
turer
ngar
kontinuitet:
Förändrade habitat
genom fysisk
påverkan

Ja
Ja
Nej

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Ja

Ja
Ja
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
Nej

Ja
Ja

Nej
Ja

Ja

30
Page 48 of 165

Annat betydande
miljöproblem
(Främmande
arter)

Bilaga 3: Förslag på åtgärder i kommunens
vattenförekomster
I VISS finns förslag på åtgärder som är möjliga att genomföra eller skulle behöva genomföras för att
nå god vattenstatus. I VISS anges även kostnadsberäkningar för de föreslagna åtgärderna.

Grundvattenförekomster
Fördjupad kartläggning av grundvatten
- Sollebrun-Gräfsnäs
- Magra
Förebyggande av vägsaltpåverkan
- Sollebrun-Gräfsnäs
- Magra
In-situ-behandling, t.ex. pump and treat
- Sollebrun-Gräfsnäs
Odling utan bekämpningsmedel
- Sollebrun-Gräfsnäs
- Magra
Tillstånd för vattenuttag
- Sollebrun-Gräfsnäs
Vattenskyddsområde – Tillsyn
- Sollebrun-Gräfsnäs
- Magra
Vattenskyddsområde – Översyn/revidering
- Sollebrun-Gräfsnäs
- Magra

Ytvattenförekomster
Anpassade skyddszoner på åkermark
- Mellbyån – mynningen i Anten till källområdena
- Iglabäcken
- Mörlandaån
- Lerumsån – sammanföldet Björkeån/Skalltorp till källområdena
Askåterföring (GROT)
- Hjulån - mellan Ömmern och Store-Nären
- Sågån
- Söabäcken
- Ömmern
- Lygnöå och Störtaredsån
- Laxån - mynningen till Ömmerns utlopp
- Hjulån - inloppet i Store-Nären till källområdena
- Iglabäcken
- Hjällnäsbäcken
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-

Hälsingen
Ören
Laxån - mellan Ömmern och Ören
Store-Nären

Ekologiskt funktionella kantzoner
- Mellbyån - mellan Åsjön och Anten
- Säveån - mellan Sävelången och Mjörn
- Sävelången
- Säveån - Alingsås centrum till Vårgårda
- Lerumsån - sammanflödet Björkeån / Skalltorp till källområdena
- Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena
- Säveån - mynningen i Mjörn till Alingsås centrum / Forsåns/Lillåns tillflöde
- Forsån/Lillån - mynningen i Säveån till Stora Färgens utlopp
- Lobäcken
- Iglabäcken
Fiskväg eller utrivning av vandringshinder
- Mellbyån - mellan Åsjön och Anten
- Säveån - mellan Sävelången och Mjörn
- Lerumsån - sammanflödet Björkeån / Skalltorp till källområdena
- Lobäcken
- Hjulån - mellan Ömmern och Store-Nären
- Laxån - mynningen till Ömmerns utlopp
- Ören
- Store-Nären
- Åsjön
- Forsån/Lillån - mynningen i Säveån till Stora Färgens utlopp
- Sågån
- Ömmern
- Stora Färgen
- Mjörn
- Sävelången
- Säveån - Alingsås centrum till Vårgårda
- Anten
Kalkfilterdiken
- Lerumsån - sammanflödet Björkeån / Skalltorp till källområdena
- Iglabäcken
Minimitappning/vatten i fiskväg vid vattenkraftverk
- Lerumsån - sammanflödet Björkeån / Skalltorp till källområdena
- Säveån - mellan Sävelången och Mjörn
- Laxån - mynningen till Ömmerns utlopp
- Åsjön
- Ömmern
- Mjörn
- Sävelången
- Säveån - Alingsås centrum till Vårgårda
Minskat fosforläckage vid spridning av stallgödsel
- Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena
- Lerumsån - sammanflödet Björkeån / Skalltorp till källområdena
- Iglabäcken
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Nedströmspassage
- Lerumsån - sammanflödet Björkeån / Skalltorp till källområdena
- Säveån - mellan Sävelången och Mjörn
- Laxån - mynningen till Ömmerns utlopp
- Åsjön
- Ömmern
- Mjörn
- Sävelången
- Säveån - Alingsås centrum till Vårgårda
Omläggning/byte av vägtrumma
- Säveån - mynningen i Mjörn till Alingsås centrum / Forsåns/Lillåns tillflöde
- Säveån - Alingsås centrum till Vårgårda
Skyddszoner i jordbruksmark - gräsbevuxna, oskördade
- Iglabäcken
- Lerumsån - sammanflödet Björkeån / Skalltorp till källområdena
Strukturkalkning
- Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena
- Mörlandaån
- Iglabäcken
- Lerumsån - sammanflödet Björkeån / Skalltorp till källområdena
Tvåstegsdiken
- Iglabäcken
- Lerumsån - sammanflödet Björkeån / Skalltorp till källområdena
Vattenskyddsområde – Inrätta
- Mjörn
Vattenskyddsområde – Tillsyn
- Ömmern
- Stora Färgen
Vattenskyddsområde – Översyn/revidering
- Ömmern
Våtmark – fosfordamm
- Iglabäcken
- Mörlandaån
- Lerumsån - sammanflödet Björkeån / Skalltorp till källområdena
- Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena
Våtmark för näringsretention
- Iglabäcken
Åtgärdande av enskilda avlopp till normal skyddsnivå
- Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena
- Iglabäcken
- Lerumsån - sammanflödet Björkeån / Skalltorp till källområdena
- Mörlandaån
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-02-22
Rebecca Tollemark

Samhällsbyggnadsnämnden

2017.158 SBN

Revidering av delegationsordning för
Samhällsbyggnadskontoret
Ärendebeskrivning
Vid den senaste revideringen som beslutades på SBN:s sammanträde i januari 2018, vilken
gällde förtydligande av ansvar för GIS-chef, GIS-ingenjör och GIS-handläggare, gjordes
ändringar även i övriga delar av delegationsordningen vilka inte skulle ha gjorts.
Nuvarande revidering innebär att besluten på GIS nu ligger på korrekt handläggare, samt att
de övriga ändringar som gjordes nu ändrats tillbaka.
Den nyinrättade tjänsten som plan- och byggchef har också lagts in, samt vissa rättelser
avseende bygglovsbeslut (för att överensstämma med den senaste versionen av PBL).
Ändringar i delegationsordningen är markerade i rött.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna revideringen av delegationsordningen.

Beslutet ska skickas till
Samtliga chefer på SBK

Ulrika Samuelsson
Plan- och byggchef

Rebecca Tollemark
Förvaltningssekreterare
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Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
Delegationsordning
Antagen av SBN 2018-XX-XX, § XX

2
2.1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Gemensamma bestämmelser för delegeringen och återrapportering

Med de förbehåll som anges i 6 kap, 34 § kommunallagen (1991:900) delegerar samhällsbyggnadsnämnden 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.
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas månadsvis till den som lämnat delegationen.
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.
Delegationsbesluten samlas månadsvis i en pärm hos registratorn och finns tillgänglig under
nämndens sammanträden. Återrapportering av de allmänna förvaltningsbesluten, såsom gällande
personalärenden, ekonomi och administration, sker i en separat mall. Arbetsutskottets protokoll
anmäls i sin helhet till nämnden.
I beslutsdelegationen inom speciallagstiftningen innefattar rätt att:








2.2

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 (9 kap. 21 § första stycket PBL).
avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap. 21 § första stycket PBL är så ofullständig
att den inte kan prövas i sak (9 kap. 21 § andra stycket PBL)
besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller områdes-bestämmelser
(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 enligt de förutsättningar som
anges i 26 respektive 27 § förvaltningslagen.

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.
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Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
Delegationsordning
Antagen av SBN 2018-XX-XX, § XX

2.3

Delegater i grupp

Grupp
A

Delegater
Plan- och bygglovchefen, stadsarkitekten,
bygglovarkitekterna, bygglovhandläggarna och
granskningsingenjören

B

Plan- och bygglovchefen, stadsarkitekten,
bygglovarkitekterna, bygglovhandläggarna,
byggnadsantikvarien och granskningsingenjören

C

Byggnadsinspektörerna

D

Plan- och bygglovchefen, stadsarkitekten och
byggnadsinspektörerna

E

Plan- och bygglovchefen, stadsarkitekten,
bygglovarkitekterna, bygglovhandläggarna,
byggnadsantikvarien och byggnadsinspektörerna

F

Förvaltningssekreterare och avdelningschef

G

Förvaltningschef och avdelningschef

H

Plan- och bygglovchefen och stadsarkitekt var för sig

2.4

Bestämmelser om ersättare



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



Vid förhinder för tjänsteman får beslut fattas av samhällsbyggnadschef



Samhällsbyggnadschefen får vidaredelegera beslutanderätt



Avdelningschef får vidaredelegera beslutanderätt (tillägg)

2.5

Samhällsbyggnadskontorets organisation

 Förvaltningschef
 Plan- och bygglovavdelningen
 GIS-avdelningen
 Verksamhetsstöd
 Ekonomienhet

4
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Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
Delegationsordning
Antagen av SBN 2018-XX-XX, § XX

2.6

Förkortningar
SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

SBNAU

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

SBK

Samhällsbyggnadskontoret

AL

Anläggningslag

FBL

Fastighetsbildningslag

FL

Förvaltningslagen

KomL

Kommunallag

LBEV

Lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor

LED

Lag om energideklarationer för byggnader

LGS

Lag och förordning med särskilda bestämmelser
om gaturenhållning och skyltning

LL

Ledningsrättslag

PBL

Plan- och bygglagen

PuL

Personuppgiftslag

5
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Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
Delegationsordning
Antagen av SBN 2018-XX-XX, § XX

3
3.1

ALLMÄNNA FÖRVALTNINGSBESLUT
Kommunallag (1991:900)

Ärende

Delegat

Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan
avvaktas, 6:36 KomL

SBN ordförande

Beslut om organisationsförändringar:
a) Inom förvaltningen
b) Inom egen avdelning

a) Förvaltningschef
b) Avdelningschef

Information och förhandling i enlighet med MBL §§ 19 och 11 ska ske.
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

a)
b)
c)
d)

SBN
Förvaltningschef
Avdelningschef
Enhetschef

Rätt att företräda och rätt att utfärda fullmakt för annan att föra
samhällsbyggnadsnämndens talan inför domstol och andra myndigheter
samt vid förrättningar av skilda slag, t ex rättstvister

Förvaltningschef

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

Avdelningschef

Ingå förlikning i ärende om skadeståndskrav

Förvaltningschef

Beslut inom IT för förvaltningen gällande:
- övergripande strategi, säkerhetsfrågor och
systemförändringar
- informationsägaransvar
- systemägarskap inom IT

Förvaltningschef

3.2

Förvaltningslagen (1986:223)

Ärende

Delegat

Beslut att avvisa för sent inkommen överklagan

Avdelningschef
Förvaltningssekreterare

6
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Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
Delegationsordning
Antagen av SBN 2018-XX-XX, § XX
Ärende

Delegat

Beslut att avskriva ett ärende
- Innebär att handläggningen avbryts utan att beslut fattas i
sakfrågan. Exempelvis är om ett föreläggande inte inkommer
inom svarsfristen, om sökanden återtar sin ansökan eller
ärendet av annan anledning inaktualiserats.

Plan- och bygglovchef,
stadsarkitekt,
bygglovshandläggare,
bygglovsarkitekt,
byggnadsinspektör

3.3

Personuppgiftslagen (PuL) (1998:204)

Ärende

Delegat

Beslut i enlighet med PuL gällande:

Förvaltningschef

-

Godkännande av nya eller förändrade behandlingar av
personuppgifter

-

Rättelse, 28 § PuL. Avser ändring av grundläggande information
om registrerad

-

Utplånande av uppgifter, 28 § PuL. Innan beslut fattas måste
avstämning ske gentemot arkivlagen (1990:782) och
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och prövning skall
ske huruvida i första hand beslut om gallring kan ske

3.4

-

Blockering av uppgift, 28 § PuL

-

Tecknande av avtal med personuppgiftsbiträde

Tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och förvaltningslagen
Ärende

Delegat

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

7
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Förvaltningschef
Avdelningschef
Förvaltningssekreterare

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
Delegationsordning
Antagen av SBN 2018-XX-XX, § XX

4

PERSONALFRÅGOR

Ärende

Delegat

Anställning och lönesättning av:
a) Avdelningschef
b) Enhetschef
c) Medarbetare

a) Förvaltningschef
b) Avdelningschef
c) Enhetschef

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

a) Förvaltningschef
b) Avdelningschef/Enhetschef

Omplacering inom och utom förvaltningen

Avdelningschef

Förbud för bisyssla
a) Avdelningschef
b) Medarbetare

a) Förvaltningschef
b) Avdelningschef

Inrättande av ny befattning

Förvaltningschef

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

Avdelningschef

Beslut om inhyrning av personal

Avdelningschef

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

Avdelningschef

Beslut om särskild avtalspension och avgångsvederlag

Förvaltningschef

Beslut om avskrivning av personallöneskuld

Förvaltningschef

Beslut om deltagande i utbildning, konferens, tjänsteresor och liknande
a) Flygresor
b) Utanför Sverige
c) Inom Sverige

Förvaltningschef

a) Förvaltningschef
b) Förvaltningschef
c) Avdelningschef/
enhetschef

Arbetsmiljöuppdrag enligt lag och förvaltningens verksamhetshandbok/- rutiner Uppdrag
vidaredelegeras till
respektive chef i
överenskommelser
8
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Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
Delegationsordning
Antagen av SBN 2018-XX-XX, § XX
Ärende

Delegat

Förtroendevaldas kurser och konferenser m.m.

Ordförande

Kurs och konferens m.m. för ordföranden

Vice ordförande

5

EKONOMISKA ÄRENDEN/UPPHANDLING/INKÖP

Ärende

Delegat

Avskrivning av fordringar

Avdelningschef

Tilldelningsbeslut vid direktupphandling
a) Över tröskelvärdet
b) Under tröskelvärdet

a) Förvaltningschef
b) Avdelningschef

Antagande av anbud för inköp inom ramen för beviljade anslag,
upphandlingsregeler och inköpsriktlinjer:
- Material, upp till 25 prisbasbelopp
- Inventarier, upp till 5 prisbasbelopp
- Konsulttjänster, upp till 12 prisbasbelopp
- Konsulttjänster, upp till 25 prisbasbelopp

Avdelningschef
Avdelningschef
Avdelningschef
Förvaltningschef

Beslut om leasing eller hyra av:
- Kontorsmaterial, upp till 5 prisbasbelopp

Avdelningschef

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

9
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Plan- och bygglovchef (?)

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
Delegationsordning
Antagen av SBN 2018-XX-XX, § XX

6
6.1

SPECIALLAGSTIFTNING
Plan- och bygglag (2010:900)

6.1.1 PBL 5 kap ─ Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser
Bestämmelse

Ärende

Delegat

PBL 5 kap. 2 och 5 §§

Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en aktuell eller aktualitetsförklarad översiktsplan

Plan- och
bygglovchef

PBL 5 kap. 4 §

Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än inom fyra månader

Plan- och
bygglovchef

PBL 5 kap. 6, 7, 10 och 11 §§ Beslut om program- och plansamråd

Plan- och
bygglovchef

PBL 5 kap. 18-21 §§

Plan- och
bygglovchef

Beslut att hålla plan tillgänglig för granskning

10
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Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
Delegationsordning
Antagen av SBN 2018-XX-XX, § XX

6.1.2 PBL 9 kap ─ Bygglov, rivningslov och marklov m.m.
Bestämmelse

Ärende

Delegat

PBL 9 kap. 2 § 1 st 1 och 2

Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 30- 32 §§ PBL i följande ärenden:
a) Nybyggnad eller tillbyggnad, inom ramen för de villkor som bestämts i bindande förhandsbesked.

Grupp A

b) Nybyggnad eller tillbyggnad som överensstämmer med detaljplan.

Grupp A

c) Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus inom detaljplan.

Grupp A

d) Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för handel, kontor, hantverk eller industri med högst 1000 m2 bruttoarea. Grupp A

PBL 9 kap. 2 § 1 st 3a)

PBL 9 kap. 2 § 1 st 3b)

e) Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus.

Grupp A

f) Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad som inte dominerar över huvudbyggnad och
som har en bruttoarea sammanlagt ej överstigande 120 kvadratmeter.

Grupp A

g) Ny eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, avloppspumpstation eller därmed jämförliga byggnader med en
bruttoarea sammanlagt ej överstigande 40 m2 bruttoarea.

Grupp A
Grupp C

h) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen annat ändamål, inom ramen för de villkor som
bestämts i bindande förhandsbesked.

Grupp A

i) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen annat ändamål som överensstämmer med detaljplan
eller områdesbestämmelser.

Grupp A

j) Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för
handel, hantverk eller industri.

Grupp A

PBL 9 kap. 2 § 1 st 3c) och 8 k) Byte av fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Grupp A
§ 1 st 2c)
l) Byte av färg
Grupp B
11
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Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
Delegationsordning
Antagen av SBN 2018-XX-XX, § XX
Bestämmelse

Ärende

Delegat

PBL 9 kap. 8 § 1 st 2b)

m) Ärende om att i område av värdefull miljö underhålla ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. Grupp B
13 § PBL i den utsträckning som framgår av detaljplan eller områdesbestämmelser.

PBL 9 kap. 2 § 1 st 1 och 2

n) Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare medgiven bruttoarea eller medgiven avvikelse från detaljplan
eller områdesbestämmelser.

Grupp A

PBL 9 kap. 8 § 1 st 1 & 16
o) Nybyggnad eller väsentlig ändring av mindre upplag eller materialgårdar (p. 2), fasta cisterner ovan mark med en
kap. 7 § & PBF 6 kap. 1-2 §§ största volym av 10 m3 (p. 4), murar och plank (p. 7) samt parkeringsplatser upp till 50 bilplatser (p. 8)

Grupp A

PBL 9 kap. 8 § 1 st 1 och 16 p) Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar
kap. 7 § & PBF 6 kap. 3-4 §§

Grupp A

PBL 9 kap. 10 §

Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 34 § PBL, dock ej rivning av byggnad som ur
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning som kräver beslut enligt
annan författning.

Grupp A

PBL 9 kap. 11-13 §§

Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 35 § PBL

Grupp A

PBL 9 kap. 14 §

Bygglov för åtgärder som inte kräver lov

Grupp A

PBL 9 kap. 19 §

Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 19 §

Grupp A

PBL 9 kap. 27 §

Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio veckor utöver de
ursprungliga tio veckorna.

Grupp A

12
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Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
Delegationsordning
Antagen av SBN 2018-XX-XX, § XX
PBL 9 kap. 30 § - 31 d §

Beslut om för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
Grupp A
överensstämmer med detaljplanen, eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning.
Beslut om för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden inte strider mot detaljplanen, åtgärden inte måste
avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 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 §§.
Beslut enligt 30 § att i bygglov förklara att avvikelsen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 30 § första stycket 1 b.
En sådan förklaring får avse endast en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. Lag (2014:900).
Beslut om bygglov för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser,
inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 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. Lag
(2014:900).
Beslut att bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 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, inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 kap. 42 §
första stycket 3 eller 5 c, och 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. Lag (2014:900).
Beslut att bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig
med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning
och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).
Beslut om bygglov, efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut, utöver vad som följer av 31 b § ges för
en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget
gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett
lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900).
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Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
Delegationsordning
Antagen av SBN 2018-XX-XX, § XX
Bestämmelse

Ärende

Delegat

PBL 9 kap. 32 §

Beslut om bygglov för en åtgärd på mark som enligt detaljplanen utgör kvartersmark för allmänt ändamål om ändamålet
är närmare angivet i planen.

Grupp A

PBL 9 kap. 33 §

Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 33 § PBL i de fall åtgärden har stöd i en
detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa påverkan på
omgivningen.

Grupp A

PBF 6 kap. 10 §

Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap. 5 § PBF är ofullständig, förelägga sökanden att
avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att anmälan kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick.

Grupp A
Grupp C

PBL 10 kap. 4 §

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

Grupp C

PBL 10 kap. 13 §

Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag.

Grupp A
Grupp C

PBL 10 kap. 22 § 1 st 1

Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 § inte behövs något tekniskt samråd.

Grupp A + C

PBL 10 kap. 22 § 1 st 2

Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som behövs för prövningen av frågan om startbesked
om det enligt 10 kap. 14 § PBL inte behövs något tekniskt samråd.

Grupp A + C

14
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Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
Delegationsordning
Antagen av SBN 2018-XX-XX, § XX
Bestämmelse

Ärende

Delegat

PBL 10 kap. 23-24 §§

Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i startbeskedet:
 fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem eller vilka som är sakkunniga eller
kontrollansvariga.
 bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden.
 bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som behövs.
 bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked samt ge de upplysningar om krav enligt
annan lagstiftning som behövs.

Grupp
A+C

PBL 10 kap. 27 § och 11
kap. 8 §

Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för nämndens tillsynsarbete som innefattar för
byggherren bindande föreskrift. Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av nämnden i enlighet med 11 kap
30-32§ och 33 §.

Grupp C

PBL 10 kap. 18 §

Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan.

Grupp C

PBL 10 kap. 29 §

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

Grupp C

PBL 10 kap. 34-37 §§

Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna i 10 kap. 34-37 §§ PBL.

Grupp A + C

PBL 10 kap. 4 §

Beslut att ett byggnadsverk får tas i bruk, trots att slutbesked inte har getts.

Grupp C
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Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
Delegationsordning
Antagen av SBN 2018-XX-XX, § XX

6.1.3 PBL 11 kap ─ Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder
Bestämmelse

Ärende

Delegat

PBL 11 kap. 7 §

Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna 11 kap. 7 § PBL.

Grupp A+C

PBL 11 kap. 8- 9 §§

Beslut att på nämndens eller länsstyrelsens uppdrag utför ett arbete rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk
samt att där vidta de åtgärder som behövs för att utföra arbetet, begäran få de upplysningar och handlingar från
byggherren som behövs för tillsynen över bygg-, rivnings- och markåtgärder, och att hos den som tillverkar eller
representerar den som tillverkar och hos den som importerar eller saluför byggprodukter som omfattas av tillsynen:
a) få tillgång till produkter för kontroll,
b) på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs, och
c) få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder.

Grupp D

Tillsynsmyndighetens rätt enligt första stycket 3 gäller även hos den som installerar hissar.
En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har för att fullgöra sin kartläggningsuppgift också en sådan rätt
till tillträde som anges i första stycket 1, dock inte till bostäder.
9 § Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs för tillträde enligt 8 §. Lag (2014:769).
PBL 11 kap. 17 §

Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden och Grupp A
delegaten har befogenhet att besluta i lovärendet.
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Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
Delegationsordning
Antagen av SBN 2018-XX-XX, § XX
PBL 11 kap. 18 §

Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av
underhållsåtgärder och vem som ska betala kostnaderna för uppdraget.

Grupp C

PBL 11 kap. 30-32 §§ Besluta om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även förbud som förenas med vite.

Byggnadsinspektör

PBL 11 kap. 33 § 1

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket har säkerhetsbrister, även förbud som förenas
med vite.

Byggnadsinspektör

PBL 11 kap. 33 § 2

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked.

Byggnadsinspektör

PBL 11 kap. 34 §

Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen för föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL.

Byggnadsinspektör

Bestämmelse

Ärende

Delegat

PBL 11 kap. 35 §

Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 10 kap. 11 och 11 kap. 35 §§ PBL och, efter förslag av Grupp A+C
byggherren, besluta om en ny kontrollansvarig.

PBL 11 kap. 39 §

Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 kap. 8 § eller när någon har
underlåtit
att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts honom eller henne enligt 10 kap. 19, 21 eller 22 §§ PBL.
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Grupp C

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
Delegationsordning
Antagen av SBN 2018-XX-XX, § XX

6.2 Plan- och byggförordningen m.m.
Bestämmelse

Ärende

Delegat

PBF (8 kap. 8 § och 5 kap. 9 §)

Beslut av om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar.

Grupp C

Boverkets föreskrifter och allmänna råd
Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 18 §.
(BFS 1994:25 H 1 med ändringar omtryckt i
Beslut om anstånd med besiktning enligt 3 kap. 19 §.
BFS 2006:26 H 10) om hissar och andra
motordrivna anordningar.

Grupp C

PBF 5 kap. 1-7 §§ och kap. 3 § (samt 11
kap. 19-20 §§ PBL)

Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnader som inte fullgör sina skyldigheter ifråga
om funktionskontroll av ventilationssystem.

Grupp C

Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om funktionskontroll av
ventilationssystem, BFS 1991:36, 4 §

Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt inom ramen för föreskrifterna i 4 § (om det finns
särskilda skäl).

Grupp C

Boverkets föreskrifter och förordning av
funktionskontroll ventilationssystem
(BFS 1991:36, SFS 1991:1273)

I nämndens ställe godkänna funktionskontrollant för enskilt objekt.

Grupp C

6.3

Grupp C

Boverkets byggregler (BBR), BFS (1993:57)

Bestämmelse

Ärende

Delegat

BBR 1:22

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

Grupp A + C
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Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
Delegationsordning
Antagen av SBN 2018-XX-XX, § XX

6.4

Boverkets föreskrifter 2008:8, omtryck 2010:28, om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)

Bestämmelse

Ärende

Delegat

BFS 2010:28, EKS Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli
7, 2 §
tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt.

6.5

Grupp C

Lagen (2006:985) och om energideklarationer

Bestämmelse

Ärende

LED 11 § 1 st, 13
och 25 §§

Beslut om föreläggande (utan vite) som behövs enligt 25 § lagen om energideklarationer för att byggnadens ägare ska fullgöra sin Grupp C
skyldighet att:
 för byggnader med luftkonditioneringssystem enligt 10 § i lagen som inte skall energideklareras, se till att systemet
regelbundet besiktigas på det sätt som anges i 11 § första stycket i lagen.
 den energideklaration som senast har upprättats för byggnaden är tillgänglig på väl synlig plats enligt vad som anges i 13
§ i lagen.

6.6

Delegat

Fastighetsbildningslagen (1970:988)

Bestämmelse

Ärende

Delegat

FBL 4 kap. 25 §

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

Grupp H

FBL 5 kap. 3 § 3st Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt

Grupp H

FBL 14 kap. 1 a §, Besluta att ansöka om fastighetsbestämning
1 st 3-7

Grupp H

FBL 15 kap. 11 §

Grupp H

Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning
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Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
Delegationsordning
Antagen av SBN 2018-XX-XX, § XX

6.7

Anläggningslagen (1973:1149)

Bestämmelse

Ärende

Delegat

AL 21 §

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

Grupp H

AL 18 § 1 st 3 p

Rätt att påkalla förrättning

Grupp H

AL 30 §

Godkännande av beslut eller åtgärd

Grupp H

6.8

Ledningsrättslagen (1973:1144)

Bestämmelse

Ärende

Delegat

LL 19 §

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

Grupp H

LL 28 §

Godkännande av beslut eller åtgärd

Grupp H

6.9

Lagen (1998:814 och förordningen (1998:929) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

Bestämmelse

Ärende

Delegat

LGS 6, 7 §§ samt
LGS 9 §

Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen

Grupp A
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Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
Delegationsordning
Antagen av SBN 2018-XX-XX, § XX

6.10 Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Bestämmelse

Ärende

Delegat

LBEV 16-19 §§

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

Grupp C

LBEV 19 § 3 st

Beslut om nya eller ändrade villkor för tillstånd

Grupp C

LBEV 20 §

Beslut att återkalla tillstånd

Grupp C

LBEV 24 § tredje
stycket

Beslut att begära den hjälp av polismyndigheten som behövs för tillsynen

Grupp C

LBEV 25 §

Beslut om förelägganden och förbud, dock utan vite

Grupp C

LBEV 27 §

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

Grupp C

6.11 Lagen om byggfelsförsäkring m.m. (1993:320) – LAG UPPHÄVD, Kapitel ska tas bort
Bestämmelse

Ärende

Delegat

Lagen om byggfelsförsäkring m.m. Pröva och besluta om behovet av byggfelsförsäkring.
§1b

Grupp C

Lagen om byggfelsförsäkring m.m. Pröva och besluta om behovet av färdigställandeskydd.
§ 14

Grupp C
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Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
Delegationsordning
Antagen av SBN 2018-XX-XX, § XX

6.12 Lag (2006:378) om lägenhetsregister
Bestämmelse

Ärende

Delegat

Lag (2006:378) om
lägenhetsregister § 6 pkt 1 och 3be (§ 9 pkt 1)

Föra in, ändra och ta bort uppgifter i lägenhetsregistret enligt § 6 pkt 1 och 3b-e (§ 9 pkt 1)

Avdelningschef
GIS

Lag (2006:378) om
lägenhetsregister § 6 pkt 1 och 3be (§ 13)

Löpande registrera ändringar och kompletteringar av uppgifter enligt § 6 pkt 1 och 3b-e (§ 13)

Avdelningschef
GIS

Lag (2006:378) om
lägenhetsregister § 10

Fastställa belägenhetsadress enligt § 10

Avdelningschef
GIS

Lag (2006:378) om
lägenhetsregister§ 11

Fastställa lägenhetsnummer enligt § 11

Avdelningschef
GIS
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Revidering av delegationsordning för SBK
- Vid senaste revideringen (SBN januari 2018) som gällde
GIS, gjordes ändringar även i övriga delar av
delegationsordningen vilka inte skulle ha gjorts.
- Nuvarande revidering innebär att besluten på GIS nu
ligger på GIS-chef med möjlighet att vidaredelegera.
- Övriga ändringar som gjordes i januari har ändrats
tillbaka.
- Den nyinrättade tjänsten som plan- och byggchef har lagts
in, samt vissa rättelser avseende bygglovsbeslut (för att
överensstämma med den senaste versionen av PBL).
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Detaljplan för Alingsås,
Bostäder vid Brunnshusallén
2-10 (Brunnsgården 1, projekt
nr 23584), Samråd
8
2016.430 SBN

Page 77 of 165

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-02-26
Helen Ashman

Samhällsbyggnadsnämnden

2016.430 SBN

Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Brunnshusallén 2-10
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-23 om ”Strategisk plan för
bebyggelseutveckling våren 2017 – hösten 2019” där uppdraget att upprätta denna
detaljplan ingår.
Syftet med planen är att möjliggöra för äldreboendet att öka antalet våningar på bebyggelsen
på de två norra flyglarna där gällande detaljplan endast medger 2-3 våningar, samt öka
antalet våningar på den södra flygeln där gällande detaljplan endast medger 1 våning.
Beredning
Planläggning sker med standardförfarande. Beslut om samråd avgörs av
Samhällsbyggnadsnämnden. Planen tas fram med planavtal.
Byggherren har genom byggherredriven planprocess upprättat förslag till detaljplan i samråd
med samhällsbyggnadskontoret. Förslaget redovisas i Plan- och illustrationskarta samt
Planbeskrivning.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förslaget till markanvändning inte ger en betydande
miljöpåverkan.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förslaget till markanvändning inte ger en betydande
miljöpåverkan.
Samhällsbyggnadsnämnden låter planförslaget gå ut på samråd enligt plan- och bygglagen
5:11-13.
Beslutsunderlag: Plan- och illustrationskarta, Planbeskrivning

Beslutet ska skickas till
Planavd

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Helen Ashman
Planarkitekt
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Samhällsbyggnadskontoret
Handläggare: Helen Ashman 0322-616264
Upprättad av Projektengagemang AB, Kerstin Säfblad

Dnr 2016.430
Samrådshandling

Detaljplan för Alingsås, Äldrebostäder vid Brunnsgården, Brunnshusallén 2-10.

Planbeskrivning 2018-02-25
1Page 79 of 165

1. Inledning
Syfte

Planhandlingar

Syftet med planen är att utöka äldreomsorgens tillgång till lokalyta i
kommunen genom att öka exploateringen på Brunnsgården. Byggrätten
för Brunnsgården föreslås i planen utvidgas genom att den del av anläggningen som nu har en våning rivs och ersätts med en tvåvåningsbyggnad samt att de två norra flyglarna rivs och ersätts med nya byggnader i fyra våningar istället för två.
Den juridiska bindande handlingen är plankarta med bestämmelser.
Till detaljplanen fogas en Planbeskrivning och en Illustrationskarta.
Dessa har ingen rättsverkan utan ska underlätta förståelsen av planen
och vara vägledande vid tolkning av den.
Program behövs inte eftersom det är samma verksamhet.
Efter att samråd har skett och planförslaget varit tillgängligt för granskning upprättas också ett Granskningsutlåtande med samtliga skriftliga
synpunkter på förslaget. En övrig handling är en Fastighetsförteckning.

Läge och areal

Planområdet ligger norr om Norra Ringgatan. Planområdet är ca 2 ha

Markägare

Alingsåshem äger marken.

2. Tidigare ställningstaganden
Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-23 om ”Strategisk plan
för bebyggelseutveckling våren 2017-hösten 2019” där uppdraget att
upprätta denna detaljplan ingår.

Detaljplaner

För området gäller följande detaljplan ” Ändring och utvidgning av
detaljplan för Alingsås BRUNNSPARKEN, mm fastställd 1992-01-20.
Genomförandetiden har gått ut för planen. Den nya detaljplanen berör
Brunnsgården.

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 42 000 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.

Kommunens flerårsstrategi

I ”Flerårsstrategi 2018-2020” är det tre delar, tre års perspektiv som
gäller skola, förskola, äldreomsorgen, individ och familjeomsorgen samt
stöd till människor med funktionsnedsättning, kultur och näringsliv och
budget för detta som följs upp kontinuerligt.
Investeringsbudget för de kommande fem åren. Tillväxtprogram för de tio
år framåt. Planen revideras varje år.
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Alingsås miljömål

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

Fördjupad översiktsplan

Fördjupning av översiktsplanen för Alingsås (antagen 2008-03-26) har
området beteckningen ”Bostäder/detaljplanearbete pågår”. Planförslaget
överensstämmer med fördjupad översiktsplan.
Fördjupad översiktsplanen ska säkerställa och förstärka kulturhistoriska
värden och skapa attraktiva bostäder i såväl befintlig som nya miljöer,
utforma gårdar och gaturum så att alla människor, oavsett rörelsehinder
eller ålder når viktiga samhällsfunktioner. Planen används som
vägledning bland annat för beslut om detaljplaner.

Bostadsprogram

I bostadsprogrammet 2017-2016 ska man bygga ca 350 lägenheter
mellan 2017-19. Antalet äldre ökar och behovet av tillgänglighetsanpassade bostäder ökar och man måste få igång flyttkedjor.
På grund av ökningen av antalet äldre över 80 år kommer behoven av
särskilda boendeformer att öka i högre utsträckning än tidigare. Vårdoch äldreomsorgsförvaltningen beräknar att det behöver genomsiktligt
behöva bygga ca 60 lägenheter för särskilt boende vart tredje år från
årsskiftet 2016/2017. Till 2013 prognostiseras att antalet äldre nästan
kommer att ha dubblerats jämnfört med nuvarande nivå. Ett antal av
dagens servicelägenheter anses av vård- och äldreomsorgsförvaltningen
inte vara anpassade till dagens ändamål och krav. De kan vara lämpliga
trygghetsboenden.
3. Förutsättningar och förändringar
Natur och kultur

Mark och vegetation

Förslaget tar ingen ny mark i anspråk utan det syftar till att man kan
bygga på höjden.

Biotopskydd - alléer

I miljöbalken 7:11 finns bestämmelser om biotopskyddsområden. Enligt
Bilaga 1 till ”Förordningen (1998:1 252) om områdesskydd enligt miljöbalken” så tillhör alléer de särskilt skyddsvärda markområdena (både
enkel- och dubbelradiga). Skyddet gäller generellt utan beslut i det
enskilda fallet. Alléer har ofta höga värden för kulturmiljövården då de
visar hur landskapet har påverkats av olika slags landskapsarkitektur.
Framförallt äldre träd har också höga naturvärden.
Naturvårdsverket har i skriften ”Biotopskyddsområden” (Handbok
2012:1) gjort en vägledning om tillämpningen av miljöbalken. I denna
anges att vid upprättande av ny detaljplan ”bör förekomst av skyddade
områden beaktas vid planläggningen, annars kan det bli svårt att
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genomföra planen”. Åtgärder som kan skada den skyddade biotopen kan
dispensprövas vid planläggningen.
Trädraden utefter Norra Ringgatans norra del, längs med Brunnsgården
ligger inom ”Förslag till ändring av stadsplan för Alingsås” och kommer
inte att beröras. Allén behålls intakt. Öster om Brunnsgården är det
också en allé, den är också utanför detaljplanen. Ett eller två träd har
tidigare tagits ner för att underlätta lastning och lossning till storköket
som ligger här. Trädsorterna varierar men det är bl.a. lönn, rödek och
hörsholmsalm.
På kyrkogården, väster om kvarteret står 6-7 träd utefter
fastighetsgränsen, det är bl.a. lindar. Det är viktigt att marken utformas
med genomsläpplig beläggning.
I norr växer det höga uppvuxna björkar som tillhör det generella
biotopskyddet för alléer. Träden bedöms behöva tas ner för att underlätta
byggandet av Brunnsgården och ersättas med nya björkar när
Brunnsgården är byggt. Vi hävdar att biotopskyddet kan undantas på
grund av omedelbar anslutning till bebyggelse och därmed bör betraktas
som undantagen (8§FOM). Åtgärden kräver en dispensprövning via
Länsstyrelsen.
I planen är det en planbeteckning n1 som kräver marklov för åtgärder
som berör Norra Ringgatan, Brunnshusallén och kyrkogårdens träd och
dess rotsystem.
Alléträden längs Brunnshusallén kan behöva beskäras i bygglovskedet,
vilket görs i samråd med kommunens Park- och naturavdelning.
Trädplan

Tekniska nämnden har i februari 2012 antagit ”Trädplan för Alingsås
kommun”. Till trädplanen kopplas en trädvårdsplan som beskriver olika
objekt och de insatser som behöver göras. Norra Ringatans alléträd,
Brunnsallén och Kyrkogårdens träd ska bevaras men ingår inte i
planområdet.

Jordarter och risk för
skred

En översiktlig stabilitetskartering i Alingsås kommun har utförts av Sweco
VBB 2004-01-31. Av den framgår att det är två vattendrag genom
Alingsås, Säveån norr om Brunnsgården och Lillån som ligger ca 250 m
söder om kvarteret. Brunnsgården ligger inom stabilitetszon 2 med
mindre än eller lika lutning 1:100 med lera eller silt/sand. Detaljerad
stabilitetsutredning kommer göras eftersom byggnaderna blir minst
dubbelt höga mot vad de är idag. Stabilitetsutredning är beställd och
kommer vara klar inför granskningsskedet.
En geoteknisk utredning har utförts av K-Konsult, daterad 1992-03-23.
Den visar ett humuslager på, 0.1-0.3 m tjocklek där planteringar
förekommer. Därefter fyllning i huvudsak sammansatt mullhaltig sand.
Mäktigheten varierar mellan 1-2m. Därefter är det sand med starkt
varierad lagringsgrad och drygt 15 m mäktighet. Sanden som tillhör
fraktionerna finsand och mellansand genomsätts av silt- och lerskikt.
Sediment med utpräglat lös lagring har registerats på 2-3 m djup.
Halvfast lera som når ned till drygt 40 m djup. I en punkt har vingsond
nyttjas för hållfasthetsbestämning varvid skjuvhållfastheten som lägst
registreras till 52 kPa.
Man kan räkna med att leran är kraftigt överkonsoliderad och tål således
betydande lastökning utan att tidsbundna s.k. konsolideringssättningar
uppkommer. Sanden har låg kompressabilitet och trycks endast samman
någon- några centimeter av den förväntade byggnadslasten.
Marken är stabil och någon risk för ras eller skred föreligger inte hos den
oexploaterade marken. Lokala koncentrerade laster kan däremot orsaka
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markbrott.
Markföroreningar

Historisk utredning av tidigare verksamheter i området har inte gett
indikation på att föroreningar finns. Miljöteknisk markundersökning har
inte utförts. Om föroreningar påträffas ska, enligt Miljöbalken, Miljöskyddsnämnden underrättas om den påträffade föroreningen. Innan
avhjälpandeåtgärder vidtas ska åtgärderna anmälas till Miljöskyddsnämnden i god tid innan planerad åtgärd.

Risk för översvämning
eller erosion

Planområdet ligger på ca 100 meter avstånd från närmaste vattendrag
som är Säveån. Lillån ligger ca 250 m från Brunnsgårdens södra del.
Området ligger ca 4 meter över högsta högvattennivå och någon risk för
översvämning eller erosion föreligger inte (höjdnivåer är angivna i
höjdsystemet RH2000).
Länsstyrelsen har tagit fram rekommendationerna ”Stigande vatten – en
handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden”. I förslag
till kommunens översiktsplan har en reducering av antalet zoner gjorts.
En hydraulisk modellering för staden Alingsås har utförts av Sweco,
daterad 2009-12-30. Översvämningsberäkningar har gjorts utifrån
framtida ökade nederbördsmängder till följd av ett förändrat klimat. Det
värsta scenariot är 100-årsflöde plus 60 % ökade vattenflöden i Säveån
och Lillån. Detta används för att beräkna de nivåer som kommunen använder som dimensionerande vattennivå för bostäder. En planbestämmelse anger till vilken nivå huvudbyggnads konstruktion ska vara
vattentät.
Grundvattennivån ligger ca 2,6–2,9 m under omgivande markyta. Fritt
vatten erhölls inte i något av provtagningshålen i undersökningen som
gjordes som Sweco gjorde 1992-11-30.

Miljökvalitetsnormer för
vatten

Vattenmyndigheterna har tagit fram ett förslag till vattenförvaltning som
bl.a. innehåller miljökvalitetsnormer för vatten. Vattenförvaltningens
arbetscykel är vart sjätte år och den senaste klassificeringen gjordes år
2013. Genom Alingsås ut till Mjörn har sträckan klassificerats som
"Måttlig ekologisk status" år 2013. Miljökvalitetsnormen är att uppnå
"God ekologisk status" år 2021. Vattenförekomsten har dålig status
eftersom fiskar och andra vattenlevande djur inte kan vandra i
vattensystemet eller ha livsmiljöer i strandzonen. Vattnet uppnår inte god
kemisk status.
En dagvattenutredning har gjorts av Cowi. Området kommer att påverkas
lite då avsikten är att bygga på höjden och andelen hårdgjord yta inom
planområdet kommer ändras mycket lite med den planerade
bebyggelsen. Dagvattenflödena inom planområdet har beräknats före
och efter exploateringen enligt riktlinjer i bransch organisationen Svenskt
vattens publikation P 110 från 2016. Riktlinjen i Alingsås kommuns
dagvattenplan har legat till grund för utredningen.
Dagvattenhanteringen inom planområdet rekommenderas som en
kombination av underjordiskt kasettmagasin, dagvattenledningar och
omhändertagande av dagvatten för bevattning. Ytlig
dagvattenhanteringen är att föredra men den tillgängliga ytan inom
planområdet är begränsad. Den planerade ombyggnationen av kvarteret
bedöms inte påverka möjligheten för recipienten att nå uppsatta
miljökvalitetsnormer. Föroreningsbelastningar från området bedöms
fortsatt vara låg.
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Översvämningsrisken inom området är liten både för översvämningar
orsakade av skyfall och av höga nivåer i Säveån. Planområdet ligger på
en lokal höjdpunkt, vid kraftigt regn som överskrider dagvattensystemets
kapacitet kommer dagvatten rinna bort från planområdet mot Säveån.
Natura 2000

Ett Natura 2000-område som omfattar Nolhagaviken och ett alkärr finns
på ett avstånd av ca 500 m från planområdet. Enligt 7 kap 28a §
miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000område. Idag finns Säveån och ett -område mellan Natura 2000-området
och planområdet.
Byggande av ytterligare bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse
enligt den nu aktuella planen kan rimligtvis inte påverka Natura 2000områdets hydrologi, trädkontinuitet och liknande. Kommunen bedömer
att Natura 2000-området inte påverkas på ett betydande sätt. Tillstånd
enligt 7 kap 28a § miljöbalken bör därför inte behövas.

Radon

Radon är en ädelgas som ger upphov till joniserande strålning. Radon
finns i marken i stora delar av Sverige och kan tränga in i byggnader
genom otätheter i grunden eller källaren.
Planområdet har framförallt sand i ca 15 m djup och lera i 40 m djup.
Radonmätning utfördes 1992 och jordluftens radonhalt har i
mätpunkterna registreras till 8-26 kBq/kvm. Undersökningen visar att det
ingår i normalriskområde.
Bostadsbyggnad och kontorsbyggnad inom normalriskområde ska
normalt utföras med radonskyddande konstruktion, alternativt ska
motsvarande åtgärder vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer
att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska
radonrisken på varje byggplats och att vidta tillräckliga skyddsåtgärder
åligger dock den som ska bygga.
Inget byggnadsmaterial får användas som är radongenererande.
Kunskap måste finnas om varifrån makadamfyllningen till grundläggningen, ballasten i betongen etc härrör. Frågan om radonmätning på
schaktbotten tas upp på det tekniska samrådet.

Fornlämningar/kulturminnen

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Området gränsar
till fast fornlämning i stadskärnan.
Riksintressen

Riksintresse

Alingsås stadskärna är av riksintresse för kulturmiljövården vilket formuleras enligt följande (Riksantikvarieämbetet 1996-08-27): ”Motivering:
Småstadsmiljö med välbevarad trästadsbebyggelse anpassad till
stadens huvudsakligen under 1600- och 1700-talet framvuxna stadsplan
och bl.a. förknippad med Jonas Alströmer och dennes statsfinansierade
industriprojekt under 1700-talet.” Föreslagen detaljplan bedöms inte
skada riksintresset.
Nordöst om Brunnsgården ligger Brunnshuset, Hälsobrunnen,
Landskyrkan med f.d. prästgården som nu är förskola och Brunnsparken.
Brunnsparken anlades på 1820-talet och har spelat en roll i rekreation för
stadsinvånarna. Byggnaderna är q-märkta i detaljplan.

Riksintresse kommunikationer

Riksintresse för kommunikationer berör inte området.
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Riksintresse - natur

Sjön Mjörn är av riksintresse för naturvård. Föreslagen detaljplan
bedöms inte skada riksintresset.
Bebyggelseområden

Befintligt

Söder om Brunnsgården ligger äldre bostadshus och gamla
hantverksgårdar med bostäder. Nordöst om området finns
trygghetsbostäder som Alingsåshem äger. Brunnsgården har
trygghetsbostäder, hemvård och dagcentral. Kommunens arkiv ligger i
den nordvästra flygelns källare i bl.a. skyddsrum.

Brunnsgården från Norra Ringgatan. Till vänster i bilden är en ny byggnad i tvåplan.

Nya bostäder

Brunnsgården är Alingsås kommuns mest centralt belägna äldreboende.
Det byggdes ursprungligen med trygghetsbostäder och en restaurang i
bottenvåningen samt olika aktivitets- och personallokaler. En samlingssal
byggdes under tidigt 70-tal och användes mycket de första åren. Äldre
och människor med olika funktionshinder som bor i närområdet går
nuförtiden ofta till Brunnsgården för att träffa andra men också för att
delta i olika föreningsaktiviteter.
Äldreomsorgen har idag en annan inriktning jämfört med tidigare och
man behöver bygga gruppbostäder för de sista åren i människors liv.
Behovet är stort av små bostäder med gemensamt kök och vardagsrum
och personal dygnet om.
På Brunnsgården kommer en tvåvåningsbyggnad att byggas parallellt
med Norra Ringgatan och de två flyglarna mot norr ersätts med två
byggnader i fyra våningar med 8 gruppbostäder med sammanlagt 96
lägenheter. I tvåvåningsbyggnaden inryms kontor för hemtjänsten och för
sjuksköterskor. Mittpartiet i den befintliga treplansbyggnaden behålls och
byggs om till 2 gruppbostäder med vardera 12 lägenheter och fyra
trygghetsbostäder behållas. Bottenvåningen inrymmer servering och
lokaler för de äldre.
Bostadshusen i fyra våningar har fläktrum på taket. Fläktrummet
placeras i utrymmet under det brutna taket. Kanalerna skall vara möjliga
att inspektera för en god arbetsmiljö. Det är liknande lösning i
tvåvåningsbyggnaden, men fläktrummet är här placerat i den del som
ligger 90 grader i förhållande till Brunnsallén.
7Page 85 of 165

En alternativ lösning diskuterades, med fläktrum placerat i källaren. Men
detta skulle innebära att luften transporteras längre väg genom huset och
med längre ventilationskanaler som tar mer plats. Fläktrum i källaren
innebär också att källarvåningen skulle behöva göras högre.
I detaljplanen regleras inte antal bostäder men däremot den
exploaterade ytan. Beroende på vilka lägenhetsstorlekar som slutgiltigt
väljs kan därför det totala antalet komma att variera. Upplåtelseform kan
inte heller regleras i detaljplanen vilket innebär att olika former av
ägande-, bostads- eller hyresrätt kan bli aktuellt. Byte av upplåtelseform
kan också komma att ske senare. Fastighetsägarens avsikt är för
närvarande att upplåtelseformen ska vara hyresrätt.

Brunnshuset ligger i fonden.

De två norra flyglarna får byggas i tre våningar men utformas så att en
fjärde bostadsvåning inryms i takvåningen. Det gör att man uppfattar att
huset är i tre plan. Husen har balkonger mot utsidan och uterum och
ytterligare en balkong mot gården. På femte planet, i takutrymmet, ligger
fläktrummen. Fläktrummen utgår från trapphuset och har en bredd på ca
6 meter. Fläktrummen är långsmala och avslutas ca 5 meter från gaveln.
Fläktrummen utformas så att driftpersonal kan nå schakt för rensning.
För att möta det gamla Brunnshuset görs den sista delen på de nya
bostadshusen lägre. För äldreomsorgen är det nödvändigt att även på
plan 4 få in 12 bostäder. En utrymningstrappa gör det möjligt att sänka
höjden något.
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Gruppbostad för 12 personer i norra flygeln. Huset har totalt 8 avdelningar.

Brunnsallén med den nya byggnaden som är tre våningar.

Bostadsgavlarna mot norr, där man ser fläktrummet på det bortre huset.

Mot norr är det en byggrätt mellan gavlarna, i ett plan. Eventuellt kan det
bli ny entré till arkivet om det ska ligga här men troligtvis kommer arkivet
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flyttas.
Husen utformas så att de skuggar varandras sidor så lite som möjligt.
Man bör ha ca 4 timmar av solljus vid höst/vårdagjämning och en
genomförd solstudie visar att detta uppnås. Studien visar att det vid höstoch vår-dagjämning är sol ca 4,5 timmar på gården och under sommaren
ca 7 timmar.

Sommarsolståndet

Vår/höstdagjämning

Befintlig service och
verksamheter

Brunnsgården ligger alldeles intill stadskärnan med butiker och
detaljhandel. Matvaror finns i nordlig riktning vid Nybrogatan/ Hagavägen
ca 350 m från Brunnsgården. Förskolor- och skolor finns i närheten.
Plantagen och Savannen är grönområden i närheten.

Kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse

Regionmuseum Västra Götaland har 2006 utarbetat rapporten
”Bebyggelsehistorisk inventering av Alingsås stad, utom stadskärnan”.
Ingen byggnad inom planområdet har utpekats som en viktig
kulturhistorisk miljö. Ingen av fastigheterna inom planområdet finns heller
med på listan för övriga fastigheter med kulturhistoriskt värde som inte
inventerats.
En planbestämmelse reglerar att ny-, till- och ombyggnad ska ansluta till
befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i grannskapet vad gäller
allmän karaktär och materialverkan. Brunnsgården är i tegel idag och
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nybyggnaden kommer att vara i gult tegel eller skärmtegel.

Gestaltning
Huset är tänkt att bli ett 0-energihus på årsbasis. Det innebär solceller på
taket. Fasaderna blir 3 våningar och fasadmaterialet blir fasadtegel eller
skärmtegel.
En planbestämmelse anger att taket ska vara brutet (med takås i husets
längdriktning).
De två norra byggnaderna ska kunna ha förhöjt väggliv och
takkupor/frontespiser.

Färgsättning

Färgsättning läggs fast vid bygglov.

Terränganpassning

Tomten är plan och någon större terränganpassning behövs inte.
Bebyggelsen ska anpassas till terrängen så långt det är möjligt.
Uteplatser finns i trädgården mellan flyglarna och på framsidan där
huvudentréen ligger.

Gaturum

Husen placeras i gränsen för byggrätten längs gatan. Längst i söder är
det förgårdsmark och en parkeringsplats. I öster är det en lokalgata,
även här är det förgårdsmark.
Gaturummen är markerade med trädalléer.

Offentligt-privat

Gatan är den offentliga zonen och gångstråken ligger längs gatan.
Entréer till husen kan nås och är synliga från gatan. Gångstråken blir
trygga även när det är mörkt eftersom bilar och människor rör sig längs
gatan och den blir upplyst av gatlampor och ljus från entréer.
Huvudentréen till Brunnsgården ligger vänd mot Norra Ringgatan i en
halvoffentlig zon. Det är en förgård där det finns uteplats,
handikapparkering, cykelställ och en trädgård.
I öster ligger Brunnshusallén med träd på båda sidor gatan.
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Gemensamt för kvarteret är den privata zonen mellan de två norra
flyglarna. Här ligger äldreboendets trädgård. Från kvartersgatan ska man
bara kunna nå den privata zonen, som den gemensamma trädgården
mellan de två norra byggnaderna.
Skyltar

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

Tillgänglighet

Brunnsgården är ett äldreboende och miljön ska vara anpassad för äldre
och funktionsnedsatta. Husen har hiss. Den äldre delen som är i tre plan
har hiss men de två översta våningarna har mindre våningshöjder än
nybyggnaden. Det finnas förbindelse via trappor. En modern byggnad
med från- och tilluft och sprinkler har betydligt högre våningshöjd.
Energinormen kräver det idag.
Lägenheterna och lokalerna blir tillgängliga för rörelsehindrade.
Markplaneringen skall utföras så att personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga kan nå målpunkter som entréer m.m. utan problem.
Föreskrifter finns i Boverkets Byggregler, BBR. Ramper har maximal
lutning 1:20.
Alingsås har 2011 antagit en ”Policy för funktionshinderfrågor i Alingsås
kommun”. Västra Götalandsregionen har tagit fram detaljerade riktlinjer
för tillgänglighet: ”Tillgängliga och användbara miljöer” (se
www.vgregion.se/riktlinjer-tillganglighet). Riktlinjerna har antagits av
Alingsås kommunfullmäktige 2012 och gäller vid kommunalt byggande.

Trygghet

Trygghetsskapande aspekter är viktiga, som god belysning både inomhus i trapphus m.m. och utomhus på parkeringar och allmänna ytor (se
nedan under Ljussättning). God överblick över olika delområden ska
finnas vilket t.ex. innebär att höga buskar, plank eller murar inte får
skymma sikten längs gångstråk. Trafikflöden med fordon och människor
som rör sig ger också trygghet.

Ljussättning

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

Samlingsplatser och

Brunnsgården har två gårdsrum, det ena mot söder och huvudentréen,
som är halvoffentlig och den andra mot norr som är trädgård för de
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aktivitetsytor

boende. Här finns en trädgård med bl.a. en damm, sittplatser, vackra
blommande växter.

Skyddsrum

Skyddsrum finns under ett av husen som ska rivas och byggas upp igen.
Skyddsrummet ligger i den nordvästra delen av Brunnsgården.
Kommunen har inrymt sitt stadsarkiv i skyddsrummet. Skyddsrummet
ska vara kvar. Det redovisas i samband med det tekniska samråd som
hålls när byggåtgärder m.m. ska genomföras (se PBL 10:17).

Riksintresse

Föreslagna förändringar bedöms inte skada riksintresset, Alingsås
innerstad.

Grönområde

Följande mål finns med i Alingsås miljömål 2011-2019: ”Boende i
tätorterna ska ha maximalt ca 500 meter promenadavstånd mellan
bostad och sammanhängande grönområde.” Närmaste grönområde är
Plantaget som ligger på ca 130 meters avstånd. Savannen ligger drygt
250 m bort.

Friytor

Brunnsgården har friytor för de boende framförallt mellan de två norra
byggnaderna. Ytan ligger bra till för de boende i gruppbostäderna som
här får en skön trädgård. Mot söder är det en halvofficiell plats med
trädgård och uteplatser.
Parkering anordnas på tomten, platserna är desamma men en extra
handikapplats mot framsidan har tillkommit jämnfört med idag.

Våtmarker

Planområdet berörs inte av någon våtmark.
Trafik och gator

Trafik

Kommunfullmäktige har antagit en Trafikplan för Alingsås Stad (antagen
2012-06-20). Bl.a. innehåller planen mål för olika trafikslag, beskrivning
av olika gators funktioner samt ett antal förslag till åtgärder. Ändrad
utformning av gator, nya gång- och cykelvägar m.m. föreslås inte.

Räddningsvägar

Ett brandkrav vid utrymningshöjder högre än 9 meter är att tillräckligt
breda räddnings vägar eller uppställningsplatser anordnas för bilburen
maskinstege (avståndet gäller från fönster underkant eller överkant
balkongräcke till underliggande mark). Släckbil ska ha högst 50 meter till
alla ytterdörrar på byggnad där insats kan behöva göras. För
gruppbostäder krävs två av varandra oberoende utrymningsvägar.
Räddningstjänsten når samtliga fasader på Brunnsgården.
Krav finns på flerbrandposter, sprinklersystem och sprinklerbassäng.

Gång-, cykeloch mopedtrafik

I kommunens ”Flerårsstrategi 2016-2018” finns styrindikatorn ”Mer gångoch cykelvägar”.
Gång-, cykel- och mopedväg finns söder om kvarteret i Norra Ringgatans
sträckning.

Trafiksäkerhet

På kvartersmark ska rundkörning finnas för personbilar, återvinningsfordon och räddningstjänsten. Tillräcklig svängradie ska finnas i kvarteret
och räddningstjänsten måste nå trädgården. Bilarna kör in från
Brunnshusallén och ut vid Norra Ringgatan.
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Förskola

Från Brunnsallén nås en förskola, Brunnen samt ett par villor.
Brunnsallén slutar i en vändplats och fortsätter som gång- och cykelväg.

Parkering för bilar

Parkeringen för kvarteret behöver inte utökas. Idag finns 37 platser. Det
får plats 38 parkeringsplatser på tomten, vi har en till handikapplats.
Alingsåskommun tillhandahåller inga p-platser för anställda eftersom
Brunnsgården är centralt belägen. De som arbetar åker kollektivt, cyklar
och går till arbetet.
Alingsås kommun har ingen norm för äldreboenden men har bestämt sig
att ta Göteborgsparkeringsnormen för servicehus/äldreboenden. Boende
skiljer sig från bostäder genom att ha karaktär av vård. De boende antas
inte ha möjlighet till egen bil. Parkeringstalen för bil vid servicehus/
Äldreboenden bygger på tal för besökande och sysselsatta. Talen för
sysselsatta bygger på platsens tillgänglighet med kollektivtrafik. Antalet
besökande till servicehus har uppskattats till något högre än besökande
till bostäder.
”Ganska god tillgänglighet” ger parkeringstalet 1 plats/1000 BTA. Det
innebär att det blir 10 parkeringsplatser för bil. Skulle vi gå på
”Ganska dålig tillgänglighet” innebär parkeringstalen 20 bilar.
I kontorsdelen är det planerat för hemtjänsten och sjuksköterskor, Huset
kan vara ca 2000 m2 BTA. Räknar man ”Ganska dålig tillgänglighet” blir
det 4 parkeringsplatser.
Hemtjänsten har 8 bilar i tjänsten som står på parkeringen. Vid
huvudingången är det två handikapplatser.
Tillsammans är det maximalt 34 platser och det finns totalt 38 p-platser.

Parkering för cyklar

Ett lokalt trafikmål är att utveckla cykeltrafiken. För att göra cykelåkande
attraktivt och för att det ska bli ett tydligt inslag i stadsmiljön behöver
cykelparkeringar finnas. Parkering av cyklar idag är ostrukturerad.
Planerna är att cykelparkeringar både ska finnas inomhus och utanför i
cykelställ en del under med skärmtak. Tillräckligt med cykelparkering
ska redovisas vid bygglov prövning. De boende har inte cyklar men
besökande. Hemtjänsten och personal på Brunnsgården har också
cyklar. Det ska finnas cykelställ och parkering för elcyklar som
hemtjänsten har. Platserna ska vara bekvämt belägna nära entréer, samt
säkra. De kan utformas som låsbara cykelrum och cykelställ under
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skärmtak med t.ex. kablar för fastlåsning.
Kollektivtrafik

I kommunens ”Flerårsstrategi 2016-2018” finns styrindikatorn ”Fler resor
med kollektivtrafik”.
Närmaste busshållplats är Västra Ringgatan som ligger på ca 300
meters avstånd. För närvarande avgår bussar varje kvart på morgnar
och eftermiddagar måndag-fredag.
Teknisk försörjning

Vatten/avlopp

Området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.

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. Inom
Alingsås stad: 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.
Cowi har gjort en davattenutredning som ligger till grund för
detaljplanearbetet för kvarteret. Tre befintliga byggnader rivs och ersätts
med tre nya med fler våningar. Andelen hårdgjord yta inom kvarteret
kommer att förändras marginellt.
Dagvattenflöden inom området har beräknats före och efter exploatering
enligt riktlinjer i branchorganisationen Svenskt vattens publikation P110
från 2016. Riktlinjer i Alingsås kommuns dagvattenplan har legat till
grund för utredningen.
Dagvattenhanteingen inom planområdet rekommenderas som en
kombination av underjordiskt kasettmagasin, dagvattenledningar och
omhändertagande av dagvatten för bevattning. Ytlig dagvattenhantering
är att föredra men den tillgängliga ytan inom planområdet är begränsad.
Takavvattning via stuprör kan anslutas direkt till ledningsnätet eller rinna
via rännor till en dagvattenbrunn. Att anlägga en dagvattendam i området
bedöms inte vara en effektiv dagvattenåtgärd, ur gestaltningssynpunkt
kan det däremot vara intressent.
En planbestämmelse anger att dagvatten ska fördröjas lokalt så att det
maximala flödet till recipient inte ökar p.g.a. exploateringen.
Recipient för dagvatten från planområdet är Säveån. Den planerade
förnyelsen av kvarteret bedöms inte påverka möjligheten för recipienten
att nå uppsatta miljökvalitetsnormer. Föroreningsbelastningen från
området bedöms fortsatt vara låg. Den ekologiska statusen är klassad
som måttlig. Den kemiska statusen är klassad som Uppnår ej god på
grund av för höga halter av de långväga, luftburna föroreningar
kvicksilver och kvicksilverföroreningar samt PDBE.
Översvämningsrisken inom området är liten både för översvämningar
orsakade av skyfall och av höga nivåer i Säveån. Planområdet ligger på
en lokal höjdpunkt, vid kraftiga regn som överskrider dagvattensystemets kapacitet kommer dagvatten rinna bort från planområdet mot
Säveån.
Enligt dagvattenplanen för Alingsås tätort ska dagvatten från parkeringar
med fler är 50 fordon renas men så många fordon går inte in i kvarteret.

Energitillförsel

Kommunfullmäktige har antagit ”Alingsås miljömål 2011-2019”. Målen är i
huvudsak att energianvändningen per invånare och utsläppen av
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växthusgaser per invånare ska minska, andelen förnyelsebar energi ska
öka samt att nya byggnader ska kännetecknas av en mycket hög
energieffektivitet. Kommunfullmäktige har också antagit ”Alingsås
energiplan 2012-2013”.
Alingsåshem planerar att tillkommande bebyggelse ska byggas med
solenergi och målsättningen är s.k. nollenergihus på årsbasis. Det
innebär att solceller behövs på taken för att klara målsättningen.
Fastigheten är ansluten till fjärrvärme.
Energieffektiva byggnader ”Riktlinjer för miljöanpassat byggande” har antagits av Alingsås kommunfullmäktige 2011. De övergripande målen är att begränsa vår klimatpåverkan och att byggnader inte ska påverka människors hälsa negativt.
Byggnadens behov av köpt energi har som målsättning att vara 0 på
årsbasis.
Energikrav för
kommunal mark

Enligt Alingsås energiplan ska all bebyggelse på tomtmark som sålts
efter markanvisning eller till tomtkön vara av typ passivhus eller annan
liknande byggnation. I detta fall äger Alingsåshem marken men man
siktar på att bygga ett 0-energiprojekt. Befintlig byggnad omfattas inte av
detta. Alingsåshem kommer utreda frågan om nollenergi. Man siktar på
att bygga ett nollenergi projekt men det behöver utredas om man når
ända fram.
Energibehovsberäkning ska lämnas till samhällsbyggnadskontoret innan
byggstart.

Miljöanpassat byggande

Enligt ”Riktlinjer för miljöanpassat byggande” ska dels bygg- och installationsteknik användas som medför låg vatten- och energianvändning och
el för varje bostad.

El

I byggnaderna bör femledarsystem installeras för att minska elektromagnetiska fält.

Restprodukter/avfall

För avfallsfordon krävs rundkörningsmöjlighet på 4,5 m bred väg. Radie
för bilarna är 9 meter. Längsta tillåten dragväg för avfallskärl är 25 meter.
Miljöhus anges på plankartan.
Avfallskärl för brännbart hushållsavfall, kärl för komposterbart hushållsavfall samt eventuella sorteringskärl för fastighetsnära insamling
(tidningar, förpackningar av plast, glas, metall och papper/kartong m.m.)
ska finnas under tak och med god tillgänglighet. Avfallsbehållare ska vid
hämtningstillfället vara uppställd i omedelbar anslutning till
hämtningsfordonets körväg.
Utomhus ska plats finnas för kompostering av trädgårdsavfall.
4. Konsekvenser
Hållbar utveckling

Ekologiska
konsekvenser

Anslutning finns till kommunal fjärrvärme vars energi till ca 95 % kommer
från koldioxidneutralt biobränsle.
Transporternas energianvändning och miljöbelastning är svårare att
påverka. Exploateringen sker dock i ett bra kommunikationsläge med
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närhet till kollektivtrafik och goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik.
Sociala
konsekvenser

Brunnsgården ligger centralt i Alingsås och behovet att träffas är stort för
äldre. Kommunen har behov av fler äldrebostäder, kön är lång.
Brunnsgården ligger väl till med restaurang och möteslokaler. Chansen
att bo hemma högt upp i åren ökar när det finns en mötesplats som
Brunnsgården. Det kommer finnas samlingslokal i Brunnsgården.
Gruppbostäderna är för äldre i livets slutskede då man är i behov av
personal dygnet runt.

Ekonomiska
konsekvenser

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

Naturmiljö

Förändringen avser ett detaljplanerat område där marken redan är
ianspråktagen. Björkar i norra delen av fastigheten behöver tas ner för
bygget men nya ska återplanteras. På grund av omedelbar anslutning till
bebyggelse kan undantag för biotopskydd hävdas. Träd i kvarteret närhet
mot öster och väster kommer behöva beskäras.

Kulturmiljö

Brunnsgården blir tre våningar med en fjärde våning som ligger i taket.
Byggnaden har en balkong på fyra våningar som ligger ca 70 från
Brunnshuset. Nuvarande Brunnsgården är två våningar med gavlar som
går upp i tre våningar. Brunnshuset ligger ca 45 m från Brunnsgårdens
byggnader. Brunnshuset kommer även fortsättningsvis annonseras mot
Norra Ringgatan. Brunnsgården kommer att se ut som en trevåningsbyggnad med alléträd framför.
Söder om kvarteret, på andra sidan Norra Ringgatan ligger Alingsås
stadskärna som är utgör ett riksintresse för kulturminnesvården.
Takhöjderna varierar i stadskärnan, allt mellan en till tre våningar med få
högre uppskjutande byggnader.
Brunnsgården kommer byggas i 2 våningar och vind närmast Norra
Ringgatan och bedöms inte förändra någon kulturhistoriskt värdefull
miljö.

Miljökvalitetsnormer för
luftkvalitet

Miljökvalitetsnormer finns för kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly,
bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft. Följande mål finns i
Alingsås miljömål 2011-2019: ”De nationella miljömålen avseende
luftföroreningar ska klaras i hela kommunen. Halten bensen ska
understiga lågrisknivån som årsmedelvärde. Nya bostäder ska om
möjligt lokaliseras till platser där miljömålet för Frisk luft klaras.”
Den nya exploateringen bidrar till en eventuellt allmän ökning av trafiken,
vilket påverkar buller och avgaser negativt även utanför planområdet.
Denna plan tillsammans med andra planer och eventuell allmän
trafikökning medför generellt ett tillskott av luftföroreningar i centrala
staden och vid större trafikleder. I det aktuella planområdet bedöms att
miljökvalitetsnormer och miljömål för luft klaras.
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Gärdhagen Akustik 2018.
A-vägd dygnsekvivalent
ljudnivå från vägtrafik,
prognos 2040.

Buller

Vilka ljudnivåer som inte bör överskridas regleras med stöd av miljöbalken (9 kap. 12 §) av en förordning. Nu aktuell förordning heter
”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader”.
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida:
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 m2 gäller istället för vad som anges i första
stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid
bostadsbyggnadens fasad.
Om den ljudnivå som anges i punkt 1. ändå överskrids bör
– minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida
där 55 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00
vid fasaden.
Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i punkt 2 ändå
överskrids, bör
nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem
gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
Trafikmängden är relativt liten. Söder om Brunnsgården går Norra
Ringgatan som har enkelsidig trafik och gatan ingår i lokalnätet. Öster
om kvarteret en lokalväg. Cykelväg går parallellt med Norra Ringgatan
och på norra sidan närmast Brunnsgården.
En trafikbullerberäkning för prognos året 2040 som har gjorts för
bebyggelseförslaget visar att förordningens riktvärden klaras, se figur 1
och 2.
Ekvivalent ljudnivå vid fasad uppgår till som högst 57 dBA (se bilaga 1)
och därmed uppfylls riktvärdena i trafikbullerförordningens 3 § första
punkten. Det ställs därför inga kompletterande krav på maximalnivå vid
fasad nattetid respektive bulleranpassad layout enligt § ¤.
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Det finns goda möjligheter att anordna uteplats som uppfyller
trafikbullerförordningens 3§ andra punkten, eftersom större delen av
fastigheten har ljudnivåer som är lägre än riktvärdena för uteplats, 50
dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå (se bilaga 1 och 2).
Buller från fläktar och andra verksamheter får inte överstiga de ljudnivåer
som anges i Boverkets vägledning för industri- och annat
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder
(rapport 2015:21).
Buller under byggtiden är ofrånkomligt men det är mellan kl. 7-16
vardagar.
Gärdhagen Akustik 2018.
A-vägd maximal ljudnivå
från vägtrafik dag-kväll.
Prognos 2040.

Strålning

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

Riskbedömning

En risk- och sårbarhetsanalys antogs av kommunstyrelsen 2004 som
innehåller följande rubriker: Viktiga samhällsfunktioner, Fysisk struktur,
Viktiga samhällsresurser samt Mark och byggnader. Nu aktuellt
planområde är inte omnämnt?
Planområdet ligger inte vid någon av de vägar (E20 och R42) som länsstyrelsen rekommenderat som färdvägar för genomfartstransporter med
farligt gods. I kommunens risk- och sårbarhetsanalys 2004 har vägvalsstyrning angivits för transporter mellan primärnätet och leverantör/mottagare i industriområden i centralorten. Planområdet ligger inte heller vid
någon av dessa vägar.

Konsekvenser för närboende
Planförslaget innebär att äldreboendet blir större och högre än
nuvarande hus. För närboende är det huset mot Norra Ringgatan som är
en våning högre och att det är solceller på taket i den del som ligger
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vinkelrätt emot Norra Ringgatan, den del som ligger utmed Norra
Ringgatan har inga solceller.
De två flyglarna mot norr är fyra våningar höga men den fjärde våningen
ligger i taket. Solvärden och skuggning av husen runt omkring är
tillfyllest. Husen kommer ha solceller på taken.
Behovsbedömning
Ställningstagande

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

Genomförandetid

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

PBL-version

Planarbetet påbörjades efter 2 januari 2015 och planeringen sker därför i
enlighet med den nya version av plan- och bygglagen (PBL) som gäller
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 kommunfullmäktige / samhällsbyggnadsnämnden.

Planavgift

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

Huvudmannaskap

Exploatören ansvarar för planens genomförande på kvartersmark.

Ansvarsfördelning

Alingsås kommun projekterar och utför samtliga åtgärder på allmän
platsmark men planen omfattar endast kvartersmark.
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Fastighetsrättsliga frågor
Allmän platsmark

Kommunal mark skall inte påverkas av detaljplanen. Under rivning av
befintliga byggnader och uppförande av nya byggander inom
planområdet kan dock transporter av material till och från området
riskera att kommunal och annan mark påverkas.
För att minimera risken att de biotopskyddade alléerna skadas bör ett
högt vite gälla under byggtiden för Norra Ringgatan och Brunnshusallén.

Kvartersmark

Utmed planområdets västra sida står flera höga träd - bl.a. lindar - på
kyrkogårdmark och dessa träd får inte heller skadas. Ett civilrättsligt avtal
mellan Alingsåshem och kyrkan upprättas. Även här bör fastighetsägaren
sätta ett vite. De angivna vitesbeloppen skall fastställas innan bygglov
ges.
Gränser och omfattning förändras inte för fastigheten Brunnsgården 1.
Ekonomiska frågor

Anläggningar på
kvartersmark

Exploatören bekostar alla anläggningar på kvartersmark.

VA-ledningar

Kommunen har byggt ut samtliga allmänna va-ledningar fram till anslutningspunkt vid fastighetsgräns. Kostnaderna täcks av anläggnings
avgifter enligt gällande taxa men är betald sedan tidigare.
Tekniska frågor

Utredningar

Följande utredningar är underlag för detaljplanen:
-

Bullerutredning, Gärdhagen akustik, från 2018.

-

K-Konsults geotekniska utredning, från 1992.

-

Geoteknisk undersökning är beställd av Tellstedt och redovisas i
granskningsskedet.

-

Dagvattenutredning gjord av Cowi 2018.

El-, teleledningar mm

Alingsås Energi Nät, Telia samt övriga nätägare ska kontaktas i god tid
innan arbeten påbörjas som påverkar deras anläggningar. Minst fyra
månader innan några arbeten påbörjas i närheten av Telias anläggningar
önskar Telia AB att beställning har inkommit på eventuell undanflyttning.
Kostnader för omläggningar belastar exploatörer (vid ändringar av allmän
plats kan detta vara reglerat i avtal mellan kommunen och respektive
ledningshavare).

Höjdsättning

Allmänna gator liksom delar av gcm-vägarna har samma höjdläge
preliminärt.

Massbalans

De två byggnaderna i norr har källare under husen. Mot söder byggs en
tvåvåningsbyggnad som eventuellt har källare, där blir det eventuellt
massor över. Byggherre och entreprenör ansvarar för omhändertagande
av massorna.

Medverkande

Detaljplanen har utarbetats av byggherren under medverkan av en
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plangrupp med representanter från samhällsbyggnadskontoret,
kommunledningskontoret, tekniska förvaltningen och
miljöskyddskontoret.
Beskrivningen av genomförande är framtagen i samråd med
exploateringsavdelningen och lantmäteriet.
Förslag till nya byggnader samt illustrationer har tagits fram av PE
arkitekter AB.

Planavdelningen

PE Arkitektur AB

Helen Ashman
Planarkitekt

Kerstin Säfblad
Arkitekt
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Alingsås den 26-02-2018

Helen Ashman
Planarkitekt

Upprättad av PROJEKTENGAGEMANG AB genom

SBN Godkännande

Beslutsdatum

Kerstin Säfblad
Planarkitekt

Lagakraftvinnande

Antagande

10

A1: SKALA 1:500
A3: SKALA 1:1000

50

100 M

ÄLDREBOSTÄDER, BRUNNSGÅRDEN, ALINGSÅS

DETALJPLAN FÖR ALINGSÅS

Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta
Planbeskrivning

Planhandlingar:

SAMRÅDSHANDLING

PLANKARTA MED BESTÄMMELSER
OCH ILLUSTRATIONSKARTA

CE

,5
64

65

64,5

3>1

ILLUSTRATIONSKARTA

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
21 och 30 §§)

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft.

UPPLYSNINGAR
Belysningsarmaturer ska vara helt avbländade och en ljusplan ska redovisas
enligt rubriken "Ljussättning" i planbeskrivningen innan bygglov alternativt
bygganmälan godkänns.
Om inte annat anges ska huvudbyggnad placeras 4,0 meter från tomtgräns och
komplementbyggnad 1,0 meter från tomtgräns.
Byggnader för bostäder ska ha konstruktion som är vattentät upp till +64.9 meter
över nollplanet (RH2000). Komplementbyggnader som placeras lägre ansvarar
fastighetsägaren för att skydda vid en eventuell översvämning.

Grundkartan upprättad av
Samhällsbyggnadskontoret
Höjdsystem RH2000
Koordinatsystem SWEREF 99 12 00

,5

64

0

Sign
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4 ,5

II
f2

CENTRU

Högsta antal våningar
Vind får inredas med fläktrum
Balkong och inglasad balkong får finnas
Fönster får finnas i taket
Tak ska vara mansardtak (med takås i husets längdriktning)
Tak ska vara sadeltak (med takås i husets längdriktning)
Tak ska vara pulpettak

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet
Högsta byggnadshöjd

BYGGNADERS PLACERING, UTFORMNING M M (PBL 4 kap. 11-13, 16 och
30 §§)

II-IIII
v1
v2
v3
f1
f₂
f3

Varsamhet ska tillämpas befintlig kulturmiljö och kulturbebyggelse ska värnas.
Fasader ska i huvudsak utgöras av tegel el skärmtegel.
Dagvatten ska fördröjas lokalt så att inte flödet till recepienten ökar p. g.a
exploateringen.

STÖRNINGSSKYDD (PBL 4 kap. 12 och 30 §§)
För bostäder med boarea över 35 m2 där ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad
är högre än 55 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot
ljuddämpad sida. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha ekvivalent ljudnivå om/på
högst 55 dBA samt maximal ljudnivå nattetid om högst 70 dBA (12§).
För små bostäder med boarea om högst 35 m2 gäller krav att minst hälften av
bostadsrummen ska vara vända mot ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid
bostadens fasad är högre än 60 dBA. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha
ekvivalent ljudnivå om högst 55 dBA samt maximal ljudnivå nattetid om/på högst
70 dBA. (12§)

GRUNDKARTA
Fastighetsgräns
Fastighetsbeteckningar
Nivåkurvor
Staket
Markkonturer
Slänt
Befintlig byggnad
Befintligt träd

64,5

,5
64

Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara
högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. (12§)
Vibrationsnivån 0,4 mmls vägd Rus ska klaras.

64
,5

64,5

N 3>1

PLANKARTA
PLANBESTÄMMELSER
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en högre bebyggelse, fler
äldrebostäder, dagcentral och hemtjänstlokaler.
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom
hela planområdet. (PBL4 kap 1, 30 och 32 §§)

GRÄNSBETECKNINGAR (PBL 4 kap. 5 och 30 §§)
Linje ritad 3 m utanför planområdets gräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Kombinerad egenskaps- och administrativ gräns

ANVÄNDNINGSBESTÄMMELSER

Bostäder
Kontor

KVARTER (PBL 4 kap. 5, 11 och 30 §§)
B
K

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Marken får inte bebyggas med byggnader (PBL 4 kap. 5, 11, 16
och 30 §§)
Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar
Föreskriven markhöjd över nollplanet
Lekområde och samlingsplats/aktivitetsyta ska finnas
Parkeringsplats ska finnas

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER FÖR KVARTER (PBL 4 kap. 5-6, 8-13, 15-16 och
30 §§)

u
+0.0
samvaro
parkering
cykel
n1

Cykelparkering ska finnas.'
Marklov krävs för åtgärder som berör träden utefter Norra
Ringgatans och Brunnshusallén och dess rotsystem. Marken ska
utformas med genomsläpplig beläggning (PBL 4 kap. 10, 13 och
30§§)

KVARTERENS UTNYTTJANDEGRAD (PBL 4 kap. 11 och 30 §§)
Högsta exploatering för byggnad över mark exkl. vind är 13 000 kvm BTA.

64,5
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Dp för bostäder vid Brunnsgården
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Sammanfattning

Planerad bebyggelse

Plankarta…

Foto

Illustrationskarta

Syfte: Planen möjliggör för äldreboendet att
öka antalet våningar där de två norra
flyglarna i gällande detaljplan endast medger
2-3 våningar och den södra flygeln endast
medger 1 våning.
Beredning: Planläggning sker med
standardförfarande. Byggherren har genom
byggherredriven planprocess upprättat
förslag till detaljplan.
Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden låter planförslaget gå ut på samråd
enligt plan- och bygglagen 5:11-13.

Översiktskarta
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Handläggare:
Helen Ashman
SBN-datum:
2018-03-19
Iordningsställande
av allmän plats

Detaljplan för Alingsås,
Bostäder vid Östra Ringgatan 7
m fl., Jägaren 10 (proj nr
23122), Inriktningsbeslut
9
2015.131 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-02-26
Kristine Bayard
0322-61 68 92
2015.131 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Inriktningsbeslut detaljplan för Alingsås, Bostäder vid
Östra Ringgatan 7, Jägaren 10
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga nya lägenheter och handelslokaler inom
kvarteret Jägaren, intill Östra Ringgatan och Drottninggatan. Syftet är också att möjliggöra en
ny byggnad på gården samt parkering i nytt garage under gården.
Beslut om positivt planbesked togs av Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-14 med
motivering och förbehåll enligt nedan:
3 våningar + vind samt ytterligare bostäder på gård och ovanpå lokaler kan prövas i
detaljplan om tillräckliga friytor och godtagbara solvärden kan erhållas för både befintliga och
nya bostäder.
Samhällsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram ett samrådsförslag och i samband med
det sker en dialog med exploatören om exploateringsgraden.
Exploatören har tagit fram en utredning av höjder och våningsantal inom kvarteret, daterad
2018-02-12. Exploatören har efterfrågat en prövning av förslaget i
Samhällsbyggnadsnämnden.
Beredning
Gällande detaljplan från 1980 (A455) ger byggrätt för en vinkelbyggnad med 2 våningar +
vind i hörnet Östra Ringgatan/Drottninggatan och en byggnad med 2 våningar + vind mot
Drottninggatan, mellan befintligt trähus och tegelhus. Föreslagna 3 våningar + vind,
underjordiskt p-garage, gårdshus samt påbyggnad på befintligt hus ryms inte i gällande plan
varför planarbete nu pågår.
Kvarteret ligger inom Riksintresse för kulturmiljövården och det beskrivs i Länsstyrelsens
regionala planeringsunderlag att en förutsättning för bevarande är den småskaliga
bebyggelsen, där kvarterets tomtgränser kan avläsas i husens fasader. Det beskrivs också
att den äldre bebyggelsens våningsantal som ringa vilket har betydelse för helhetsintrycket.
Tidigt i planarbetet gjordes en kulturhistorisk bedömning av kvarteret. Det mindre trähuset
(Jägaren 1) från början av 1800-talet, putshuset (Jägaren 2) från 1938 och tegelhuset
(Jägaren 10) från 1950 är upptagna i Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister där de är
utvärderade med högt kulturhistoriskt värde. Bebyggelsen vid Drottninggatan direkt norr om
kvarteret består till stor del av småskalig trähusbebyggelse i 1 till 2 våningar. Vissa av
byggnaderna är från 1700 och 1800-talet med mycket höga kulturhistoriska värden, q-märkta
i detaljplan.
I förslaget som exploatören tagit fram föreslås en ny byggnad i vinkel mot Östra Ringgatan/
Drottninggatan, en byggnad mellan befintligt trähus och tegelhus mot Drottninggatan, en ny
byggnad på gården samt en påbyggnad av befintligt hus på fastigheten Jägaren 16.
Vinkelhuset och det mindre huset mot Drottninggatan föreslås byggas i 3 våningar + vind.
Med förhöjt väggliv in mot gården blir fasaderna mot gården 4 våningar. På gården föreslås 2
våningar och påbyggnaden föreslås i 2 våningar vilket ger 3 våningar totalt med befintligt hus
inräknat. Ett parkeringsgarage planeras i källarplan under gården och den nya
vinkelbyggnaden.
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Förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att de föreslagna volymerna påverkar den
befintliga bebyggelsen längs med Drottninggatan negativt i alltför hög grad. Stadskärnan har
en låg trähusbebyggelse med varierad takhöjd inom de närliggande kvarteren. Den befintliga
bebyggelsen inom kvarteret Jägaren har redan idag en stor skala och det tillkommande
behöver därför brytas ner i större variation och takhöjd än vad som föreslås. Förslaget är
storskaligt i jämförelse med stadskärnan som helhet och skulle ge kvarteret ett kompakt
intryck, vilket inte följer den bebyggelsestruktur som finns i stadskärnan idag och det följer
inte heller Utformningsprogrammet för stadskärnan.
Större hänsyn bör tas till den omkringliggande bebyggelsen och den karaktär som den
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ger till platsen.
Eftersom befintlig bebyggelse ligger direkt norr om den planerade bebyggelsen längs
Drottninggatan blir påverkan i form av skuggbildning stor. Av hänsyn till kulturmiljön och ökad
skuggbildning bör volymerna mot Drottninggatan sänkas. Mot Östra Ringgatan kan
möjligheten att bygga upp till 3 våningar + vind prövas.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ett nytt förslag ska utarbetas som tar hänsyn till den
omkringliggande kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse på ett sätt som innebär större
variation och en minskning av volymerna mot Drottninggatan.

Beslutet ska skickas till
Plan- och bygglovsavdelningen

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovschef

Kristine Bayard
Planarkitekt
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Underlagsmaterial inriktningsbeslut SBN 180319
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Karta
Karta kv Jägaren och omkringliggande
bebyggelse
q
Tegelhus från
1950
q
q
q
q q
Trähus från tidigt
q
1800-tal

Putshus från
1938

december 11, 2017

Trähusbebyggelse
från 17-1800-tal

JÄGAREN 1

JÄGAREN 2

Q

JÄGAREN 10

JÄGAREN 8
JÄGAREN 12

JÄGAREN 16

q
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Underlagsmaterial inriktningsbeslut SBN 180319
december 11, 2017

Bilder bebyggelse inom kv JägarenTegelhus
och kv
frånHästskon
1950

Trähus från tidigt
1800-tal

Trähusbebyggelse
från 17-1800-tal

Putshus från
1938

Parkeringsyta och tegelhus med 3 våningar + vind från 1950

Tegelhus från 1950 och trähus från 1800-talet, sett från Drottningg.

Copyright GIS-enheten - Alingsås kommun 2016

Trähus med 1-2 våningar längs med Drottninggatan från 1700-1800-talet
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Trähus från 1800-talet sett från Nygatan
1:500

Solstudie
Karta
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Underlagsmaterial inriktningsbeslut SBN 180319
december 11, 2017

Tegelhus från
1950

Trähus från tidigt
1800-tal

Trähusbebyggelse
från 17-1800-tal

Putshus från
1938

Vår- höstdagjämning kl 12:00 - befintlig situation

Vintersolståndet kl 12:00 - befintlig situation

Copyright GIS-enheten - Alingsås kommun 2016

Vår- höstdagjämning kl 12:00 - med föreslagen exploatering

Vintersolståndet kl 12:00 - befintlig situation
0
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UTREDNING HÖJDER, KV JÄGAREN

1
2018-02-12
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GATUVY FRÅN KORSNINGEN
DROTTNINGGATAN / NYGATAN

2
2018-02-12
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TAKÅSVY FRÅN DROTTNINGGATAN

3
2018-02-12
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GATUVY FRÅN ÖSTRA RINGGATAN

4
2018-02-12
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FLYGVY

5
2018-02-12
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FLYGVY FRÅN SYDOST

2018-02-22
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Inriktningsbeslut
- Dp Bostäder vid Östra Ringgatan 7, Jägaren 10
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Sammanfattning

Avtal Överlåtelser Projektering

Handläggare:
Kristine Bayard
SBN-datum:
2018-03-19
Iordningsställande
av allmän plats

Gällande plan (A455, 1980)

Ortofoto

Detaljplanens syfte: Ge möjlighet att bygga nya
lägenheter och handelslokaler inom kvarteret
Jägaren.
Beredning: Exploatören har tagit fram en
utredning av höjder som de önskar få prövad i
Samhällsbyggnadsnämnden. Utredningen
föreslår ny bebyggelse i 3 våningar + vind.
Bedömning: Av hänsyn till kulturmiljön och ökad
skuggbildning bör volymerna mot Drottninggatan
sänkas.
Förslag till beslut: Ett nytt förslag ska utarbetas
som tar hänsyn till omkringliggande bebyggelse
på ett sätt som innebär större variation och en
minskning av volymerna mot Drottninggatan.

Översiktskarta
Bilder från kvarteret
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Inriktningsbeslut
- Dp Bostäder vid Östra Ringgatan 7, Jägaren 10
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Sammanfattning

Ortofoto

Översiktskarta
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Avtal Överlåtelser Projektering

Handläggare:
Kristine Bayard
SBN-datum:
2018-03-19
Iordningsställande
av allmän plats

Inriktningsbeslut
- Dp Bostäder vid Östra Ringgatan 7, Jägaren 10
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X
Sammanfattning
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom kv Jägaren

Översiktskarta

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i kv Hästskon, norr om planområdet
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Handläggare:
Kristine Bayard
SBN-datum:
2018-03-19
Iordningsställande
av allmän plats

Inriktningsbeslut
- Dp Bostäder vid Östra Ringgatan 7, Jägaren 10
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Sammanfattning
Flygvy från nordost

Ortofoto

Översiktskarta
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Avtal Överlåtelser Projektering

Handläggare:
Kristine Bayard
SBN-datum:
2018-03-19
Iordningsställande
av allmän plats

Inriktningsbeslut
- Dp Bostäder vid Östra Ringgatan 7, Jägaren 10
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Sammanfattning
Flygvy från sydost

Översiktskarta
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Avtal Överlåtelser Projektering

Handläggare:
Kristine Bayard
SBN-datum:
2018-03-19
Iordningsställande
av allmän plats

Inriktningsbeslut
- Dp Bostäder vid Östra Ringgatan 7, Jägaren 10
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Sammanfattning

Ortofoto

Översiktskarta
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Avtal Överlåtelser Projektering

Handläggare:
Kristine Bayard
SBN-datum:
2018-03-19
Iordningsställande
av allmän plats

Inriktningsbeslut
- Dp Bostäder vid Östra Ringgatan 7, Jägaren 10
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Avtal Överlåtelser Projektering

Handläggare:
Kristine Bayard
SBN-datum:
2018-03-19
Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

Vår-höstdagjämning kl 12:00 – befintlig situation
Översiktskarta

Vår-höstdagjämning kl 12:00 – föreslagen exploatering

Vintersolståndet kl 12:00 – befintlig situation

Vintersolståndet kl 12:00 – föreslagen exploatering
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Detaljplan för bostad vid
Färgenvägen 16 (projekt nr
23513), Inriktningsbeslut
10
2016.515 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-03-02
Hans Nerstu

Samhällsbyggnadsnämnden

2016.515 SBN

Inriktningsbeslut för tidplan i detaljplan för Färgenvägen 16
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-14 om positivt planbesked för del av
fastigheten Röhult 1:1. I planarbetet ska prövas möjligheten att en tomt avsatt till
områdeslokal för bostadsområdet ändras till tomt för bostad.
2017-12-11 beslutade samhällsbyggnadskontoret att skicka ut ett planförslag på samråd. Ett
antal yttranden har nu kommit in. Styrelsen för Röhults samfällighet anför bl.a. följande:
Det är helt fel att hänvisa föreningen till en lokal som i dagsläget finns att hyra i området
eftersom det inget finns som säger att denna lokal kommer att finnas tillgänglig att hyra i all
framtid. Eftersom föreningen kommer att öka med ca 20% i och med de 19 nya bostäderna i
detaljplanen för Blåtjärnsvägen kommer behovet av en föreningslokal att bli högaktuellt.
En gemensam skrivelse har också inkommit från ägarna till 24 fastigheter. I skrivelsen anförs
bl.a. följande:
Vi motsätter oss förslaget att ta bort möjligheten till en gemensamhetsanläggning med
områdeslokal. Detta är en stor olägenhet för alla boende i Röhult och till nytta för enbart en
markägare. Att hänvisa samfällighetens medlemmar till Frälsningsarméns lokal är inte
hållbart då denna fastighet kan komma att ändra funktion eller säljas. 19 nya fastigheter har
tillkommit genom detaljplanen som antogs 2013. Behovet av områdeslokal har därmed ökat
betydligt. Exploatören som vill ändra från områdeslokal till privat bostad kan istället välja
någon av de ursprungligen 19 nya fastigheterna.
Ytterligare skrivelser från enskilda fastighetsägare har också inkommit med innehåll enligt
ovan.
Förvaltningens yttrande
Med anledning av ovanstående anser samhällsbyggnadskontoret att det aktuella
detaljplanearbetet bör pausas i sex månader för att ge samfällighetsföreningen möjlighet att
undersöka förvärv av fastighet för den del av Röhult 1:1 som gällande detaljplan anger som
tomt för områdeslokal. Därefter måste samfällighetsföreningen ansöka hos lantmäteriet, dels
om avstyckning av tomten, dels om ny gemensamhetsanläggning för tomt för områdeslokal.
Enligt lantmäteriets förrättning från 1993 avser de gemensamhetsanläggningar som nu finns
följande: vägar med vändplaner, parkeringsplatser, lekområde samt avvattningsledningar.
Om något markköp inte genomförts och ansökan till lantmäteriet inlämnats inom sex
månader tas ärendet upp på nytt i samhällsbyggnadsnämnden för eventuellt beslut om att
återuppta planarbetet.
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Förslag till beslut
Detaljplanearbetet för ”Bostad vid Färgenvägen 16” pausas i sex månader för att ge
samfällighetsföreningen möjlighet att undersöka förvärv av fastighet där gällande detaljplan
anger tomt för områdeslokal.
Samhällsbyggnadskontoret

Beslutet ska skickas till
SBK Plan

Aila Hirvonen Bremefors

Hans Nerstu

Stadsarkitekt

Administratör
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Översiktskarta
Ändring av detaljplan för Alingsås
Bostad vid Färgenvägen 16
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Copyright GIS-enheten - Alingsås kommun 2015

Inriktningsbeslut Dp Färgenvägen 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: Samfällighetsföreningen motsätter
sig att möjlighet till områdeslokal tas bort. Ingen
garanti finns för att bef föreningslokal går att hyra i
all framtid. 19 nya fastigheter har också tillkommit i
Dp Blåtjärnsvägen (Västerskogsvägen).
Förslag till beslut: Detaljplanearbetet för ”Bostad
vid Färgenvägen 16” pausas i sex månader för att
ge samfällighetsföreningen möjlighet att träffa
köpeavtal m.m. för den del av Röhult 1:1 som
gällande detaljplan anger som tomt för
områdeslokal.

Befintlig
föreningslokal

Översiktskarta

Gerdsken

19 nya
Fastigheter
Dp Blåtjärnsvägen
Röhult

Planändring
för eventuellt
nytt bostadshus
Lilla
Färgen

Handläggare:
Hans Nerstu
SBN-datum:
2018-03-19
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Ansökan om planbesked,
Bryggaren 4
11
2018.002 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-03-02
Cecilia Sjölin

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.002 SBN

Planbesked Bryggaren 4
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en
komplett ansökan om planändring har inkommit till kommunen. En komplett ansökan inkom
2018-02-01.
För de ansökningar som får positivt planbesked ska kommunen ange när planuppdraget kan
antas. En försenad planläggning går inte att överklaga. Ett positivt planbesked innebär ingen
garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under
planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. För de ansökningar som får negativt
planbesked ska det finnas en motivering till beslut. Negativt beslut går inte att överklaga.
Förvaltningens yttrande
Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av
samhällsbyggnadskontoret:

Fastighet:
Bryggaren 4

Planansökans syfte:
Ändring av detaljplan för att kunna bygga hotell ovanpå befintligt parkeringshus.
Tidigare beslut:
Gällande detaljplan avviker i tillåten högsta höjd. Användningen är dock planenlig.
Bedömning
En publik verksamhet såsom hotell gynnar staden och dess stadsliv. Hotellet kommer att
lokaliseras på befintlig parkeringsanläggning utan större estetiska värden, intill service,
kommunikationer och befintlig infrastruktur. Risker avseende farligt gods, buller och
vibrationer har studerats i det tidigare planarbetet (2011). Lösningar finns tekniskt.
Kompletterande solstudier visar ingen betydande olägenhet. Totalt 80 st p-platser påverkas.
Enligt sökanden så finns det ett tydligt överskott. Hur kommunens tidigare köp av
parkeringsplatser och servitut i anläggningen kommer att hanteras när det totala antalet
minskar, får utredas vidare i detaljplaneskedet. Likaså ska kulör anges med
planbestämmelser. Dessutom behöver läget för entréer studeras närmare i detaljplaneskedet
med syfte att uppnå god stadsmiljö. Även en bra på- och avstigningsplats ska möjliggöras. I
planarbetet ingår att skapa förutsättningar för att Lillgatan ska få en bättre tillgänglighet och
trivseln ska förbättras för fotgängare. En trevlig upplyst torgyta ska anläggas vid en eventuell
entré mot Lillån och bilar ska hindras köra över Bryggeribron. Detta ger mervärden som
skapar ett trevligt stråk från centrum till den nya hotellbyggnaden, vilket dessutom ökar
attraktiviteten till platsen
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked till Bryggaren 4, med motivering och
förbehåll enligt ovan.

Beslutet ska skickas till
SBK Plan (JS, CS)

Samhällsbyggnadskontoret
Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Cecilia Sjölin
Administratör
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Handläggare:
Cecilia Sjölin
SBN-datum:
2018-03-19

Planbesked – Bryggaren 4 (del av)
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Sammanfattning

Ansökans syfte: Påbyggnad av hotell på befintlig
parkeringsanläggning
Tidigare beslut: Gällande dp tillåter önskad användning
men avviker beträffande höjd i den norra delen.
Bedömning: Hotellverksamhet är en publik verksamhet
som kan gynna staden. Intill service, kommunikationer och
befintlig infrastruktur. Riskanalys, buller och vibrationer har
studerats i det tidigare dp-arbetet, lösningar finns tekniskt.
Kompletterande solstudier visar ingen betydande olägenhet.
Totalt 80 p-platser påverkas. Enligt P-Bolaget (sökanden)
så finns ett tydligt överskott. Kommunens tidigare köp av pplatser och servitut hanteras vidare i detaljplanskedet.
Likaså diverse bestämmelser kring utformning och
förbättringar i gatustrukturen (Lillgatan m.fl).
Förslag till beslut: Positivt planbesked

Översiktskarta

2018-03-05

Gällande dp (2011)

Ansökan
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Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Foto från Stationsgatan

L

Handläggare:
SBN-datum:
Vår- och höstdagjämning
Kl 12:00

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

Översiktskarta

3/5/2018
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2

Lygnared 1:35, bygglov
12
2018.041 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-02-26
Martin Frank Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.041 SBN

Lygnared 1:35, bygglovBygglov för uppställning av villavagnar
(2017-0721)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för varaktig uppställning av totalt 17 st villavagnar på fastigheten
Lygnared 1:35. De 17 st villavagnarna är av modellen Westcoast 32 med en storlek på 3,68
x 8,8 meter (32 m2). Villavagnarna är försedda med hjul, vilket medför att det vid eventuellt
behov går att flytta på vagnarna.
Villavagnarna ansluts till campingens befintliga anläggning för vatten och avlopp.
Den aktuella fastigheten ligger inom detaljplan DP 19, Detaljplan för Alingsås, Lygnared bad
och camping, lagakraftvunnen 1991-02-28.
Yttranden
Tekniska förvaltningen, Park- och naturavdelningen, skriver i yttrande 2017-11-09:
Vi vill att man lämnar en kantzon till bäcken med ca 3 m, pga. erosion av kanten och
naturvärden i anslutning till bäcken.
Miljöskyddskontoret skriver i yttrande 2017-11-09:
Sökt plats för bygglov ingår i primär zon Färgensvattenskyddsområde. Exempelvis kräver
schaktning mer än 200 m3 tillstånd av Miljöskyddsnämnden.
Miljöskyddskontoret förutsätter att toaletterna i villavagnarna ansluts till campingens
befintliga avloppsanläggning.
Sökt plats för bygglov ingår eller tangerar Skogsstyrelsens område
"Nyckelbiotoper 2015". Träden längs Lygnöån bör sparas för att skydda djur- och växtlivet i
och omkring ån med hänvisning till att området är en nyckelbiotop.
Åtgärden bedöms ha en berörd granne, Lygnared 1:3. Fastighetsägaren till Lygnared 1:3,
Alingsås kommun, har yttrat sig utan invändningar mot den föreslagna åtgärden.
Bedömning
Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser då detaljplanen föreskriver att den
aktuella marken ej får bebyggas. Att varaktigt placera villavagnar på en plats får
konsekvensen att det räknas som att bebygga ytan.
Bygglov bedöms kunna beviljas för åtgärden trots att den avviker från detaljplanens
bestämmelser, då avvikelsen bedöms vara av begränsad omfattning och nödvändig för att
området ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt, i enlighet med Plan- och bygglagen
(2010:900) 9 kap. 31 b § (2 pkt). Förutsättningarna för att bedriva camping förändras genom
åren, då campingkundernas krav på boendemöjligheter förändras över tid. Behovet av att
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kunna erbjuda olika boendetyper med högre standard har inneburit att villavagnar numera
har kommit att bli ett vanligt inslag på campingplatser.
Villavagnarna strider inte mot detaljplanens syfte och bedöms vara ett naturligt inslag på en
nutida campingplats. Skulle behovet finnas kan villavagnarna förflyttas inom eller bort från
området, då de är försedda med hjul. De tänkta villavagnarna bedöms inte försämra
möjligheten att parallellt bedriva camping av mer traditionell typ, med husvagn eller tält, i
området i övrigt.
Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen.
Förslag till beslut
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Byggherren ansvara själv för
kontrollen av genomförandet. Åtgärden får inte utföras innan ett startbesked har utfärdats.
För att startbesked ska kunna utfärdas ska byggherren inkomma med ett förslag till
kontrollplan.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat startbesked enligt
10 kap. 3 § PBL. Nämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift om
åtgärden påbörjas innan startbesked givits enligt 11 kap. 51 § PBL.
Byggherren ska ansöka om slutbesked för åtgärden när den är genomförd.
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 7 331 kronor.
Faktura sänds separat.
Hur beslutet kan överklagas, se bifogad information Hur man överklagar.

Beslutet ska skickas till
Sökande, Sakägare fk (Lygnared 1:3), GIS-handläggare fk, PoIT, Akten.
Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan om bygglov
Villavagn, fasad- och planritning
Situationsplan

2017-10-30
2017-10-30
2017-10-30

Samhällsbyggnadskontoret
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Aila Hirvonen Bremefors
Stads

Martin Frank Cederbom
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Översiktskarta
Lygnared 1:35
Uppställning av villavagnar
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Handläggare:
Martin Frank Cederbom
SBN-datum:
2018-03-19

Lygnared 1:35
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•

Ansökan avser bygglov för varaktig uppställning av 17 st villavagnar.

•

Den aktuella fastigheten ligger inom detaljplan DP 19, Detaljplan för
Alingsås, Lygnared bad och camping, lagakraftvunnen 1991-02-28.

•

Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser då detaljplanen
föreskriver att den aktuella marken ej får bebyggas.

•

Förslag till beslut: Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b § Planoch bygglagen.
Översiktskarta

Översiktskarta ortofoto
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1

Smedjan 22, nybyggnad av
bilhall
13
2018.043 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-02-26
Päivi Hauska

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.043 SBN

Rivning av industribyggnad och nybyggnad av bilhall
SMEDJAN 22 Dnr 2017-0784
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2017-11-28 och avser nybyggnad av bilhall.
Bilhallen ska användas för service och försäljning av bilar. Infarten till bilhallen sker via
Smedjan 19. Marknivåer ändras vid västra och norra fasaden på fastigheten. Byggnadarean
är 1139 m2. Byggnadshöjd 7,75 meter. Befintlig byggnad rivs.
För fastigheten gäller äldre stadsplan A 464 (Kv Slakthuset, Värjan mm), antagen 1982.
Inom J betecknat område får endast användas för industriändamål av sådan beskaffenhet
som inte medför brandfara, sanitär olägenhet eller stör trevanden. Högst hälften av tomtens
yta får bebyggas. Punktprickat område får inte bebyggas. Byggnadshöjden får högst vara 8
meter och byggnadens taknock får överskrida den tillåtna byggnadshöjden med högst 2,0 m.
Den tänkta billhallens byggnadsarea är 1139 m2 varav 110 m2 placeras på fastigheten
Smedjan 19. Fastighetsarean är 1504 m2, endast 50 % får bebyggas. Nybyggnaden placeras
på mark som inte får bebyggas, 363 m2 varav 110 m2 på Smedjan 19.

Yttrande från sökande
Det finns ett intresse att uppföra en bilhall med verkstad och bilförsäljning på fastigheten
Smedjan 19 och 22, vilken ska brukas av Hedin bil.
Under hösten 2016 har TB-Gruppen varit i kontakt med Samhällsbyggnadskontoret (SBK)
gällande nybyggnad på Smedjan 22. Därefter har handlingar tagits fram för en
bygglovansökan enligt de rekommendationer som kommit fram vid kontakten.
TB-Gruppens mål är att utveckla området för service och försäljning och menar att den
tänkta byggnaden är planenlig då stor delar används för industriändamål såsom service och
verkstad. TB har sökt och fått positivt planbesked för Smedjan 19.

Bedömning
Samhällsbyggnadskontoret (SBK) bedömer att åtgärden inte är planenlig dels för att
byggnaden placeraer på mark som inte får bebyggas och dels att mer än hälften tomten är
tänkt att bebyggas. Marken är avsedd att användas för industri. Vad som menas med industri
är all slags tillverkning, lagring och materialhantering. SBK menar att bilservice och
försäljning inte är förenligt med planens markanvändning.
Byggnaden placeras delvis på annan fastighet, Smedjan 19, vilken har annan detaljplan och
andra planbestämmelser. Positiv planbesked har meddelats för Smedjan 19 men något
planavtal har inte tecknats.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontoret föreslår avslag. Den tänkta åtgärden är inte förenligt med
detaljplanens syfte och avvikelserna är för stora.
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Upplysningar
Avgift tas ut med 56878 kronor. Faktura sänds separat.

Hur beslut kan överklagas Formulär 1.

Beslutet ska skickas till
Exp: Sökande, Akten.

Aila Hirvonen Bremefors
Stadsarkitekt

Päivi Hauska
Byggnadsinspektör
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Handläggare:
Päivi Hauska
SBN-datum:
2018-03-19

Smedjan 22
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Sammanfattning

•
•

•

Iordningsställande
av allmän plats

Mark som inte får bebyggas

Nybyggnad av billhall.
Detaljplan tillåter industribyggnad. En
billhall är inte en sådan verksamhet.
Byggnaden placeras på mark som
inte får bebyggas. Del av byggnad
hamnar på annan fastighet.
SBK föreslår avslag
Fastighetsgräns
Översiktskarta

2018-02-26

Avtal Överlåtelser Projektering
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Mejeriet 9, förlängning av
tidsbegränsat bygglov
14
2018.044 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-02-26
Päivi Hauska

Samhällsbyggnadsnämnden

0322-61 68 86
2018.044 SBN

Förlängning av tidsbegränsat bygglov
MEJERIET 9 Dnr 2016-0308
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2016-05-16 och avser förlängning av tidsbegränsat bygglov.
Ett tidsbegränsat bygglov beviljades 1999-11-16 för ändrad användning av personalbyggnad
för industri till lokal för omsorgsavdelningens dagverksamhet. Bygglovet förlängdes 2010-1104 och det senaste bygglovet § D 905 löpte ut 2015-12-31. Det har därmed passerat femton
år sedan tidsbegränsat bygglov beviljades första gången.
Fastigheten omfattas av äldre stadsplan A 458, antagen 1980. Enligt bestämmelserna gäller
industriändamål för fastigheten.
Sökande har beretts möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet. Något yttrande har inte
inkommit till Samhällsbyggnadskontoret.
Bedömning
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det inte är möjligt att förlänga tidsbegränsat bygglov
ytterligare för åtgärden då mer än femton år passerat i enlighet 9 kap 33 § plan och
bygglagen.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontoret föreslår avslag.
Upplysningar
Avgift tas ut med 7443 kronor. Faktura sänds separat.
Hur beslut kan överklagas Formulär 1.

Beslutet ska skickas till
Exp: Sökanden, Akten.

Aila Hirvonen Bremefors
Stadsarkitekt

Päivi Hauska
Granskningsingenjör/Byggnadsinspektör
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Handläggare:
Päivi Hauska
SBN-datum:

Mejeriet 9

2018-03-19

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Bygglov
Utställning

X

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning
Ansökan avser förlängning av
tidsbegränsat bygglov trots att
verksamheten har bedrivits mer än 15 år.
SBK förslår: avslag

Översiktskarta
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2018-03-05

1

Vässenbo 1:43,
förhandsbesked
15
2018.013 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-02-26
Martin Frank Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.013 SBN

Vässenbo 1:43, förhandsbeskedFörhandsbesked, nybyggnad av
fritidshus
(2017-0503)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus på fastigheten Vässenbo 1:43.
Fritidshuset är tänkt att uppföras i ett plan med inredd vind samt en byggnadsarea på ca 100
m2 .
Fastigheten ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser, men inom sammanhållen
bebyggelse. Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av översiktsplan för Alingsås kommun,
ÖP 95:
R23. Hemsjö-Ingared-Vässenbo: Komplettering med nya bostäder och verksamheter
studeras i fördjupad översiktsplan. Ny sammanhållen bebyggelse skall föregås av detaljplan.
Den föreslagna byggplatsen ligger inom den fördjupade översiktsplanen FÖP Hemsjö Ingared (antagen 1998-03-25). Området ligger inom ett område som är betecknat med:
R5b: Enstaka komplettering kan prövas i förhandsbesked, som regel ej kommunalt VA.
R8: Område med stort kulturvärde.
Byggnadsplatsen utgörs för närvarande av sly/skog.
Byggnadsplatsen ligger inom ett område med normal radonrisk.
Den tänkta byggnadsplatsen ligger inom strandskyddat område.
Den befintliga fastighetens storlek är 1 385 m2. Fastigheten är, vid positivt förhandsbesked,
tänkt att fastighetsregleras. Den tilltänkta tomten är tänkt att skapas genom en
fastighetsreglering av fastigheterna Ingared 4:10 och Vässenbo 1:43. Den tänkta tomten får
en storlek på ca 1 350 m2. På Ingared 4:10 ligger sedan tidigare ett befintligt bostadshus,
detta påverkas ej av den sökta åtgärden.
Infartsväg till bostaden är tänkta att ansluta till Bergabovägen. Byggnaden är tänkt att
anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Strandskyddsdispens har beviljats för den aktuella åtgärden 2017-11-20, SBN § 161.
Yttranden
Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen, skriver i sitt yttrande 2017-07-27:
Sökanden behöver kontakta VA-avdelningen angående önskan om kommunalt VA. Då
fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA är det inte självklart med
en sådan möjlighet.
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Berörda grannar, Ingared 4:10, Ingared 4:94, Ingared 4:76, Vässenbo 1:20 och Vässenbo
2:1, har givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttranden har inkommit från Ingared 4:10,
Ingared 4:94, Vässenbo 2:1, Ingared 4:76, utan invändningar mot förslaget.
Fastighetsägarna till Vässenbo 1:20 skriver i sitt yttrande:
Med nuvarande placering av huset är jag negativ till byggnation. Huset behöver flyttas
centralt på tomten för att passa in i den kulturella miljön. Övriga fastigheter i närheten ligger
längre från väg och tomtgräns.
Bedömning
Den ansökta åtgärden bedöms förenlig med de rekommendationer som finns i kommunens
översiktsplan, ÖP 95, samt den fördjupade översiktsplanen FÖP Västra Bodarna. Den tänkta
åtgärden ses som en naturlig utveckling av det aktuella området och bedöms inte medföra
någon betydande olägenhet för omgivningen.
Den tänkta byggnadsplatsen ligger inom ett område med kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse. Det är därför av vikt att åtgärden anpassas till befintlig bebyggelse-struktur i
området. En placering av bostadsbyggnaden närmare än 10 meter mot fastighetsgräns mot
väg bedöms inte lämplig, varpå placeringen därför villkoras i detta förhandsbesked.
Åtgärden är tänkt att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Då det aktuella området
ligger precis intill, men utanför, kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp så
behöver den sökande ha en dialog med kommunens VA-avdelning kring förutsättningarna
och kostnaderna för anslutning till det kommunala nätet. Om åtgärden inte kan anslutas till
det kommunala nätet behöver tillstånd för enskild avloppsanläggning sökas hos
miljöskyddskontoret.
Infartsväg till de tänkta byggnadsplatserna bedöms kunna anläggas från Bergabovägen.
Infartsvägens exakta utformning och placering avgörs inte i förhandsbeskedet.
Detaljplan behöver inte upprättas utifrån bestämmelserna i Plan- och bygglagen (PBL
2010:900) 4 kap. § 2.
Förslag till beslut
Positivt förhandsbesked till bygglov meddelas, med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap. § 17,
med nedan givna villkor.
Villkor
Infartsväg till byggnadsplatsen ska utformas så att den är tillgänglig för exempelvis ambulans
och brandbil.
Med hänsyn till de kulturhistoriska värdena i området ska bostadsbyggnaden placeras minst
10 meter från fastighetsgräns mot Bergabovägen.
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om bygglov inte
inlämnats inom denna tid upphör beslutet att gälla.
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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 15 457 kronor. Faktura sänds separat.
Hur beslutet kan överklagas, se bilaga Hur man överklagar.

Beslutet ska skickas till
Sökande, Sakägare fk (Ingared 4:10, Ingared 4:94, Ingared 4:76, Vässenbo 2:1), Sakägare
rek mb (Vässenbo 1:20), POIT.
Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan om förhandsbesked
Situationsplan

2017-07-21
2017-10-02

Samhällsbyggnadskontoret

Aila Hirvonen Bremefors
Stads

Martin Frank Cederbom
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Handläggare:
Martin Frank Cederbom
SBN-datum:
2018-03-19

Vässenbo 1:43
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•
•

•

Ansökan avser förhandsbesked för fritidshus.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser, men inom
sammanhållen bebyggelse.
Den föreslagna byggplatsen ligger inom den fördjupade översiktsplanen FÖP Hemsjö – Ingared.
Området ligger inom ett område som är betecknat med: R5b: Enstaka komplettering kan prövas i
förhandsbesked, som regel ej kommunalt VA. R8: Område med stort kulturvärde.
Förslag till beslut: Positivt förhandsbesked till bygglov meddelas.
Översiktskarta

Översiktskarta ortofoto
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