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Rekommendationer för hantering av
översvämning till följd av skyfall

R

Fakta 2018:x

Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Detta faktablad beskriver hur
länsstyrelserna i Stockholm
och Västra Götaland rekommenderar att risken för översvämning till följd av skyfall
konkret behöver hanteras i
enskilda detaljplaner. Faktabladet innehåller en vägledning till hur kommunen
kan hantera frågan i samtliga skeden i planprocessen.
Rekommendationerna gäller
hantering av översvämningsrisk till följd av skyfall vid
ny bebyggelse och hanterar
därav inte översvämning från
havet, sjöar eller vattendrag.

– stöd i fysisk planering
Länsstyrelsen rekommenderar att:
• ny bebyggelse planeras så att den inte tar
skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn.
• risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och eventuella
skyddsåtgärder säkerställs.
• bebyggelse som bedöms som samhällsviktig verksamhet ges en högre säker
hetsnivå och planeras så att funktionen
kan upprätthållas vid en översvämning.
• framkomligheten till och från plan
området bedöms och ska vid behov säkerställas.
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SKYFALL I FRAMTIDA KLIMAT

I denna rapport definieras skyfall som ett regn
med en återkomsttid på 100 år, ett så kallat
100-årsregn. Regnvolymen för ett 100-årsregn varierar och beror på regnets varaktighet. SMHI definierar skyfall som ett regn om
minst 50mm/timme eller 1mm/minut.
En klimatfaktor ska inkluderas för att bedöma
översvämningsrisken i ett förändrat klimat.
Lämplig klimatfaktor för ett regn med
100–1 000 års återkomsttid är utifrån dagens
kunskapsläge 1,2–1,5, vilket innebär att regnvolymen väntas ökas med 20–50 procent.
Fortsättningsvis i denna skrift avses ett klimatanpassat 100-årsregn när begreppet skyfall
används.

2

Varför behövs
rekommendationer?

S

Skyfall är något som inte kan hanteras av dagvattensystemet då detta system helt enkelt inte är dimensionerat för
sådana mängder vatten. Det är inte heller rimligt att dimensionera det slutna ledningssystemet för dagvatten som
VA-huvudmannen tillhandahåller för dessa händelser då
de inträffar för sällan för att det ska vara
samhällsekonomiskt rimligt. Skyfall måste istället hanteras
på markytan och det blir i första hand ett ansvar för
kommunen, som planläggande myndighet, att hantera.
Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att
anpassa samhället till ett förändrat klimat och för att säkerställa att vi bygger ett långsiktigt robust samhälle då den
bebyggelsestruktur som vi planerar för idag kommer att
finnas under en längre tid än enskilda byggnader. Ny bebyggelse behöver därför lokaliseras, placeras och utformas så
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning.
Faktabladet är uppdelad i två delar:
• Del 1 innehåller rekommendationer om hur risken för
översvämning till följd av skyfall behöver hanteras utifrån
kraven i plan och bygglagen.
• Del 2 utgör en vägledning i hur översvämningsrisken
från skyfall genomgående kan hanteras i planerings
processen.

EM

IS

Många kommuner har ett högt exploateringstryck där förtätning i stadsmiljöer med en hög andel hårdgjorda ytor är
mer regel än undantag. Konsekvenserna vid översvämning
till följd av skyfall är redan idag något som orsakar problem.
Skyfall är även något som kan förväntas inträffa oftare i
framtiden med anledning av ett förändrat klimat. Länsstyrelsen har sedan tidigare rekommendationer för att hantera
risken för översvämning orsakade av höga vattennivåer i
hav och sjöar samt höga flöden i vattend rag. Denna skrift
gällande översvämningar till följd av skyfall ska ses som ett
stöd till kommunerna att inkludera frågan i deras fysiska
planering och är ett komplement till övrig översvämningshantering.
Det som framför allt skiljer skyfall från andra typer av
översvämningsrisker är att risken inte behöver vara geografiskt avgränsad till ett visst område. Ett skyfall kan inträffa
var som helst vilket gör att denna risk alltid behöver utredas,
oavsett den tänkta exploateringens geografiska lokalisering.
Skyfallet behöver dock inte alltid orsaka skador, till exempel om det är grönytor eller annan icke-känslig verksamhet som översvämmas. Om skador uppstår kan dessa delas
in i två kategorier: direkta och indirekta. Direkta skador
kan utgöras av skada på byggnader, inventarier och infrastruktur medan produktionsförluster, utryckningskostnader
och trafikstörningar är exempel på indirekta skador. Därut
över kan även tilläggas konsekvenser som inte kan mätas i
pengar, såsom förlust av liv, ekologiska förluster och ökad
sårbarhet.

R

Avgränsning: Skyfallsproblematik är komplex och berör
många områden, exempelvis beredskapsplanering, dag
vattenhantering och den enskildes ansvar enligt LSO. Denna
skrift begränsas till hantering i fysisk planering.

VAD SÄGER LAGEN?

Vid planläggning ska bebyggelse
lokaliseras till mark som är lämpad
för ändamålet med hänsyn till bland
annat risken för översvämning (2 kap.
5 § plan- och bygglagen (2010:900,
PBL)). Vidare ska mark och vattenområden användas för det eller de
ändamål för vilka områdena är mest
lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (2 kap. 2 § PBL).
Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan om beslutet kan
antas innebära att en bebyggelse blir
olämplig i förhållande till risken för
översvämning (11 kap. 10–11 § PBL).

Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland
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DEL 1
Rekommendationer för
planering av ny bebyggelse
I denna del presenteras de rekommendationer som Länsstyrelsen ser att kommunen behöver ta hänsyn till i fysisk planering. Utgångspunkten är att markanvändningen planeras
så att bebyggelse inte tar skada av översvämningar i dagens
och i framtidens klimat, det vill säga en klimatfaktor ska
inkluderas. En översvämningsrisk bestäms genom kombinationen av sannolikheten för att en översvämning inträffar och konsekvenserna av händelsen, varför båda delarna
ska beaktas. Sannolikheten ges av den rekommenderade
återkomsttiden för skyfallet, i detta fall minst ett 100-årsregn. Området som påverkas av 100-årsregnet behöver studeras för att definiera vilka konsekvenser detta medför.
Konsekvenserna av ett 100-årsregn ska beaktas och vägas
in i bedömningen av markens lämplighet.

IS

• ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn.

Hantering av översvämningsrisken till följd av ett 100-årsregn
kan betraktas som ett lägsta tröskelvärde för att skapa en säkerhetsnivå men kommunen kan själv bestämma om de vill til�lämpa en högre säkerhetsnivå. Läs mer i rutan om fördjupning
om skyfallskarteringar.

S

Länsstyrelsen rekommenderar att:

VARFÖR 100-ÅRS REGN?

För att minska översvämningsrisken till följd av skyfall behöver skyfallskarteringar som lägst utgå från en återkomsttid på
100  år. 100-årsregn har kommit att bli något av en branschstandard när det gäller beräkning av skyfall och är karterat och inkluderat i flera kommuners planeringsunderlag. Svenskt Vatten
och SMHI har i sina senaste rapporter även använt 100-årsregn
som utgångspunkt.

• risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i
detaljplan och eventuella skyddsåtgärder säkerställs.

EM

• bebyggelse som bedöms som samhällsviktig verksamhet
ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen
kan upprätthållas vid en översvämning.
• framkomligheten till och från planområdet bedöms och
ska vid behov säkerställas.

R

Hänsyn till dessa rekommendationer ska tas vid planering av all ny bebyggelse, såväl vid lokalisering, som placering och utformning. Rekommendationerna är framtagna
för att tillämpas vid planläggning och bygglovsärenden
enligt plan- och bygglagen (PBL) men kan också användas vid planering enligt annan lagstiftning så som väglagen
eller lagen om byggande av järnväg. Rekommendationerna
utgör det lägsta krav som Länsstyrelsen anser behöver uppfyllas för att Länsstyrelsen inte ska ta in planen för prövning enligt 11 kap 10§ PBL.
Avsteg från rekommendationerna ska motiveras genom
till exempel riskbedömningar, utredningar eller karteringar
för att påvisa att planerad exploatering är ändamålsenlig
med hänsyn till risken för översvämning.

Markens lämplighet

Vid planering ska kommunen kunna visa att marken är
lämplig för ändamålet med hänsyn till bland annat risken
för översvämning. Om en kartering av ett 100-årsregn visar
att det inte föreligger någon risk för översvämning och planerad markanvändning inte heller försämrar situationen för
närliggande områden kan marken anses vara lämplig utifrån
risken för översvämning till följd av skyfall. I vissa fall kan
Foto: Karin Ek
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3

störning kan benämnas som samhällsviktig verksamhet.
Exempel på sådan verksamhet är sjukhus, värmeverk,
vattenverk, reningsverk, anläggningar för eldistribution,
riksintress e väg och järnväg med flera. Samhällsviktig
verksamhet ska ges ett större skyddsvärde och därigenom
ett ökat skydd mot översvämning.

EM

IS

kombinationseffekter av översvämning från olika källor skapa
en komplexitet i ett område som behöver hanteras i lämplighetsbedömningen. En samlad riskbedömning gällande översvämningsrisker även från omkringliggande sjöar, vattendrag,
hav eller höga grundvattennivåer behöver i dessa fall utföras.
Om kartering visar att området översvämmas vid ett skyfall eller att den tänkta exploateringen försämrar förhållandena
för närliggande områden så kan marken, beroende på konsekvenserna, eventuellt bedömas vara olämplig för ändamålet.
Åtgärder kan därför behöva vidtas för att göra den tillkommande bebyggelsen lämplig. Det kan röra sig om placering av
byggnader, markens höjdsättning, skapa översvämningsytor,
utformning av byggnaden etc. (Hänvisning, se mer i del 2)
Länsstyrelsen anser att dessa åtgärder så långt som möjligt
behöver regleras på plankartan eller på annat sätt säkerställas
innan planen antas.
Byggnader behöver kunna utrymmas under en översvämning och räddningstjänst behöver ha möjlighet att ta sig till och
från byggnaderna. För att bedöma framkomlighetsaspekten
för ett område som kan drabbas av översvämningsrisk
behöver följande aspekter beaktas:

S

Foto: Mostphotos
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• Finns det möjlighet att ta sig till och från byggnader vid
översvämning?
• Finns det risk för vägöversvämningar utanför planområdet
som kan hindra tillfart till området?
• Finns det verksamheter för personer med särskilda hjälpeller vårdbehov som kan vara svåra att evakuera vid en
översvämning?
Källa: PBL Kunskapsbanken- Tillsynsvägledning översvämning.

Samhällets funktionalitet

För att kunna bedöma konsekvenserna av hur en översvämning
påverkar ett planområde är det viktigt att titta på vilken funktion bebyggelsen har. Funktioner som är av sådan karaktär
att de kan orsaka större negativ påverkan på samhället vid en

Myndigheten för samhållsskydd och beredskap (MSB)
definierar samhällsviktig verksamhet som en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:
• Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan
ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i
andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig
kris inträffar i samhället.
• Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för
att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras
så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.
Källa: MSB:s föreskrifter för kommuners och landstings (MSBFS 2010:6) och
statliga myndigheters (MSBFS 2010:7) redovisning av risk- och sårbarhets
analyser.

En verksamhet kan vara samhällsviktig på lokal, regional, nationell eller internationell nivå. En bedömning av
konsekvenserna till följd av en översvämning ska göras i
varje enskilt fall och MSB:s rapport Vägledning om samhällsviktig verksamhet kan stötta i arbetet, se mer under
Konsekvensbedömning i bilagan. Identifiering av samhällsviktig verksamhet är en del av arbetet med risk- och
sårbarhetsanalyser som utförs av kommuner, landsting
och länsstyrelser, men dessa hanterar befintliga verksamheter. Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för
att planera samhällsviktig verksamhet så att den har en
högre säkerhetsmarginal mot översvämningar och inte
behöver skyddas mot detta i beredskapsplaneringen.
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DEL 2
I denna del presenteras en vägledning i hur risken för översvämning kan hanteras i planprocessens olika skeden.
Översiktsplanen är ett strategiskt verktyg där en inriktning
bör ges för hur kommunen avser hantera översvämningsrisk
i den fysiska planeringen. Varje enskild detaljplan behöver
sedan förhålla sig till den analys och inriktning som tagits
fram på översiktsplanenivå.

Hantering på översiktsplanenivå

Genom att i det övergripande strategiska arbetet konkretisera arbetet med att hantera översvämningsrisk till följd
av skyfall underlättas efterföljande detaljplanering men
också bygglovshantering som sker utan detaljplanestöd. Det
kan i en enskild detaljplan vara svårt att hantera en översvämningsproblematik som påverkar ett helt avrinningsområde, eftersom regleringen är styrd inom den aktuella
planen. Därav är det fördelaktigt att denna fråga hanteras
på översiktsplanenivå, till exempel i en fördjupad översiktsplan, eller i större detaljplaneprogram där det kan bli tydligt
vilka delar av avrinningsområdet som har olika funktioner.
Bebyggelseplanering kan då ske på ett mer förutsägbart sätt
och på platser som ur lämplighetssynpunkt är mest fördelaktiga. Det är fördelaktigt att på en översiktsplanenivå ta
fram lösningar som hanterar problematiken för ett större
område som inkluderar flera detaljplaner. Det är dock viktigt att det övergripande arbetet konkretiseras och juridiskt
fastställs i ett senare skede genom markanvisningsavtal,
genomförandeavtal eller planbestämmelser i plankartan.

IS

Av PBL framgår att bebyggelse och byggnadsverk vid planläggning ska lokaliseras till mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa och
säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion
För att det ska vara möjligt att komma fram till tydliga
ställningstaganden i en översiktsplan bör kommunen stegvis hantera problematiken genom att:

Underlätta för efterföljande planering

S

Vägledning för hantering av
översvämningsrisk i fysisk
planering

1. ta fram en skyfallskartering och annat relevant underlag.
Skyfallskarteringen bör göras per avrinningsområde.

FÖRDJUPNING OM SKYFALLSKARTERING!

EM

2. ta fram en konsekvensanalys över hur planerad bebyggelseutveckling kan påverkas av ett skyfall. Konse
k
vensanalysen behöver även inkludera hur den planerade
exploateringen kan förändra översvämnings
r isken för
omkringliggande befintlig och planerad bebyggelse.

3. ta fram principiella ställningstaganden och en strategi
för hur översvämningsrisken ska hanteras i efterföljande
planering.

R

Kunskaps- och planeringsunderlag som ligger till grund
för översiktsplanen kan vara framtaget inom andra kommunala processer, exempelvis arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. Kommunen ska sedan förhålla sig till de
ställningstaganden som gjorts i översiktsplanen i efterföljande planering för att säkerställa att markanvändningen
är lämplig. Exempel på ett ställningstagande kan vara att
bebyggelse undviks i identifierade områden som riskerar
att översvämmas. Detta kan vara större avrinningsstråk och
områden som är låglänta eller saknar avrinningsmöjlighet.
Om det är möjligt kan översiktsplanen även identifiera översvämningsområden dit vatten kan ledas för att sedan fördröjas och infiltreras, exempelvis till befintliga våtmarker
eller andra lämpliga områden.
LÄSTIPS!

Vägledning för skyfallskartering – Tips för genomförande och
exempel på användning. MSB1121-augusti 2017 (MSB, 2017)
Beredskapsplanering för skyfall. SVU rapport 2017-03. Rapporten beskriver hur effekterna av skyfall kan minimeras genom
utarbetande av en beredskapsplan.

När en översvämningskartering och konsekvensanalys tas fram
finns många olika faktorer att förhålla sig till. En lågpunktskartering är inte tillräcklig som beslutsunderlag varken i ÖP eller
DP. Områdets lokala förutsättningar är viktiga och utredningens omfattning kan variera mycket beroende på ett områdes
karaktär.
Lokala förutsättningar som markens infiltrationskapacitet, dagvattennätets dimensionering, exploateringsgrad och topografi
likväl som två olika typer av varaktighet för regn kan ge utslag
på resultatet av skyfallskarteringen. För att kartera en så tillförlitlig utbredning av ett 100-årsregn som möjligt och identifiera
översvämningsområden behöver hänsyn tas till vissa faktorer.
Om ett urbant område med stor andel hårdgjorda ytor med
hög avrinning karteras är osäkerheten i indatat försumbar.
Däremot kan det bli stora skillnader i resultatet om området
innehåller ett större naturområde. Om ett naturområde ska
exploateras är det därför viktigt att karteringen till så stor del
som möjligt inkluderar exploateringsgraden för området samt
andelen hårdgjord yta.
Utbredningen av översvämningsområdet kan variera beroende
på nederbördsintensiteten och dess varaktighet. Tidsförloppet
för körningen behöver inbegripa rinntiden för hela avrinningsområdet för att säkerställa att dagvattnet har passerat. Intensiteten för olika 100-årsregn skiljer sig men genom att kartera
ett CDS-regn inkluderas både snabba och långsamma förlopp.
Då behöver inte två olika 100-årsregn karteras utan potentiella översvämningsområden identifieras i samma körning. Om
avrinningsområdet även innehåller ett vatten
drag eller sjö
behöver kombinationseffekter av hur ett regn påverkar flödet
och nivåerna för vattendraget inkluderas i bedömningen, eftersom det också ger en påverkan på översvämningsrisken för hela
området. För ett sådant område behöver skyfallskarteringen
studera ett längre tidsförlopp i och med att vattnet först rinner
ner till vattendraget innan det passerar planområdet.
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DEL 2
Hantering på detaljplanenivå

Redogöra för hur detaljplanen förhåller sig till den skyfallskartering och annat underlag som tagits fram på
översiktsplanenivå.

2.

Redovisa konsekvenserna till följd av en översvämning
tillsammans med de riskreducerande åtgärder som
införts.

3.

Redovisa eventuellt återstående risk som inte hanterats.

GESTALTNINGSPROGRAM OCH PLANBESKRIVNING

För att tydliggöra hur översvämningsrisken hanterats inom
planområdet och i bestämmelsen kan gestaltningsprogram
och planbeskrivning vara visuella verktyg. Kommunen kan där
visa hur integrerade och mångfunktionella lösningar, exempelvis upphöjda innergårdar, slänter eller trappor som även fungerar som vall, reglerad andel grönyta eller dagvattendammar,
passar in i stadsbilden.

Lokala förhållanden och byggnadernas utformning eller
användning kan spela in när det gäller hur utsatt bebyggelsen blir vid en översvämning. Byggnaders utformning eller
skydd mot översvämningsrisk från hav, sjö och vattendrag
kan försvåra hanteringen av risken för översvämning till
följd av skyfall då vallar eller liknande skydd riskerar att
skapa instängda områden där avrinning inte kan ske. Det kan
vara fördelaktigt att skapa fördröjning i en plan när sådant
utrymme finns, även om det inte är nödvändigt just för att
klara av en översvämningssituation. Detta kan även vara till
hjälp för att kunna uppnå miljökvalitetsnormer för vatten.

Hänsyn till befintlig bebyggelse inom detaljplan
och närliggande områden

IS

1.

TIPS OM HUR ÖVERSVÄMNINGSRISKEN KAN HANTERAS I

S

Hanteringen av risken för översvämning till följd av skyfall i detaljplan ska ske med stöd av de ställningstaganden
som översiktsplanen anger samt dess bakomliggande planeringsunderlag. Se resonemang under avsnittet Hantering på
översiktsplanenivå.
I detaljplanen regleras bebyggelsen och tomtens placering, utformning och utförande (4 kap. 16 § PBL). Det ska
säkerställas att genomförandet av planen blir lämpligt med
tillkommande byggnaders placering. I planen kan exempelvis låglänta områden utgöra park, mångfunktionell yta som
kan översvämmas eller naturmark för att på högre belägna
områden placera tillkommande byggnader. I utformningen
av en plankarta kan även dammar och diken rymmas.
För att tydliggöra hur risken för översvämning har hanterats i detaljplan bör kommunen i planbeskrivningen:

Vid förtätning av ett område kan även den befintliga bebyggelsen behöva skyddas för att inte ta skada av ett 100-års
regn. När planering av ny bebyggelse sker i områden med
befintlig bebyggelse anser Länsstyrelsen att den fysiska planeringen behöver syfta till att minska sårbarheten för eventuella översvämningar i hela området.
Kommunen behöver säkerställa att den nya bebyggelsen
inte ökar översvämningsrisken för omkringliggande bebyggelse. Omkringliggande obebyggda områden kan dock tas
i anspråk och fungera som skydd för planerad bebyggelse,
exempelvis dagvattendammar som kan omhänderta och

EM

Planbestämmelser kan närmare beskriva utformning och
utföranden av tillkommande bebyggelse eller föreskriva
vissa tekniska egenskaper. Planbestämmelsen kan exempelvis vara att reglera lägsta grundläggningsnivå, utforma
bebyggelsen så att den inte tar skada vid en översvämning
upp till en viss höjd eller ett förbud mot källare. En sådan
bestämmelse bör även kunna reglera att inte ventilationsöppningar, fönster och dörrar placeras under nivå där översvämningsrisk uppstår. Även nivåer för allmän platsmark
kan behöva regleras för att säkerställa framkomlighet och
för att styra ytvattnet till önskad plats.

R

6

Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland
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DEL 2
avleda regnvatten. Om skyddsåtgärden är en förutsättning för att genomförandet av detaljplanen inte
blir olämpligt med hänsyn till risken för översvämning behöver åtgärden säkerställas genom exempelvis genomförandeavtal. Ett alternativ är att utöka
planområdet till att även innefatta eller på annat sätt
säkra den tänkta översvämningsytan.

Foto: Flickr Anna T

R

EM

IS

I 4 kap. 12 § i PBL ges det möjlighet för kommunen att i detaljplan bestämma krav på skyddsåtgärder för att motverka översvämning. Kommunen kan
också i en planbestämmelse ange att bygglov inte får
ges förrän en viss skydds- eller säkerhetsåtgärd på
tomten har genomförts, 4  kap. 14 § PBL. En förutsättning för att det i en detaljplan ska gå att medge
bebyggelse under sådana villkor behöver dock vara
att det redan vid planläggningen går att visa att
marken med den föreslagna skydds- eller säkerhetsåtgärden är lämplig att bebygga. Vidare förutsätts att
de villkorade åtgärderna är så pass preciserade att
det står klart att de är genomförbara, även i ett längre
tidsperspektiv.
För större åtgärder anser Länsstyrelsen att det är
lämpligt att kommunen är huvudman. Om skyddsåtgärder regleras eller villkoras i en detaljplan behöver
det framgå vem som är huvudman för att åtgärden
utförs respektive underhålls.
Vissa typer av skyddsåtgärder kan vara svåra att
genomföra på detaljplanenivå då det istället kan vara
mer relevant med storskaliga lösningar för ett avrinningsområde. Kommunen kan lämpligen se över
olika typer av lösningar i översvämningsområden på
en mer översiktlig planeringsnivå.

S

Skyddsåtgärder

PLANBESTÄMMELSEKATALOGEN

Boverkets Planbestämmelsekatalog innehåller alla kända exempel på planbestämmelser som Boverket och tidigare motsvarande
centrala myndigheter har rekommenderat i allmänna råd eller särskilda vägledningar.
En av de viktigaste parametrarna för att skydda byggnader från
skador till följd av ett skyfall är att höjdsätta marken eller byggnaden i sig. Höjdsättning är också möjligt att använda för att trygga
vägar som behöver vara framkomliga. Ett avrinningsstråk över
privat kvartersmark kan beskrivas och bibehållas med hjälp av
höjdsättning.
Exempel på planbestämmelser som kan användas för att skydda
bebyggelse mot översvämningar till följd av skyfall:
• Mark som ej får bebyggas. I princip är det olämpligt att bebygga
lågpunkter och avrinningsstråk, med möjligt undantag för byggnation på pelarkonstruktioner. Skyfallsvägar ska därför vara fria
från byggnation.
• Markens höjd över nollplanet ska vara [hojd:decimaltal] m
(4  kap. 5 § 1 st 2 p)

• Dagvattendike med en bredd av [bredd:decimaltal] meter och
ett djup av [djup:decimaltal] meter [text] (4  kap. 5 § 1 st 2 p)
• Översvämningsyta (4 kap. 8 § 1 st 2 p)
• Vall med en höjd av [hojd:decimaltal] meter över anslutande
marknivå (4 kap. 12 § 1 st 1 p)
• Anlagd våtmark med en yta av [yta:decimaltal] kvadratmeter
(4  kap. 5 § 1 st 2 p)
• Endast källarlösa hus (4 kap. 16 § 1 st 1 p)
• Byggnaden ska utformas och utföras så att naturligt översväm
mande vatten till nivån +00 inte skadar byggnaden
• Markytan får inte hårdgöras (4 kap. 16 §)
• Damm. Största djup är [djup:decimaltal] meter [text] (4 kap. 5 §
1 st 2 p)
• Dagvatten ska avledas till [utforande:text] (4 kap. 16 § 1 st 1 p)
All hänvisning till PBL 2010:900.
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Bilaga. Bakgrundsfakta
Sannolikhet och återkomsttid

Begrepp och ordlista

Begreppet återkomsttid används för att beskriva sannolikheten för att en översvämning ska inträffa och innebär att
händelsen i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång
inom det givna tidsspannet. Beräkningarna baseras på
statistisk analys av historiska mätserier. Sannolikheten att
ett 100-årsregn inträffar årligen är 1 procent men då händelsen är slumpmässiga kan skyfallet inträffa redan inom en
snar framtid och sedan upprepas kort därefter. Den ackumulerade sannolikheten under en 100-års period är däremot
betydligt större eftersom exponeringen sker under flera år:
under en period på 100 år är sannolikheten att ett 100-årsregn faller 63 procent.

Klimatfaktor: En klimatfaktor inkluderas för att ta höjd för
förändrade nederbördsmönster i ett förändrat klimat. Klimatfaktor varierar beroende på tidshorisont och var i landet
man befinner sig. Lämplig klimatfaktor för ett regn med
100–1 000 års återkomsttid är utifrån dagens kunskapsläge
1,2–1,5, vilket innebär att regnvolymen väntas ökas med
20–50 procent.

• Vilken räckvidd får ett avbrott?

EM

• Hur många drabbas?

CDS-regn: När man pratar om modellering av regn så
brukar begreppet blockregn användas för att beskriva regnets medelintensitet för en given varaktighet och återkomst
tid. För dimensionering av våra dagvattennät används
så kallade CDS-regn (Chicago design storm). Som är en
modell som består av flera blockregn med varierande intensitet och varaktighet för en viss bestämd återkomsttid. Det
består av en intensiv regntopp i mitten av simuleringen och
lägre intensitet i början och slutet.

IS

En bedömning av konsekvenserna vid en översvämning ska
göras i varje enskilt fall och en hjälp i detta kan vara de
frågor som beskrivs på sida 19 i MSBs rapport Vägledning
om samhällsviktig verksamhet.

S

Konsekvensbedömning

Grundläggningsnivå: Vid normala konstruktionslösningar som exempelvis inte är vattentäta är det inte tillräckligt att nivån för färdigt innergolv är belägen ovanför den
angivna nivån. Även grundkonstruktionen behöver placeras på sådant sätt att den inte tar skada vid översvämning.
Grundläggningsnivån är där den lägsta punkten för grundkonstruktionen på en byggnad är belägen.

• Vilka nivåer i samhället berörs av ett avbrott?

• I vilken omfattning påverkas befolkningens liv och
hälsa?

• Vilka ekonomiska, miljömässiga, sociala och kulturella
värden kan gå förlorade?

R

• Hur påverkas allmänhetens förtroende?

• Hur lång tid tar det innan verksamheten kan återupptas?
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Läs mer!
Klimatanpassning i fysisk planering. Vägledning från Länsstyrelserna. Länsstyrelserna (2012). Kapitel 5 innehåller tips och råd
om hur klimatanpassning, inklusive ökad nederbörd, kan hanteras i ÖP och DP.
Vägledning för skyfallskartering. Tips för genomförande och
exempel på användning. MSB1121 (2017). I vägledningen kan
man läsa om olika metoder för skyfallskartering, vilka underlag
som behövs i arbetet samt hur karteringarna kan användas.

IS

Pluviala översvämningar – konsekvenser vid skyfall över tätorter – en kunskapsöversikt. Publ. MSB 567-13 (MSB, 2013)

S

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering. Ett verktyg
för handläggare på kommun och länsstyrelse.
Länsstyrelsen Stockholm Faktanummer 2016:7. Checklistan är
till för att stödja främst handläggare på länsstyrelsen i hur de
kan ta hänsyn till effekter av ett förändrat klimat när de granskar
översiktsplaner och detaljplaner.

EM

Beredskapsplanering för skyfall. SVU rapport 2017-03. Rapporten beskriver hur effekterna av skyfall kan minimeras genom
utarbetande av en beredskapsplan. Metoden baseras på en
genomförd skyfallskartering i GIS för kartläggning av riskerna,
samt en kostnads- nyttoanalys för prioritering av åtgärder. Ett
resonemang förs också om fördelning av ansvar mellan olika
aktörer.

R

P110 Avledning av dag,- drän,- och spillvatten. En skrift från
Svenskt Vatten som sätter in dimensionering av allmänna
avloppssystem i ett större samhällsperspektiv. Del 1 av denna
vägledning ger en bra kunskapsplattform för hur skyfallsrisk i
planeringen kopplar an med hur dagvattensystemen dimensioneras.
Portalen för översvämningshot. MSB - https://gisapp.msb.se/
Apps/oversvamningsportal/enkel-karta.html

Extremregn i nuvarande och framtida klimat: analyser av
observationer och framtidsscenarier. SMHI klimatologi 47,
januari 2018. Studien har främst omfattat analyser av extrem
korttidsnederbörd i observationer från SMHIs nät av automatiska meteorologiska stationer. Även analyser av korttidsnederbörd från kommunala mätare, manuella meteorologiska stationer,
väderradar och klimatmodeller har genomförts.
MSB:s föreskrifter för kommuners och landstings (MSBFS
2010:6) och statliga myndigheters (MSBFS 2010:7) redovisning
av risk- och sårbarhetsanalyser.
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KONTAKT

Länsstyrelsen i Stockholms län
Avdelningen för samhällsbyggnad
Tfn: 010-223 10 00 (vxl)
www.lansstyrelsen.se/stockholm

OM FAKTABLADET

Fastställningsdatum: 2018.xx.xx
Diarienummer: xxxxxxx
ISBN: xxxxxxx

R

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Samhällsavdelningen
Tfn: 010-224 40 00 (vxl)
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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MISSIV

Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

1 (2)
Datum

Dnr:

2018-03-07

408-8328-2018
Enl. sändlista

REMISS: Rekommendationer för hantering av
översvämning till följd av skyfall – stöd i fysisk planering
Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland har uppmärksammat att det
finns en efterfrågan och ett behov av en tydlig vägledning från Länsstyrelsen när
det gäller risken för översvämning till följd av skyfall och på vilket sätt denna risk
ska beaktas i den fysiska planeringen.
Rekommendationerna riktar sig till samhällsplanerare i kommunen, både på
översiktsplanenivå och detaljplanenivå, och till andra planerande myndigheter.
Skriften ska ses som en vägledning till hur kommunen behöver ta sig an denna
fråga på en övergripande nivå men också hur Länsstyrelsen rekommenderar att
risken för översvämning till följd av skyfall konkret behöver hanteras i enskilda
detaljplaner. Rekommendationerna gäller hantering av översvämning till följd av
skyfall vid ny bebyggelse och dess påverkan på omkringliggande mark.
Rekommendationen innehåller fyra punkter:
•
•
•

•

Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en
översvämning från minst ett 100-årsregn.
Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och
eventuella skyddsåtgärder säkerställs.
Bebyggelse som bedöms som samhällsviktig verksamhet ges en högre
säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en
översvämning.
Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov
säkerställas.

Dessa rekommendationer hanterar endast översvämningsrisken till följd av skyfall
och ska ses som ett komplement till övriga rekommendationer kring
översvämning från hav, sjöar och vattendrag som länsstyrelserna i Stockholm och
Västra Götalands län har tagit fram. Rekommendationer hanterar hur risken bör
hanteras i den fysiska planeringen när ny bebyggelse planeras.

Vad vi huvudsakligen önskar svar på
•

Vilket praktiskt stöd ger skriften i planläggningen av översiktsplaner och
detaljplaner?

•

Är skriften applicerbar i er planprocess? Om inte: hur kan den förbättras?

•

Är det något med skriften som behöver förtydligas?

www.lansstyrelsen.se
Page 14 of 194

MISSIV

2 (2)

Datum

Dnr

2018-03-07

408-82832018408-8328-

2018

Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Yttrande över bifogat förslag för rekommendationer för hantering av
översvämningsrisk till följd av skyfall ska ha inkommit till Länsstyrelsen
senast den 7 maj 2018.
Skicka ert skriftliga yttrande till epost:
vastragotaland@lansstyrelsen.se Ange diarienummer: 408-8283-2018

För frågor under remisstiden, går det bra att vända sig till:
Lars.westholm@lansstyrelsen.se
Patrik.jansson@lansstyrelsen.se
Förslaget finns även att ladda ner på vår webbsida:
www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland

Helena Carling
Enhetschef Samhällsbyggnadsenheten
Länsstyrelsen i Västra Götaland
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MISSIV

Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

3 (4)
Datum

Dnr:

2018-03-07

408-8283-2018
Enl. sändlista

Sändlista:
Myndigheter och andra aktörer:
Boverket
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap
SMHI
Svenskt vatten AB
Trafikverket
Länsstyrelsen i Blekinge
Länsstyrelsen i Dalarna
Länsstyrelsen i Gotland
Länsstyrelsen i Gävleborg
Länsstyrelsen i Halland
Länsstyrelsen i Jämtland
Länsstyrelsen i Jönköping
Länsstyrelsen i Kalmar
Länsstyrelsen i Kronoberg
Länsstyrelsen i Norrbotten
Länsstyrelsen i Skåne
Länsstyrelsen i Södermanland
Länsstyrelsen i Uppsala
Länsstyrelsen i Värmland
Länsstyrelsen i Västerbotten
Länsstyrelsen i Västernorrland
Länsstyrelsen i Västmanland
Länsstyrelsen i Örebro
Länsstyrelsen i Östergötland
Kommuner i Stockholms län:
Botkyrka kommun
Danderyd kommun
Ekerö kommun
Haninge kommun
Huddinge kommun
Järfälla kommun
Lidingö kommun
Nacka kommun
Norrtälje kommun
Nykvarn kommun
Nynäshamn kommun
Räddningstjänsten i Norrtälje
kommun

Södertörns brandförsvarsförbund
Brandkåren Attunda
Salem kommun
Sigtuna kommun
Sollentuna kommun
Solna kommun
Stockholms kommun
StorStockholms brandförsvar
Sundbyberg kommun
Södertälje kommun
Tyresö kommun
Upplands-Bro kommun
Upplands-Väsby kommun
Vallentuna kommun
Vaxholm kommun
Värmdö kommun
Österåker kommun
Kommuner i Västra Götalands län:
Ale kommun
Alingsås kommun
Bengtsfors kommun
Bollebygd kommun
Borås kommun
Dals-Ed kommun
Essunga kommun
Falköping kommun
Färgelanda kommun
Grästorp kommun
Gullspång kommun
Göteborg kommun
Götene kommun
Herrljunga kommun
Hjo kommun
Härryda kommun
Karlsborg kommun
Kungälv kommun
Lerum kommun
Lidköping kommun
Lilla Edet kommun

www.lansstyrelsen.se
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4 (4)

Datum

2018-03-07
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Lysekil kommun
Mariestad kommun
Mark kommun
Mellerud kommun
Munkedal kommun
Mölndal kommun
Orust kommun
Partille kommun
Skara kommun
Skövde kommun
Sotenäs kommun
Stenungssund kommun
Strömstad kommun
Svenljunga kommun

Tanum kommun
Tibro kommun
Tidaholm kommun
Tjörn kommun
Tranemo kommun
Trollhättan kommun
Töreboda kommun
Uddevalla kommun
Ulricehamn kommun
Vara kommun
Vårgårda kommun
Vänersborg kommun
Åmål kommun
Öckerö kommun
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Dnr

408-8283-2018

Remiss - motion om
gestaltningsprogram - Simon
Waern (S) och Pär-Göran
Björkman (S)
5
2017.093 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-04-19
Ulrika Samuelsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2017.093 SBN

Remissvar angående ökat användande av
gestaltningsprogram som stadsplaneringsverktyg.
Ärendebeskrivning
Simon Waern (S) och Pär-Göran Björkman (S) har till kommunfullmäktige den 7 september
2016, § 197 lämnat en motion om ett ökat användande av gestaltningsprogram som
stadsplaneringsverktyg.
Motionärerna föreslår att:
Alingsås kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att börja arbeta mer
systematiskt med gestaltningsprogram för utvecklingsområden så att viktiga frågor gällande
gestaltning och kvalitet samordnas och planeras så att möjligheterna till tidig dialog
underlättas.
Kommunfullmäktige beslutade den 7 september 2016, § 197 att remittera ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 februari 2016, § 189 att lämna ärendet till
kommunledningskontoret för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har på sitt
sammanträde den 22 mar 2017, § 55 beslutat att remittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande
En detaljplan reglerar bebyggelsemiljöns utformning i de fall regleringen behöver ske i ett
sammanhang. Kommunens beslut om detaljplan är myndighetsutövning och detaljplanerna
ska främja ändamålsenliga strukturer och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelsen.
Lämpligheten med hänsyn till stads- och landskapsbilden och en god helhetsverkan ska
beaktas. I en detaljplaneprocess analyseras bebyggelsen i ett sammanhang och utifrån en
helhet för en del av kommunen. Man studerar t.ex. rörelsemönster och målpunkter.
Kommunen har ett stort inflytande över gestalningen i ett detaljplanearbete och också
möjlighet att välja ambitionsnivå utifrån olika områden. Dock kan alltför detaljerade
planbestämmelser skapa inlåsningseffekter i bygglovsfasen, t.ex. vid ett skifte av
fastighetsägare.
I Plan- och bygglagen beskrivs processens verktyg: översiktsplan, fördjupning av
översiktsplan, tillägg till översiktsplan, planprogram och detaljplan. Gestaltningsprogram
saknar således stöd i Plan- och bygglagen och Samhällsbyggnadskontoret anser att det
därför torde vara mer lämpligt att använda sig av planprogram istället för
gestaltningsprogram, och då i efterkommande detaljplan ange bindande gestaltningskrav
som detaljplanebestämmelser på plankartan.
Vilken rättslig status ett gestaltningsprogram har vid bygglovsprövning är inte helt klarlagt.
Om gestaltningsambitioner kommer till uttryck i planbestämmelser ska enligt Plan-och
bygglagen de överväganden som detta grundar sig på vara beskrivna i planbeskrivningen.
Klart är dock att för att byggnadsnämnden ska kunna neka bygglov krävs stöd i
planbestämmelse eller bestämmelser i lagen.
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När kommunen äger marken finns möjlighet att använda sig av en mer generell detaljplan
och att också reglera utformningskrav genom en markanvisningstävling, som kan ha sin
utgångspunkt i ett antal preciserade kvalitetskriterier. I markanvisningsskedet sker detta då
med hjälp av civilrättsliga avtal mellan kommunen och byggherren, till exempel
markanvisningsavtal eller köpeavtal.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och
överlämnar det som svar på remissen.

Beslutet ska skickas till
KS

Maria Jacobsson
Tf förvaltningschef

Ulrika Samuelsson
Plan-och bygglovchef
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Uppgjord av

Dokumentansvarig

Dokumentnummer

Datum

Ärende:
Motion om gestaltningsprogram - Simon Waern (S) och Pär-Göran Björkman (S)
Dnr: 2016.551 KS
Diarie: Kommunstyrelsen
:
Remissvar önskas senast:
Den 28 juli 2017, skickas till; kommunstyrelsen@alingsas.se
Remissinstans: Samhällsbyggnadsnämnden
Handläggare kommunledningskontoret: David Eriksson

För kommunstyrelsen
Anci Eyoum
Kommunsekreterare

Bilagor:
Motion om gestaltningsprogram - Simon Waern (S), Pär-Göran Björkman (S)
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §55 2017-03-22

Dates:
2017-07-28T00:00:00+02:002017-03-28T00:00:00+02:002017-07-2800:00201703-2800:00

1 (1)
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Revision

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-22

Protokollsutdrag
AU § 55 Dnr 2016.551 KS 038

Motion om gestaltningsprogram - Simon Waern (S) och Pär-Göran
Björkman (S)
Ärendebeskrivning
Simon Waern (S) och Pär-Göran Björkman (S) har till kommunfullmäktige den 7 september
2016, § 197 lämnat en motion om ett ökat användande av gestaltningsprogram som
stadsplaneringsverktyg.
Motionärerna föreslår att:
Alingsås kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att börja arbeta mer
systematiskt med gestaltningsprogram för utvecklinsområden så att viktiga frågor gällande
gestaltning och kvalitet samordnas och planeras så att möjligheterna till tidig dialog
underlättas.
Kommunfullmäktige beslutade den 7 september 2016, § 197 att remittera ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 februari 2016, § 189 att lämna ärendet till
kommunledningskontoret för beredning. Kommunledningskontoret har föreslagit att ärendet
först remitteras till samhällsbyggnadsnämnden beredning.
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet remitteras till samhällsbyggnadsnämnden.
Exp: SBN

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Motion om gestaltningsprogram
- Angående ett ökat användande av gestaltningsprogram som stadsplaneringsverktyg
Alingsås står inför stora samhälleliga utmaningar, varav den alltmer påtagliga bostadsbristen är en
av de största. För att råda bot på denna krävs en tydligt expansiv stadsbyggnadspolitik som på ett
aktivt och effektivt sätt prioriterar nybyggnad och då främst uppförandet av prisvärda hyresrätter.
Bygglovsprocessen upplevs emellertid ofta vara en alltför tidsödande och utdragen process. En
bidragande orsak till det är att gestaltningsfrågor i nuläget alltför ofta hänskjuts till
bygglovsprövningen istället för att i detalj ha hanterats i förväg under eller före själva
detaljplanearbetet. Eventuella synpunkter lyfts således inte sällan alltför sent i planprocessen och
risken att denna fördröjs och blir fördyrande för varje enskilt bygglov eller att väsentliga värden
glöms bort eller tummas på blir påtaglig.
Detta är särskilt problematiskt för en kommun som Alingsås.
Alingsås är otvivelaktigt en mycket vacker kommun. Trots en alltjämt hård exploateringsgrad och
ett stort antal olyckliga missgrepp, har vår stad lyckats bevara sin vackert sammanhållna stadsbild
och sin småskaliga, trivsamt intima småstadskaraktär. Många av dess enskilda stadsdelar präglas
av hög arkitektonisk kvalitet och stadens omgivningar, såväl i norr som i söder, är därtill fyllda av
värdefulla natur-och kulturmiljöer och varje enskild ort har sin speciella karaktär. Förändringar
genom förtätningar med ny bebyggelse påverkar såväl enskilda byggnader som miljöerna i sin
helhet. Ogenomtänkta och förhastade beslut där man gör avkall på kvaliteten kan få långtgående
negativa konsekvenser för vår gemensamma miljö. Därför är gestaltningsfrågorna av yttersta vikt.
Då den byggda miljön berör alla invånare vilar ett stort ansvar på politiken. Med tanke på den
kraftiga expansion Alingsås nu står inför med både storskaliga förtätningar och helt nya stadsdelar
är behovet av tydliga gestaltningsriktlinjer större än någonsin.
För att råda bot på detta bör gestaltningsfrågorna lyftas långt tidigare under planprocessen, redan
före eller under detaljplanearbetet genom så kallade gestaltningsprogram, även kallade
utformningsprogram eller kvalitetsprogram. Ett gestaltningsprogram är en samling riktlinjer som
syftar till att förtydliga och säkerställa kvaliteter i gestaltningen av byggnader, kvartersmark och de
offentliga rummen. Det skall illustrera detaljplanens intentioner genom att beskriva och motivera
principerna för stadsrummens och bebyggelsens utformning.
Gestaltningsprogram kan således utgöra ett stöd samt fungera som ett tidsbesparande verktyg för
de som handlägger ett bygglovsärende efter detaljplanearbetet men även för eventuella
exploatörer.
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Ett gestaltningsprogram kan sammanfattningsvis syfta till att:





Främja en sammanhållen och harmonisk miljö
Skapa förutsättningar för attraktiv och genomtänkt bebyggelse av god arkitektonisk kvalitet
Lyfta fram platsens identitet samt främja den lokala byggnadstraditionen
Försäkra att befintliga värden identifieras, tillvaratas, och utvecklas för framtiden

Gestaltningsprogram är ingen ny företeelse utan används som planeringsverktyg i en rad svenska
kommuner. Även i Alingsås har man i enstaka fall tagit fram gestaltningsprogram, exempelvis
1996 för Alingsås stadskärna och 2006 för Norra Stadsskogen.
Gestaltningsprogrammen bör företrädesvis tas fram i samverkan mellan kommunens företrädare,
såväl tjänstemän som politiker, representanter för exploatörer, förvaltare samt eventuella
intresseorganisationer.
Ett mer proaktivt nyttjande av gestaltningsprogram som ett stadsplaneringsverktyg kan leda till
ett ökat samförstånd mellan kommunen, exploatörer och förvaltare. En effektivare och mer
öppen planprocess, med ett konkret resultat i form av kortare bygglovshandläggningstider och
inte minst en mer genomtänkt och attraktiv bebyggd miljö.
Vi föreslår att:
Alingsås kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att börja arbeta mer
systematiskt med gestaltningsprogram för utvecklingsområden så att viktiga frågor gällande
gestaltning och kvalitet samordnas och planeras så att möjligheterna till tidig dialog underlättas.
Alingsås 2016-08-21
Simon Wærn (S)
Pär-Göran Björkman (S)
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Planprioritering
6
2018.085 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-04-26
Ulrika Samuelsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.085 SBN

Planprioritering
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017, § 158, att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadskontoret
ta fram förslag till en övergripande detaljplanebeställning med särskild hänsyn till
Tillväxtprogrammets genomförande. Av upprättat förslag ska framgå om en
beställning är av strategisk karaktär eller ej samt om det är kommunstyrelsen eller
samhällsbyggnadsnämnden som är beslutande instans. Kommunstyrelsen beslutade
även att revidering av beställningsunderlaget ska ske kvartalsvis eller vid behov och
föregås av politisk beredning.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2017, § 207, att kommunstyrelsens
reglemente ska ändras så att det framgår att det är kommunstyrelsens ansvar att
anta den övergripande detaljplanebeställningen, som utgör prioriteringsordning för
framtagandet av detaljplaner. Vidare beslutades att kommunstyrelsen ges rätt att i
samband med detaljplanebeställningen avgöra om en detaljplan är av strategisk
betydelse för tillväxtprogrammets genomförande som slutligt ska fastställas i
fullmäktige, i dessa fall ska detaljplanen beredas av kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade även att kommunstyrelsens reglemente skulle ändras
så att kommunstyrelsen ges samma rättigheter som samhällsbyggnadsnämnden att
anta och besluta om detaljplaner.
Kommunstyrelsen har 2018-04-09, § 36, beslutat att detaljplaner av strategisk
betydelse för tillväxtprogrammet, översiktsplan samt planprogram och trafikstrategi
ska prioriteras. Dessa har i den bilagda planprioriteringslistan status 2
Detaljplaner/Planprogram att prioritera i KS.
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till prioritering av övriga
detaljplaner. Plan-och bygglovavdelningen har idag 22 pågående detaljplaner och
dessa har i den bilagda planprioriteringslistan status 1 Pågående.
Samhällsbyggnadskontoret har för avsikt att starta upp planarbetet utifrån den
prioriteringsordning som samhällsbyggnadsnämnden beslutar när tid och resurser
finns på plan-och bygglovavdelningen. Utifrån nu kända omständigheter, beräknas
flertalet planer kunna startas under 2018 eller 2019. Samhällsbyggnadsnämnden
föreslår att en prioritering av detaljplaner görs utifrån antal bostäder respektive plan
beräknas generera, utifrån när positivt planbesked meddelades samt med en
avvägning att tillgången på verksamhetsmark behöver såvitt får förstås behöver
utökas och föreslår utifrån detta följande prioriteringsordning på planer med status 4
Planer som inväntar prioritering i den bilagda planprioriteringslistan:
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1. Rådstugan 1-2 (bostäder, verksamheter)
2. Ingared 4:76 (bostäder, gällade DP kräver VA anslutning inför nybyggnation)
3. Boråsen 1:7 och 1:10, Sågen 1:8 m.fl (upphäva områdesbestämmelser för att
kunna bygga permanentbostad)
4. Österbodarna 1:3 (verksamheter)
5. Krönet 2 (möjliggöra avstyckning av befintlig villatomt)
6. Fruktkorgen 18 (möjliggöra vindsinredning)
7. Mellby 4:39 (möjliggöra tak över befintlig isrink)
8. Bryggaren 4 (möjliggöra byggnation av hotell ovanpå befintligt
parkeringsgarage)

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner planprioriteringen enligt ovan.

Beslutet ska skickas till
Planavd (US)

Maria Jacobsson
Tf förvaltningschef

Ulrika Samuelsson
Plan-och bygglovchef
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-04-09

§ 36 2018.076 KS

Planprioritering
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017, § 158, att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadskontoret
ta fram förslag till en övergripande detaljplanebeställning med särskild hänsyn till
Tillväxtprogrammets genomförande. Av upprättat förslag ska framgå om en
beställning är av strategisk karaktär eller ej samt om det är kommunstyrelsen eller
samhällsbyggnadsnämnden som är beslutande instans.
Kommunstyrelsen beslutade även att revidering av beställningsunderlaget ska ske
kvartalsvis eller vid behov och föregås av politisk beredning.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2017, § 207, att kommunstyrelsens
reglemente ska ändras så att det framgår att det är kommunstyrelsens ansvar att
anta den övergripande detaljplanebeställningen, som utgör prioriteringsordning för
framtagandet av detaljplaner. Vidare beslutades att kommunstyrelsen ges rätt att i
samband med detaljplanebeställningen avgöra om en detaljplan är av strategisk
betydelse för tillväxtprogrammets genomförande som slutligt ska fastställas i
fullmäktige, i dessa fall ska detaljplanen beredas av kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade även att kommunstyrelsens reglemente skulle ändras
så att kommunstyrelsen ges samma rättigheter som samhällsbyggnadsnämnden att
anta och besluta om detaljplaner.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 mars 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har efter avstämning med tjänstemän på
samhällsbyggnadskontoret lämnat förslag på planprioritering enligt bilaga till
tjänsteskrivelsen. Förslaget innebär att detaljplaner av strategisk betydelse för
tillväxtprogrammet, översiktsplan samt planprogram och trafikstrategi ska prioriteras.
Arbetsutskottet har den 21 mars 2018, § 41 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att
godkänna planprioriteringen.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-04-09

Yrkande
Anita Brodén (L) yrkar på följande tillägg i förslag till beslut:
…i fortsatt uppdatering av planprioritering ska löpande avstämning ske med
samhällsbyggnadskontoret.
Britt-Marie Kuylenstierna (MP) yrkar att prioriteringen ska sänkas till 4 för följande
objekt:
-Norra Länken, Tokebacka, Bälinge
-Södra Länken, förutom Södra Stadsskogsgatan
-Rothoffskärr
-Bolltorp
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Britt-Marie Kuylenstiernas tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Anita Brodéns tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag med Anita
Brodéns tilläggsyrkande.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-04-09

Beslut

Kommunstyrelsens beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner planprioriteringen.
2. I fortsatt uppdatering av planprioritering ska löpande avstämning ske med
samhällsbyggnadskontoret.
Reservation
Britt-Marie Kuylenstierna (MP) och Novak Vasic (MP lämnar följande skriftliga
reservation:
Miljöpartiet motsätter sig de stora infrastrukturinvesteringarna Norra - och Södra
länken. Det belastar kommunens ekonomi för mycket och är inte nödvändiga för den
långsiktiga trafikplaneringen med minskad överkonsumtion. Vi vill inte heller att
åkermark ska bebyggas.
Expedieras till

SBN

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

PRIORITERINGSLISTA - detaljplaner och planprogram, arbetsdokument 2018-03-16

Status:

Prio

Ny

Handläggare

Biträdande

Objekt/Gata/Väg

Fastighet/Kvarter/Objekt

1 Pågående

JD

CS

Charlottenbergsvägen 25

Stadsskogen 2:133 (dp-ändring)

Bilservice (biltvätt)

1 Pågående

JD

CS

Frostvägen 39

Del av Nolby 38:24 (dp-ändring)

Bostäder

1 Pågående

HA

MH

Revidering av ÖP 95

Kommunen Alingsås

Bostäder, verksamheter, trafik mm

1 Pågående
1 Pågående

HN
NO

JD

Färgenvägen 16
Plangatan 1-8 m.fl.

Del av Röhult 1:1 (dp-ändring)
Hill 1 (dp-ändring)

Ny bostad
Bostäder

1 Pågående

HA

MH

Brunnshusallén 4-10

Brunnsgården 1

1 Pågående

MH

HA

Bryngeskogsvägen 1 m.fl.

Stadsskogen 2:122 m.fl.

Medför kom. Prövas i detaljplan.
inv.

2018
vår

Bostäder (hyresrätt)

KB

KB

1 Pågående

NO

CS

Östra Ringgatan 7 m.fl.

Färgens Ö Strand Sundet m.fl.

Jägaren 10

Sundet, Skämningared, Svanvik

CS

KB

Saxebäcksvägen

Saxebäcken

1 Pågående

SE

KB

Bankgatan 1

Dryckeshornet 1

Hotell, restaurang

1 Pågående

JD

MH

Köpmansgatan 11 m.fl.

Falken 6 m.fl. (dp-ändring)

Avstyckning för enbostadshus

HA

KB

Krangatan-Borgens GC-väg

Del av Nolby 37:13 m.fl.

Underfart

S

GA

SBN Stand. Planavtal

G

A

SBN Norm. Planavgift

U

A

MH

HA

Norra Ringgatan-Prästgårdsv

Centrum 1:6, 1:9

1 Pågående
1 Pågående
1 Pågående

SE
NO
CS

KB
HA
MH

Ingaredsgatan 5
Vitalisgatan 26
Norra Stadsskogen Etapp 4

Ingared 5:230 (dp-ändring)
Vargen 12 (dp-ändring)
Del av Stadsskogen 1:1

TILLVÄXT

A

2015-10-23

GA

SBN Stand. Planavtal

Våren 2013

SBN Stand. Planavtal

2015-12-17

*
*
*

1 Pågående
2 Detaljplaner/Planprogram att
prioritera i KS

SE
JD
NO
KB
SE

CS
NO
JD
SE
CS

Noltorpsskolan
Västra Långgatan 11
Västra Långgatan 14 och.36
Nordöstra Stadsskogen
Nolhaga allé

Noltorpsskolan 1
Hinden 7 och Centrum 1:17
Bladet 5 och Palmen 13
Kavlås ängar, Stadsskogen etapp 3
Sörhaga 2:4 m.fl.

NO

SE

Ferievägen 102, Lövekulle
Trafikstrategi

Krönet 2 (ändring)
Strategisk trafikplan

G

SG

A

S

G

A

S

G

A

X

Omvandlingsomr. ev. nya bostäder

SG

A

S

G

X

S
Handel, bostäder, parkering
Bostäder/vård
Avstyckning för enbostadshus
Bostäder

TILLVÄXT

2 Detaljplaner/Planprogram att
prioritera i KS

TILLVÄXT

Norra Länken, Tokebacka, Bälinge

TILLVÄXT

2 Detaljplaner/Planprogram att
prioritera i KS

TILLVÄXT

2 Detaljplaner/Planprogram att
prioritera i KS

TILLVÄXT

Rothoffskärr

X

X

Utbyggnad skola, ny idrottshall
Kontor
Verksamheter M.M.
Bostäder, verksamheter
Förskola

Bolltorp

G

A

Utökat Planavgift

KS?

Stand. Planavgift

Våren 2013

SBN Stand. Planavtal

2013-02-18

SBN Stand. Planavtal

2015-04-10

KS

SkatteUtökat finansierin
g

Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal

2017-05-05
2017-06-01
2017-07-20

SBN Stand. Planavtal

2017-06-02

Samrådshandlingar tas fram.
Samrådshandlingar tas fram.
Planavtal tas fram.
Avvaktar exploateringsavtal. Klar för antagande.
Planavtal undertecknat. Inväntar ritningar från beställaren.

SBN Stand. Planavtal

2017-12-14

S
SG
B

S

G

SG
GA
A

A

S

G

A

KS
SBN
SBN
SBN
KS

A

Stand. Planavtal
Stand.
Stand.
Stand.
Norm.

KF

Skattefin.

KF

Skattefin./
planavgift

Vägförbindelse

Planprogram - Stadsskogen 1:1 m.fl.

Skattefin./
planavgift

Planprogram för bostäder i Södra Stadsskogen kan
påbörjas enligt tillväxtprogrammet när vägutredning för
Södra Stadsskogsgatan är klar.

KF

Skattefin./
planavgift

Planprogram för bostäder mm i Rothoffskärr kan påbörjas
enligt tillväxtprogrammet när vägutredning för Södra
länken är klar.

KF

Skattefin./
planavgift

Översyn av befintligt planprogram för Mjörnstranden
enligt tillväxtprogrammet. Trafik, idrott, rekreation,
bostäder etc ska utredas.

KF

Skattefin./
planavgift

Omvandling till kluster av personalintensiva verksamheter
enligt tilväxtprogrmmet. Planprogram antaget 2017 ger
riktlinjer inför fortsatt arbete med detaljplaner.

KF

Skattefin./
planavgift

Verksamheter, skola, idrott, bostäder

Planprogram - Bolltorp 4:2, 4:16 m.fl.

Bostäder, handel i ind.omr., förskola
X

Page 31 of 194

Vägutredning för Södra Stadsskogsgatan - Södra Länken Trafikplats E20. Därefter kan programarbete för Södra
Stadsskogen och Rothoffskärr påbörjas i enlighet med
tillväxtprogrammet.

KF

Bostäder, arena mm

Detaljplaner - Kv. Humlan, Gjutaren m.fl.

I projektet ingår vägutredning för Norra Länken samt
program för verksamhetsområden Bälinge - Tokebacka Norra Sävelund i enlighet med tillväxtprogrammet.

Skattefin.

Vägförbindelse, bostäder

Planprogram - Sörhaga 1:2 m.fl.

Kan påbörjas.
Principer som visar den riktning som kommunen vill ge sitt
arbete med trafikfrågor de kommande åren.
Trafikstrategin redovisar hur trafiken ska planeras vid
genomförandet av tillväxtprogrammet.

KF

Vägförbindelse, bostäder

Planprogram - Tuvebo 1:30, 1:40 m.fl.

Planavtal ska undertecknas, därefter kan planarbete
påbörjas
Planavtal ska undertecknas. Planen pausad,
fastighetsägarna osäkra på vad de vill göra.
Planarbete har påbörjats. Dialog med Trafikverket pågår.
Slås samman med detaljplan för GC väg vid Borgens gata.
Samrådshandlingar tas fram. Är en del av
tillväxtprogrammet.
Byggherredriven. Exploatör tar fram samrådshandlingar.
Tar fram samrådshandlingar.
Samråd 2018-03-27
Planavtal ska tas fram, därefter påbörjas framtagandet av
samrådshandlingar. Är en del av tillväxtprogrammet.

Vägförbindelse, verksamheter

Vägutredning

Tar fram samrådshandlingar.

2017-03-28
2016-11-08

Möjliggöra avstyckning av bef. villatomt

Vägutredning+Planprogram

A

KF

SG

X
TILLVÄXT

2014-02-12

2016-09-12

X
Lyckan (f.d. A+)

SBN Utökat Planavtal

Byggherredriven. Avvaktar utredning om Södra
länken/Södra Stadskogsgatan och ny planskild korsning vid
E20
Diskussion med exploatör om utformning och
exploateringsgrad pågår samt upphandling av miljöteknisk
markundersökning.
Skissarbete och framtagning av förfrågningsunderlag till
trafiktutredning pågår. Därefter dialog med markägare och
arkeologisk utredning.

SBN Stand. Planavtal
SBN Stand. Planavtal

X
Mjörnstranden

2016-08-18

Byggherredriven. Exploatör tar fram samrådshandlingar.

SBN Stand. Planavtal

X

2 Detaljplaner/Planprogram att
prioritera i KS

2 Detaljplaner/Planprogram att
prioritera i KS

Södra Stadsskogen

Utökat Planavtal

Samråd pågår
Tar fram Granskningshandlingar - Överläggning angående
geologisk- och arkeologisk undersökning, samt solstudie.
Avvaktas Miljönämdens beslut ang. luftföroreningar.
Tyllkomna synpunkter bearbetas.

A

X

2 Detaljplaner/Planprogram att
prioritera i KS

KS

Färdigställer samrådshandlingar, väntar på
fastighetsförteckning.
Förtätning av Kv. Snöplogen/Istappen på parkmark,
kommunägd mark.
Återremitterad SBK

SGA
A

X
Södra Länken-Södra Stadsskogsg.

A

Kommentarer

SG

X

2 Detaljplaner/Planprogram att
prioritera i KS

KS/KF Norm.

S

X
1 Pågående
1 Pågående
1 Pågående
1 Pågående
1 Pågående

2016-04-08

Skattefinansierin
SBN Stand. Planavtal

X
1 Pågående

Antas Planfö Finansieri Inkommen
av
rfaran ng.
ansökan
SBN/K de:
S/KF

Omvandlingsomr. bostäder

1 Pågående

TILLVÄXT

2019
höst

Bostäder, lokaler

X

1 Pågående

2019
vår

Bostäder
X

1 Pågående

2018
höst

Planprogram för utvecklat handelsområde och fler
bostäder i enlighet med tillväxtprogrammet.

Status:

Prio

PRIO 2
3 Pausade på exploatörens
begäran
4 Planer som inväntar prioritering
4 Planer som inväntar prioritering

Ny

*
*

4 Planer som inväntar prioritering

*

Handläggare

Biträdande

Objekt/Gata/Väg

Fastighet/Kvarter/Objekt

HA

KB

Östra Ringgatan 13-15

Hjorten 4

Bostäder

Stationsg./Nygatans förlängning

Bryggaren 4 (del av)

hotell

Stjärngatan/Vänersborgsvägen

Fruktkorgen 18 (ändring)

Möjliggöra vindsinredning

Prästvägen Stora Mellby

Mellby 4:39

Tak över befintlig isrink

Bryggaren 4

Ändring av detaljplan för att kunna bygga hotell ovanpå befintligt parkeringshus

Boråsen 1:7 och 1:10, Sågen 1:8 m.fl.

Bostäder

4 Bryggaren 4
Snasenvägen (Sjöbäcken)

4 Planer som inväntar prioritering

Häradsvägen 2 m.fl.

4 Planer som inväntar prioritering

Medför kom. Prövas i detaljplan.
inv.

Rådstugan 1-2

2018
vår

SG

2018
höst

2019
vår

A

V.B. verksamhetsområde

Hansalandsvägen

5 Detaljplaner som inväntar
strategiska beslut

TILLVÄXT

5 Detaljplaner som inväntar
strategiska beslut

TILLVÄXT

Mjörnstranden Etapp 1

Österbodarna 1:3 (Västra Bodarna)

Arena mm vid Lövekullevägen

5 Detaljplaner som inväntar
strategiska beslut

Malmgatan

SBN Stand. Planavtal

2017-12-12

SBN Stand. Planavtal

2017-09-19

SBN Stand. Planavtal

2011-09-13

SBN Utökat Planavtal

2016-03-02

Ingared 4:76 (Ingared Vässenbo)

SBN Stand. Planavtal
Bostäder

Lövekulle 1:5, 1:6, 1:21 m.fl.

SBN Utökat Planavtal

2008-12-04

Verksamheter, bostäder, rekreation

Sörhaga 1:1, 1:2, Lövekulle 1:1, 1:26 m.fl.

KS

Utökat

Skattefin./
planavgift

2007-06-18

KS

Utökat Planavtal

2014-04-09

KS

Utökat

Skattefin./
planavgift

2016-12-19

Bostäder
X

5 Detaljplaner som inväntar
strategiska beslut

Sörhaga 1:1

Idrott, skola, bostäder
X

Smedjan 19-22

Verksamheter

Aleforsvägen 18 m.fl.

Krattan 2 m.fl.

Stockholmsvägen 84 (Bälinge)

5 Detaljplaner som inväntar
strategiska beslut

Bälinge Rolfs kullevägen

Bälinge 2:1

KS

TILLVÄXT

Noltorps Centrum

Lövhyddan m.fl.

Bolltorp/Tomtered

Bolltorp 4:1, 4:2, Nolby 38:1 m.fl.

X

Säterigatan 122

5 Detaljplaner som inväntar
strategiska beslut

Mossbergska donationen

5 Detaljplaner som inväntar
strategiska beslut

Skogsgården

Bostäder, förskola, verksamheter

KS

5 Detaljplaner som inväntar
strategiska beslut

Gräskärrsvägen/Furutjärnsv

Hösten 2016

Utökat Planavtal

2014-10-22

SBN Utökat Planavgift

Förskola

Västerbodarna 1:58 m.fl.

SBN Stand. Planavtal

2013-11-13

SBN Utökat Planavtal

2008-12-01

SBN Stand. Planavtal

2010-05-06

SBN Stand. Planavtal

2010-10-04

SBN Stand. Planavtal

2017-01-03

Bostäder, förtätning

Västerbodarna 1:18

Bostäder
X

Kyrkvägen

2014-06-05

Skattefin./
planavgift

SBN Utökat

X

5 Detaljplaner som inväntar
stretegiska beslut

Utökat Planavtal

Bostäder, förskola/skola, livsmedel

Apelsinen 1 m.fl

Hagtorsslätt 1:52

Bostäder
X

Västerbodarna 1:292

Gällande detaljplan avviker i tillåten högsta byggnadshöjd,
dock är användningen planenligt
Kan påbörjas. Fastighetsägare vill få
områdesbestämmelser upphävda för att kunna bygga
permanentbostad.

Kan påbörjas. Har avvaktat ställningstagande om eventuell
överdäckning och planprogram för Lyckan och E20 som nu
är klart. Exploatör intresserad av byggherredriven
planprocess.
Kan påbörjas. Vid planläggning av kommunal mark fråga
även Västerbodarna 1:9 och 1:50 (privata fastighetsägare)
Gällande detaljplan kräver VA-anslutning inför
nybyggnation. Om VA byggs ut kan byggnation ske enl
dällande dp, annars krävs ett upphävande eller en ändring.
Populärnamn: Ingared Vässenbo
Etappindelning enligt planprogram från 2010. Översyn av
befintligt planprogram bör göras för att utreda
trafiksituation, planering av arena samt nya bostäder.
Etappindelning enligt planprogram från 2010. Översyn av
befintligt planprogram bör göras för att utreda
trafiksituation, planering av arena samt nya bostäder.
Planering inleds med revidering av programmet för
Mjörnstranden

Avvaktar privat finansiering av planarbete Bör ev. avvakta
programarbete för Norra Länken och verksamhetsområde
Avvaktar ev. programarbete för Norra Länken och
verksamhetsområde

X

5 Detaljplaner som inväntar
strategiska beslut

Kan påbörjas.

2016-10-03

Verksamheter
X

5 Detaljplaner som inväntar
strategiska beslut
5 Detaljplaner som inväntar
strategiska beslut

Ändring av detaljplan för att kunna bygga hotell ovanpå
befintligt p-hus
Kan påbörjas.

Kan påbörjas men bör ev. avvakta ombyggnad av korsning
E20/Borgens gata.

Åkeri, upplag

Del av Bälinge 6:16 m.fl

Pausad på exploatörens begäran, september 2017.

2012-10-03

Bostäder
SBN Stand. Planavtal

5 Detaljplaner som inväntar
strategiska beslut

Kommentarer

Planarbetet kan inte påbörjas förrän vägplanen är
framtagen för E20/Götaplan.
SBN Stand. Planavtal

5 Detaljplaner som inväntar
strategiska beslut

2015-04-15

Verksamheter

X
Mjörnstranden Etapp 2

SBN Utökat Planavtal

Bostäder, verksamheter

X
4 Planer som inväntar prioritering

Antas Planfö Finansieri Inkommen
av
rfaran ng.
ansökan
SBN/K de:
S/KF

Planavtal

X
4 Planer som inväntar prioritering

2019
höst

Bostäder
X
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Planering bör inledas med programskede.
Planering bör inledas med programskede. Arkeologisk
utredning bör kompletteras. Se arkeologisk utredning och
dagvattenutredning för Dp Vänersborgsvägen. Enligt
Flerårstrategin ska jordbruksmark bevaras därav stryks
Tomtered.
Oklart om exploatören vill påbörja planarbete. Planens
syfte är att möjliggöra flytt av fsk Lövhyddan och Nolängen
till fd vårdcentralens lokaler. Planarbetet har inte
påbörjats eftersom det bör föregås av ett planprogram för
Noltorp.
Oklart om det fortf finns intresse hos exploatören.
Järnvägsplan/planskild korsning ska tas med i planarbetet.
Genomförandetiden ska ej börja gälla förrän planskild
korsning är byggd.
Oklart om det fortf finns intresse hos exploatören.
Kontakta även fastighetsägaren Västerbodarna 1:9 vid
planläggning för bostäder. Ny exploatering ska
finansiera/säkerställa en ny GC-väg och en ny väg söder
om Trollsjön.
Oklart om det fortf finns intresse hos exploatören.
Detaljplanen är beroende av VA-anslutning och ny
väganslutning.
Oklart om det fortf finns intresse hos exploatören.
Avvaktar finansiering av va-utbyggnad. Oklart om det fortf
finns intresse hos exploatören.

Status:

Prio

Ny

Handläggare

Biträdande

Objekt/Gata/Väg

Fastighet/Kvarter/Objekt

5 Detaljplaner som inväntar
strategiska beslut

Riksväg 42 - miljöprioritering

Sollebrunn

5 Detaljplaner som inväntar
strategiska beslut
5 Detaljplaner som inväntar
strategiska beslut
5 Detaljplaner som inväntar
strategiska beslut

Varsjövägen, norra delen

Tuvebo 1:54

Varsjövägen, södra delen

Tuvebo 1:64, 1:65, 1:66

Köpmansgatan Etapp 1

Tuvebo 1:36 m.fl.

Medför kom. Prövas i detaljplan.
inv.

2018
vår

2018
höst

2019
vår

2019
höst

Antas Planfö Finansieri Inkommen
av
rfaran ng.
ansökan
SBN/K de:
S/KF

Trafikområde
X
X
X

KS
Bostäder, verksamheter
Bostäder

Utökat Skattefin.

SBN

Planavtal

2011-01-31

SBN

Planavtal

2011-01-31

SBN Stand. Planavtal

2002-11-22

Bostäder
X
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Kommentarer

Väntar på Trv förstudie/arbetsplan. Kungälvsvägen –
Boråsvägen. Vägutredning riksväg 4, togs fram till ÖP 98.
Vägutredning Objektnr 5151
Avvaktar utredning om Södra länken och trafikplats E20
Avvaktar utredning om Södra länken och trafikplats E20
Kapacitetsproblem i vägnätet. Avvaktar södra länken.
Eventuell kan etapp tas fram med ett mindre antal
småhus. I den stora etappen behöver även planen för
området med f.d. tippen ändras.

Detaljplan - Verksamheter vid
Gennevedsvägen 5
7
2017.178 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-04-19
Malin Haraldsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2017.178 SBN

Detaljplan – Verksamheter vid Gennevedsvägen 5
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2009-06-22 om en detaljplanebeställning där uppdraget att
upprätta denna detaljplan ingår.
”Detaljplan för Alingsås, Verksamhet vid Gennevedsvägen 5 ” blev överklagat utav en av
sakägarna och 2011-12-15 beslutade Miljödepartementet i form av regeringsbeslut att
upphäva byggnadsnämndens i Alingsås kommun beslut den 8 december 2009 att anta
detaljplan för Stora Mellby, verksamhet vid Gennevedsvägen 5. Detta på grund utav ett
formalia fel i processen.
Planarbetet har tidigare bedrivits enligt ett planavtal med dåvarande ägare till fastigheten
Mellby 1:80. Ägarförhållandena till fastigheten är i dagsläget andra än då planavtalet
tecknades. Enligt § 8 i planavtalet kan avtalet inte överlåtas.
Förutsättningarna för planarbete har således ändrats.
Syftet med den förra planen var utifrån den verksamhet som fanns på platsen då, därför
anses det inte lämpligt genom planarbete begränsa en ny verksamhet utifrån de behov som
den gamla verksamheten hade.
Samhällsbyggnadskontoret anser inte att det finns någon möjlighet att fortsätta planarbetet
då ägarförhållandena till Mellby 1:80 har förändrats och det är den tidigare ägaren som vi har
planavtal med.
Samhällsbyggnadskontoret har skickat ut ett brev till de gamla fastighetsägarna samt den
nya ägaren där vi informerat om ett eventuellt avslut av planarbetet och givit dem möjlighet
att lämna in sina synpunkter på detta.
Sammanfattning av inkomna synpunkter:
Såvitt får förstås av inkommit mejl från nuvarande fastighetsägare till Mellby 1:80 är han inte
beredd att ingå planavtal.
Grannar har i inkommen skrivelsen 2018-03-20 framfört att dom anser att Alingsås bör ta
ansvar för det ursprungliga formella felet och fullfölja detaljplanearbetet utan kostnad för
aktuell fastighetsägare.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden avskriver ärendet och avslutar detaljplanen.

Beslutet ska skickas till
Planavdelningen
Beslutsunderlag: Grannarnas synpunkter samt mejl från nuvarande fastighetsägare.
Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Malin Haraldsson
Planarkitekt
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ÖVERSIKTSKARTA
Detaljplan Verksamheter
Gennevedsvägen 5
Stora Mellby
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Detaljplan för Alingsås, Verksamheter vid Gennevedsvägen 5
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

Sammanfattning

Gamla planen

”Detaljplan för Alingsås, Verksamhet vid Gennevedsvägen 5 ” blev överklagat
utav en av sakägarna och 2011-12-15 beslutade Miljödepartementet i form av
regeringsbeslut att upphäva byggnadsnämndens i Alingsås kommun beslut den
8 december 2009 att anta detaljplan för Stora Mellby, verksamhet vid
Gennevedsvägen 5. Detta på grund utav ett formalia fel i processen.
Samhällsbyggnadskontoret anser inte att det finns någon möjlighet att fortsätta
planarbetet då ägarförhållandena till Mellby 1:80 har förändrats och det är den
tidigare ägaren som vi har planavtal med.

Översiktskarta

2018-04-30

Ortofoto

Foto
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Handläggare:
Malin Haraldsson
SBN-datum:
2018-05-14
Iordningsställande
av allmän plats

Detaljplan för Alingsås,
Bostäder m.m. vid Norra
Ringgatan/Prästgårdsvägen
(Centrum 1:6 och 1:9, projekt
nr 23127), samråd
8
2016.502 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-04-27
Malin Haraldsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2016.502 SBN

Detaljplan för Alingsås, Bostäder m.m. vid Norra Ringgatan
/Prästgårdsvägen
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-23 om ”Strategisk plan för
bebyggelseutveckling våren 2017- hösten 2019” där uppdraget att upprätta denna detaljplan
ingår.
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus med lokaler. Totalt
planeras ca 105 lägenheter.
Beredning
Planläggningen sker med standardförfarande och planen beslutas av
Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen tas fram med planavtal.
Planområdet utgörs av fastigheterna Centrum 1:9 Alingsås kommun, Centrum 1:6
Prästlönetillgångarna i Skara Stift.
Byggherren har i samråd med samhällsbyggnadskontoret upprättat ett förslag till detaljplan
som är redovisat i Plan- och illustrationskarta samt Planbeskrivning.
I samhällsbyggnadsnämndens beslut från 2018-02-19 beslutades att Huskropp C ska vara 5
våningar plus indragen vind. I plankartan som nu ska beslutas gå ut på samråd står det att 6
våningar är tillåtet som max med tillhörande bestämmelse ”f1” som innebär att den sjätte
våningen ska vara indragen. En planbestämmelse ”v1” har även lagts till här för att förbjuda
att vind utförs utöver angivet våningsantal på 6 våningar.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att förslaget till detaljplan inte ger en betydande
miljöpåverkan.
Samhällsbyggnadsnämnden låter planförslaget gå ut samråd enligt plan- och bygglagen
5:11-13.
Paragrafen föreslås justeras omedelbart.

Beslutet ska skickas till
Planavdelningen
Beslutsunderlag: Plan- och illustrationskarta, Planbeskrivning, Motivering

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Malin Haraldsson
Planarkitekt
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Val av lösningar, motivering
Prästlyckan, 2018-03-27 (rev 2018-04-26)
Förhöjd sockel (delar av källarvåningen går över marknivå)


















En förhöjd sockel minskar risk för insyn och skapar därmed en tryggare och trevligare
boendemiljö. För att undvika insyn i en byggnad utan en förhöjd sockel finns en
överhängande risk för att de boende drar ner sina persienner. Resultat blir då mörka
lägenheter och en sluten känsla för de förbipasserande.
De flesta av de omkringliggande byggnaderna har förhöjd sockel, en förhöjd sockel även på
föreslagen bebyggelse kommer i det hänseendet harmoniserar väl med övrig bebyggelse.
Endast byggnaden närmast väster om området längst med Norra Ringgatan saknar förhöjd
sockel (vad vi noterat när vi besökt området).
En förhöjd sockel skapar en naturligt högre våningshöjd för den del som planeras för bokal
(hörnet på Hus E) då den delen är tänkt att byggas med lägre våningshöjd i garaget/källaren.
Om det inte är förhöjd sockel i den delen behöver golvet antingen sänkas för att bibehålla
samma takhöjd med följd att kunder behöver gå ner några trappsteg, vilket gör att lokalen
riskerar att få en begränsning i tillgänglighet, alternativt att takhöjden är densamma som för
resterande våningar och då bedöms ytan inte kunna användas som kommersiell lokal. Ett
annat alternativ för att bibehålla möjlighet till lokal och att den görs tillgänglig från gatunivå
är att alla lägenheter i markplan behöver ha högre takhöjd.
En förhöjd sockel medger att en portal kan skapas i rätt dimensioner med en sockel- och
våningshöjd.
Tack vare en förhöjd sockel kan rampen ner i garaget gå in under byggnaden i sin helhet. Det
innebär att rampen inte kommer inskränka på utrymmet på innergården, vilket den annars
riskerar att göra.
Med en förhöjd sockel kommer de boende inte störas lika mycket av trafiken utanför
fönstret, både vad gäller visuell- och ljudmässig störning.
En balkong innebär en känsla av frihet och närhet till uterum för många, inte minst för de
som har begränsad möjlighet att ta sig ut i det fria på ett enkelt sätt, så som äldre och de
med funktionsnedsättning. Utan förhöjd sockel kommer lägenheterna 1 trapp upp i huset
inte kunna medges balkonger ut mot gatan. Det kommer leda till försämrad boendekvalité,
framförallt för nämnda målgrupper.
Upptaget av höjdskillnaden till innergården från väster om ca 1 meter kan göras på olika sätt.
Vårt förslag är att plantera buskar nedanför och i anslutning till höjdskillnaden. En växtridå
kommer både att vara trivsam för de som vistas i området och samtidigt dölja höjdskillnaden.
För att med lätthet ta sig från väster och upp på innergården kommer det finnas trappor och
ramper som på ett klädsamt sätt smälter in.
Alla, av oss kända, nybyggda flerbostadshus i stadsmiljö innehar förhöjd sockel - det är så
nyproduktion av flerbostadshus byggs idag. Många gånger ställs till och med krav på att
byggnader i stadsmiljö måste byggas med sockel.
Höjd angiven på innergården i plankartan möjliggör att brandgasluckor, installationer m.m.
ska kunna rymmas inom angiven höjd. Höjdsättning ses över ytterligare inför granskning.

Skillnaden mellan att ha en förhöjd sockel eller att inte ha det innebär alltså en ökad kvalitet för de
boende, en mer välkomnande känsla för förbipasserande, möjlighet att skapa bra förutsättningar för
bokal, portal och mycket mer.
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Portal eller släpp (friställda gavlar)







Flertal andra portaler finns i Alingsås. Vi har för avsikt att skapa stiltypisk port/grind som
passar väl in i området och som bör ses som en tillgång i miljön istället för två stora gavlar.
Med en portal istället för ett släpp kan brandcellerna byggas naturligt mellan lägenheterna
med brandavskiljande väggar. I det fall ett släpp byggs istället behöver gavlarna vara
brandavskiljande. Det innebär antingen att gavlarna behöver byggas utan fönster eller med
brandklassade, ej öppningsbara fönster med utblick in i den närbelägna gaveln.
Två stora gavlar mot varandra kommer varken uppskattas av de boende, för de med utblick
från Hus C eller för de förbipasserande.
Ljud/buller avskärmas på innergården med portal i jämförelse med ett släpp och ökar
vistelsekvalitén på innergården då den kommer kännas mer ombonad och stilla.
Vi anser att 4 meter är en bra dimension på portalens bredd i relation till huset i övrigt,
våningshöjden och tillräckligt för att uppfylla syfte och funktion. Dimensionen skulle då även
harmonisera väl med garagenedfartens omfattning.

Känsla av olika hus längst med Prästgårdsvägen




Olika nockhöjder föreslås i plankarta för att reglera en förändring i höjd mellan Hus A, B och
E. En förskjutning av nockhöjden på mer än ca 0,5 meter mellan Hus B och E anses inte
byggtekniskt möjligt/lämpligt om samma antal våningar ska kunna byggas. För att skapa
känslan av olika hus föreslås att vi, förutom förskjutning av nockhöjden, använder olika
fasadmaterial och/eller färger för att framhäva byggnadernas olika identitet och karaktär.
En viss förskjutning av fasadliven kan även utredas som ett sätt att skapa liv mellan de olika
husen och förstärka upplevelsen av förändring i gatumiljön.

Generell information om höjder och indragen våning Hus C





Vi har sänkt nockhöjden på samtliga byggnader i plankartan, speciellt för Hus C.
För Hus C har vi förutom en indragen takvåning och inskjutning av trapphus/hisschakt även
tänkt byta till ett mer platt tak mot tidigare presenterat, förstärka markeringen/takfoten och
dessutom planerar vi att hisschaktets övre del kläs in med takmaterialet – allt detta i syfte att
hålla ner höjden och även få en upplevelse att huset är lägre.
Det bästa solläget är i väster och det passar därför bra att indraget och terrasserna vänds åt
det hållet samtidigt som huset då uppfattas som lägre från Brunnshusallén.
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Samhällsbyggnadskontoret
Handläggare: Malin Haraldsson, tfn 0322-61 62 81

2016.502 SBN 211
Samrådshandling

Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Norra Ringgatan/Prästgårdsvägen

Planbeskrivning 2018-04-20
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1. Inledning
Syfte

Planhandlingar

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

Läge och areal

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

Markägare

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

Uppdrag

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

Detaljplaner

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

Vision 2019

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

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

Alingsås miljömål

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

Översiktsplanen

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

Program

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

Bostadsprogram

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

Mark och vegetation

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

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

Norra Ringgatans lindallé.

Trädplan

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

Träd utmed Prästgårdsvägen.

Jordarter och risk för
skred

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

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

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

Risk för översvämning
eller erosion

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

Miljökvalitetsnormer för
vatten

Vattenmyndigheterna har tagit fram ett förslag till vattenförvaltning som
bl.a. innehåller miljökvalitetsnormer för vatten. Vattenförvaltningens
arbetscykel är vart sjätte år och den senaste klassificeringen gjordes år
2017.
Sträckan ”Säveån – Alingsås centrum till Vårgårda” har klassificerats som
"Måttlig ekologisk status".
Sträckan uppnår ”ej god kemisk ytvattenstatus”. Vattenförekomsten
uppnår inte god status med avseende på polybromerade difenyletrar
(PBDE). PBDE är en industrikemikalie som främst används som
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flamskyddsmedel i bl.a. textil, möbler, plastprodukter, elektroniska
produkter och byggnadsmaterial.
Miljökvalitetsnormer finns också för grundvatten. Grundvattnet på platsen
bedöms inte påverkas negativt på grund av föreslagen byggnation.
Natura 2000

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

Radon

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

Fornlämningar/kulturminnen

Inom planområdet har det funnits en fornlämning i form av en boplats
(RAÄ 284) enligt Riksantikvarieämbetets fornsök. Lämningen är undersökt
och borttagen.
En arkeologisk undersökning/förundersökning har gjorts av området söder
om Norra Ringgatan (RAÄ 239:1)(Västarvet/Lödösö museum 2013-10-07
– 2013-10-10). Området som undersökningen berör ligger utanför planområdet.
Undersökningen, som även inkluderade en nyupptäckt fornlämning, resulterade i att den nuvarande avgränsningen av lämningen ska betraktas
som trovärdig och gällande, samt att den nypåträffade fornlämningen bedöms som fornhistorisk. Nyupptäckten bestod av anläggningar i form av
härdar och gropar m.m. Inom fornlämningen påträffades även
keramik. Västarvet/Lödöse museum anser att de undersökta delarna av
fornlämningarna är att betrakta så som undersökta och borttagna. I undersökningen dras slutsatsen att inga ytterligare arkeologiska åtgärder är motiverade.

7Page 50 of 194

Länsstyrelsen har sedan tidigare gjort bedömningen att de fornundersökta
delarna av fornlämning RAÄ Alingsås 239:1, samt nyupptäckt fornlämning,
inte länge omfattas av kulturminneslagens bestämmelser. Länsstyrelsen
har därför uppgett att de ur antikvarisk synpunkt inte har något att erinra
mot att undersökt mark används för avsett ändamål.
Riksintressen
Riksintresse - natur

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

Riksintresse - kultur

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

Bostäder

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

Befintlig service och
verksamheter

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

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

Byggnad med större kulturhistoriskt värde som idag inrymmer Prästkragens förskola.

Gestaltning
Gaturum

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

Sektion Norra Ringgatan
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Sektion Prästgårdsvägen

Hustyper

Detaljplanen anger att byggnader får uppföras i maximalt tre våningsplan
samt vindsvåning mot Norra Ringgatan och mot Prästgårdsvägen.
Byggnaden i norr får uppföras i två våningar samt vindsvåning. Planen
möjliggör verksamheter i entréplan utmed Norra Ringgatan, samt vid
korsningen Norra Ringgatan/Prästgårdsvägen.

Fasad mot Prästgårdsvägen.

Planen medger också en byggnad om fem våningar plus indragen
takvåning i planområdets västra del, i anslutning till Brunnshusallén.

Vy från Brunnshusallén.
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Offentligt-privat

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

Skyltar

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

Tillgänglighet

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

Trygghet

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

Ljussättning

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

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

Friytor

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

Grönområde

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

Trafik

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

Ett mindre område i korsningen Norra Ringgatan/Prästgårdsvägen ingår i
planförslaget och får användningen allmän plats GATA. I gällande plan är
området markerat som allmän plats PARK eller PLANTERING, vilket
innebär att området inte är säkrat för allmän trafik. Genom att
planförslaget istället medger allmän plats GATA säkras allmänhetens
möjlighet till att använda korsningen för fordonstrafik.
Även ett område om två meter anges som GATA utmed Prästgårdsvägen,
för att möjliggöra en allmän trottoar.
In- och utflyttning från det planerade huset i väster kan ske via garage,
portal och eventuellt via Brunnshusallén under kvällar och helger. Planen
medger endast att de nedsänkta parkeringsgaraget trafikmatas från
Prästgårdsvägen.

Räddningsvägar

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

Gång-, cykeloch mopedtrafik

Omedelbart söder om planområdet ligger Norra Ringgatans allé. Allén utgör ett viktigt gång- och cykelvägsstråk mellan Östlyckan och Plantaget.
På Prästgårdsvägen och Landskyrkoallén (samt i förlängningen Nygatan
och Östra Ringgatan) blandas cyklister och mopedister med biltrafik, medan de gående hänvisas till trottoarer.
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Enligt kommunens trafikplan föreslås delar av Norra Ringgatan i framtiden
utgöra huvudnät för cykeltrafik med separat cykelbana.
I kommunens ”Flerårsstrategi 2018-2020” anges att särskilt fokus ska
läggas på fortsatt cykelbaneutbyggnad.
Skolvägar (årskurs 1-6)

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

Parkering för bilar

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

Planområdet utgörs idag av parkering.

Inom planområdet finns i dagsläget en parkeringsyta motsvarande 155
parkeringsplatser och som matas från Prästgårdsvägen. Parkeringen är
avgiftsfri och tidsreglerad med fyra timmars parkering mellan kl. 8 - 18. På
andra sidan Prästgårdsvägen finns ytterligare 54 avgiftsfria platser. Dessa
påverkas inte av exploateringen. Avgiftsfri parkering finns även på två närliggande parkeringar norr om Norra Ringgatan. I stadskärnan råder enligt
kommunen en relativt hög beläggning på de avgiftsfria parkeringarna.
Föreslagen exploatering innebär att den allmänt tillgängliga markparkeringen försvinner och ersätts av ett nedsänkt parkeringsgarage under
framtida bebyggelse. Detaljplanen ställer inte krav på att framtida garage
ska tillhandahålla parkering för allmänheten.
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Parkeringstal utanför stadskärnan, zon 2 och 3. Planområdet är beläget inom zon 2.

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

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

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

Vatten/avlopp

Området ansluts till kommunalt vatten och avlopp.

Dagvatten

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

Energitillförsel

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

El

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

Restprodukter/avfall

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

Brandpost

I och med byggnation krävs ny brandpost.
Hållbar utveckling

Ekologiska
konsekvenser

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

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

Ekonomiska
konsekvenser

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

Naturmiljö

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

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

Miljökvalitetsnormer för
luftkvalitet

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

Buller

Enligt Länsstyrelsens Infokarta ligger hela Alingsås stad inom
influensområdet för väg- och järnvägsbuller. Avståndet mellan aktuellt
område och järnvägen är omkring 500 meter. Alingsås innerstad
avskärmar planområdet från västra stambanan och planförslaget bedöms
inte påverkas av buller från järnvägen.
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Ekvivalent ljudnivå i nuläget. Planområdet är ungefärligt markerad med röd ring
(Underlagsrapport för MKB västra stambanan Göteborg-Skövde 2015-10-07).

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

Maximal ljudnivå då endast boende nyttjar parkeringsplatserna.

Maximal ljudnivå vid samutnyttjning av parkeringsplatser.
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Vilka ljudnivåer för omgivningsbuller som inte bör överskridas regleras
med stöd av miljöbalken 9 kap. 12 §, förordning (SFS 2015:216).
Nedan listas de riktvärden som gäller vid detaljplanering.
 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
 45 dBA maxnivå inomhus nattetid
 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad. Om ljudnivån som anges
överskrids bör:



1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en
sida där 55 dBA ej överskrids vid fasad, och
2. Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där
70 dBA maximal ljudnivå ej överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00
vid fasad.
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Om
den ljudnivå om 70 dBA ändå överskrids bör nivån dock ej överskridas
mer än med 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan
06.00 och 22.00.

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

Trafikflödesvariation över dygnet på Norra Ringgatan

Det uppmätta trafikflödet under nattetid, klockan 22.00 – 06.00, är mycket
litet. Detta gäller i synnerhet under perioden 01.00 – 06.00, då endast
något enstaka fordon per timma trafikerar Norra Ringgatan. Det samma
bedöms gälla för Prästgårdsvägen, då detta är en än mindre gata
jämfört med Norra Ringgatan.

Page 64 of 194
21

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

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

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

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

Riskbedömning

Planområdet ligger inte vid E20 och Riksväg 42 som Länsstyrelsen
rekommenderat som färdvägar för genomfartstransporter med farligt gods.
I kommunens risk- och sårbarhetsanalys från år 2004 har vägvalsstyrning
angivits för transporter mellan primärnätet och leverantör/mottagare i
industriområden i centralorten. Planområdet ligger inte heller vid någon av
dessa vägar.
Avståndet mellan aktuellt område och järnvägen är omkring 500 meter.
Alingsås innerstad avskärmar planområdet från västra stambanan och
järnvägen bedöms inte påverka planområdet ur risksynpunkt.

Solstudie

Solstudie över föreslagen bebyggelse redovisas nedan:

Vårdagjämning 23:e mars
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Sommarsolstånd 21:e juni

Höstdagjämning 22:e september
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Vintersolstånd 21:e december

Konsekvenser för närboende
Planförslaget innebär troligtvis en minskning av trafiken i planområdets
direkta närhet, om parkeringsplatserna endast nyttjas av de boende. Vid
samutnyttjande av parkeringsplatserna förväntas en mindre ökning.
Antalet fordon i centrala Alingsås kan öka något, eftersom befintlig
parkering tas i anspråk. Initialt kan andelen söktrafik därför öka i samband
med planens genomförande.
Trafikflödena bedöms alltså inte förändras i någon större utsträckning,
oberoende av om parkeringsplatserna samnyttjas eller inte, vilket indikerar
på att nivåerna för buller och för luft inte heller förändras nämnvärt.
Planförslaget medger verksamheter i bottenplan mot Norra Ringgatan,
samt vid korsningen Norra Ringgatan/Prästgårdsvägen. Verksamheter i
bottenplan tenderar att befolka gaturummet och bidra till en positiv
utveckling av området.
En solstudie visar skuggpåverkan på omkringliggande fastigheter under
höst-och vårdagjämning, samt under sommar- och vintersolstånd. Studien
visar att tiden då fastigheterna runt om planområdet påverkas är
förhållandevis begränsad. Bebyggelsen väster om planområdet påverkas
under tidig förmiddagen.
Behovsbedömning
Ställningstagande

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

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

PBL-version

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

Handläggning

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

Planavgift

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

Genomförandebeskrivningens rättsverkan

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

Tidplan

Samråd: 2:a kvartalet 2018
Granskning av detaljplanen: 3:e kvartalet 2018
Antagande av samhällsbyggnadsnämnd: 4:e kvartalet 2018

Huvudmannaskap

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

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

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

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

Allmän platsmark

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

F.d. allmän platsmark

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

Kvartersmark

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

Flytt av ledningar

Flytt av ledningar för fjärrvärme, fiberoptik och VA (spillvatten) kommer att
bekostas av exploatören och utföras av berörda ledningsägare. Vid flytt av
fjärrvärmeledning kommer fjärrvärmen tillfälligt stängas av.
Exploatören ansvarar för att alléträden och dess rötter vid Norra Ringgatan skyddas vid ledningsflytt och markarbeten, detta säkerställs i marköverlåtelseavtalet och genom planbestämmelse om marklov.

Servitut samt ledningsrätt Fjärrvärme-, spill- och vattenledning flyttas och förläggs söder om framtida
byggrätt. Ledningarna dragning tryggas med ledningsrätt eller servitut (uområde anges på plankartan). Kostnader för ledningsomläggning regleras
i exploateringsavtal. Ingen ersättning utgår för eventuell upplåtelse av
mark.
Servitut upprättas för fordonstrafik över fastigheten Centrum 1:32.
VA-ledningar och LOD

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

El-, teleledningar och
fiber

Ny transformatorstation behöver byggas, då befintlig inte har tillräckligt
med kapacitet för att försörja föreslagen bebyggelse. Lämplig lokalisering
av ny transformatorstation studeras vidare i planarbetet.
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Alingsås Energi Nät, Telia samt övriga nätägare ska kontaktas i god tid innan arbeten påbörjas som påverkar deras anläggningar. Minst fyra månader innan några arbeten påbörjas i närheten av Telias anläggningar önskar Telia AB att beställning har inkommit på eventuell undanflyttning. Kostnader för omläggningar belastar exploatörer (vid ändringar av allmän plats
kan detta vara reglerat i avtal mellan kommunen och respektive ledningshavare).
Geotekniska förhållanden Inför detaljprojektering (grundläggning m.m.) ska ett geotekniskt projekteringsunderlag tas fram. Underlaget ska i detalj redovisa lämplig grundläggningsteknik för den specifika del av planområdet som byggs ut.
Trafik- och bullerutredning

En trafik- och en bullerutredning har genomförts av Sweco.




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

Parkering

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

Övrigt

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

Detaljplan

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

Exploateringsanläggningar

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

Inkomster

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

Medverkande

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

Anna Westergården
Planarkitekt

Page 71 of 194
28

ENTR

ÉRAM

P

+ vind

+ vind
+ indragen
takvåning

PORTAL/

LEK

+ vind
+ vind

SKALA 1:500 (A3)
PRÄSTLYCKAN ALINGSÅS ILLUSTRATIONSPLAN 2018-04-20
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STÖRNINGSSKYDD
Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är > 60 dBA ska minst hälften av
bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i korsningen Norra
Ringgatan/Prästgårdsvägen i Alingsås. Planen medger också att verksamheter kan
inrättas i bottenvåningen mot Norra Ringgatan samt i korsningen Norra
Ringgatan/Prästgårdsvägen.
64,5

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

65

64
,5

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

,5

64

64,5

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

Planområdetsgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

64

u

Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar

64,5

CENTRUM 1:33>1

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vinner laga kraft
.
64,5

UPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA PLATSER

PARK
GATA

64,5

64,5

64,5

64,5

64

Park
Lokalgata

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

,5

KVARTER (PBL 4 kap. 5 )

B
C1

64,79

Bostäder
Centrumändamål, endast i entréplan

64,5

5

64,

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

64,66
e1 500
II

+75,0

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

B
e1 550
III

CENTRUM 1:6>1

På marken får inga andra byggnader än komplementbyggnader
och underjordiskt garage uppföras. Underjordiskt garage får
uppföras till en höjd av + 66,7 meter över nollplanet. Balkonger,
burspråk och skärmtak får skjuta ut över marken med maximalt
2 meter och med en fri höjd av minst 2,5 meter över underliggande
mark
.

+81,4
65

e1 400
VI f1 v1

+77,0

+85,8

65

GRUNDKARTA

CENTRUM 1:9>1

+77,0

65

65

balkong

Cykelparkering ska finnas för att tillgodose samtliga bostäders behov
.

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

n1 u

PARK 65

65
65

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

II

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

f1

Huvudbyggnad ska utformas med indragen takvåning åt väster.
Sjätte våningen ska vara indragen minst 1,5 meter från fasadliv.
Undantaget trapphus och hisschakt
.

65

MÅNEN 1>1

65

5

,5
65

v1

Norra R

65,5

Planhandlingar:
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Illustrationskarta

Vind får inte utföras utöver angivet våningsantal

inggata

n
Takfot mot Norra Ringgatan ska vara obruten

MÅNEN 7>1

Grundkartan upprättad av
Samhällsbyggnadskontoret
Höjdsystem RH2000
Koordinatsystem SWEREF 99 12 00

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

u

65,

Fastighetsgräns
Fastighetsbeteckningar
Nivåkurvor
Staket
Markkonturer
Slänt
Befintlig byggnad

65

+81,9

65

GATA

e1 1100
III

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

AFZELIISKOLAN 1>1
65

BC1

vägen

65

CENTRUM 1:8>1

Prästgårds

e1 150

n1

64,5

64,5

64,5

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS
balkong
Balkonger och skärmtak får skjuta ut över GATA med maximalt 1,8
meter och med en fri höjd av minst 3,5 meter över
underliggande mark (
).

64,5

+78,8
CENTRUM 1:32>1

AFZELIISKOLAN 2>1

.

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

Genomgående portal om minst 5 meter bred och med en fri höjd på 3 meter ska
finnas mot Prästgårdsvägen
.

HÄSTSKON 1>1

Högsta tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3 meter

.

Upp/nedfart från garage får endast ske mot Prästgårdsvägen (PBL 4 kap. 16 och

65,5

Belysningsarmaturer ska vara helt avbländade och en ljusplan ska redovisas enligt
rubriken "Ljussättning" i planbeskrivningen (sid.9) innan bygglov alternativt
bygganmälan godkänns
.
Alingsås den 20 april 2018

Malin Haraldsson
Planarkitekt

Anna Westergården
Planarkitekt
Beslutsdatum
SBN Godkännande

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

25

50 M

Lagakraftvinnande

Sign
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Handläggare:
Malin Haraldsson
SBN-datum:

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

2018-05-14

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Sammanfattning

Foto

Planförslag

Foto

Illustration

Iordningsställande
av allmän plats

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

Översiktskarta

2018-04-30
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(Länk till cityplaner)

Ändring av detaljplan för
Alingsås, Bostäder vid
Plangatan 1-8, projekt nr
23585, antagande
9
2016.478 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-04-25
Nermina Ombasic
0322617160
2016.478 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Plangatan
1-6 och 8
Ärendebeskrivning
Syftet med planen är att möjliggöra påbyggnad av befintliga bostadshus med ytterligare en
våning samt uppförande av några gårdshus för cyklar, förråd och sopsortering. Föreslagen
planändring ska möjliggöra en byggnation av ca 20 - 30 nya lägenheter.
Ett planförslag har först varit föremål för samråd under tiden 17 november 2017 - 7
december 2017 och därefter hållits tillgängligt för granskning under tiden 4 april 2018 - 18
april 2018.
Beredning
Planläggningen sker med standardförfarande.
Samhällsbyggnadskontoret har i Granskningsutlåtande 2018-04-20 kommenterat de
synpunkter som kom in under samråds- och granskningstiden. Inga större revideringar av
planförslaget är aktuella. Förutom Granskningsutlåtandet utgörs antagandehandlingarna av
”Ändring nr 1 av plankarta” och ”Ändring nr 1 av planbeskrivning”.
Från ändringen av planbeskrivning framgår att kommunen har bedömt att detaljplanen inte
medför någon betydande miljöpåverkan samt att den överensstämmer med översiktsplanen.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar ”Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid
Plangatan 1-6 och 8” enligt plan- och bygglagen 5:27 (delegation från kommunfullmäktige i
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden).

Beslutet ska skickas till
Planavd, KF f.k.

Ulrika Samuelsson
Plan-och bygglovchef

Nermina Ombasic
Planarkitekt
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Samhällsbyggnadskontoret
Handläggare: Nermina Ombasic, tfn 0322-61 71 60

Dnr 2016.478 211
Antagandehandling

Stora torget

Lilla torget

Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Plangatan 1-6 och 8

Ändring nr 1 av planbeskrivning 2018-05-14
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1. Inledning
Syfte

Syftet med planändringen är att skapa en utökad byggrätt för de nio flerbostadshusen som ligger inom kvarteret Hill 1 i centrala Alingsås. Den
ska möjliggöra påbyggnad av befintliga bostadshus med ytterligare en
våning. Nybyggnadsarea för tillkomande bostäder är ca 2700 m².
Föreslagen planändring ska möjliggöra en byggnation av ca 20 - 30 nya
lägenheter.

Några av nio trevånings bostadshus som planändringen gäller
Planändringen kommer också att möjligöra uppförande av några
gårdshus för cyklar, förråd samt sopsortering. De nya komplementbyggnaderna ska placeras på tillhörande innegårdar. Sammanlagd yta
får vara ca 300 m² inklusive befintliga gårdsbyggnader.

Tre innegårdar som finns inom bostadsområdet
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Planen möjliggör att befintliga balkonger kan byggas ut med upp till 90
cm samt att nya balkonger kan tillåtas där det prövas lämpligt.

Det finns flera olika typer och storlekar av balkonger
Läge och areal

Planområdet ligger i kvarteret Hill 1 som är beläget inom Alingsås
stadkärna. Avståndet till Stora torget är 80 m. Planområdet är ca 1,3 ha.

Markägare

HSB BRF Alströmer i Alingsås äger fastigheten.
2. Tidigare ställningstaganden

Uppdrag

Planuppdraget har tillkommit genom att samhällsbyggnadsnämnden
2013-05-20, § 74, beslutade om ett positivt planbesked för fastigheten.

Detaljplaner

För området gäller detaljplan A381 fastställd 1967-04-19.
Genomförandetiden har gått ut för denna plan.

Översiktsplanen

I fördjupning av översiktsplanen för staden Alingsås (antagen 2008-0326) har området beteckningen ”Bostäder” / ”Detaljplanearbete pågår”.
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.
3. Förutsättningar och förändringar

Ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan innebär att gällande plan fortsätter att gälla, men
att ändringar görs i planens bestämmelser. De nu aktuella handlingarna
blir således komplement till befintliga planhandlingar.

Planhandlingr

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

Ändring

Nu aktuell ändring av detaljplan innebär att några nya planbestämmelser
läggs till samt att en befintlig bestämmelse justeras.
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Nya planbestämmelser:

•

Utan hinder av antal våningar och byggnadshöjd får takvåning
utföras som är indragen minst 1,2 m (förutom trapphus) jämfört
med underliggande fasad, indragning på minst 0,85 m accepteras
på gavlar. Takvånings fasad får vara högst 3,2 m hög och vind får
inte inredas över takvåning. Takvånings totalhöjd får inte
överstiga 3,5 m.

•

Tillbyggnad ovanpå befintliga trapphus ska minimeras och
synnerlig vikt ska läggas vid gestaltningen.

•

Takterrasser med minimum 1,5 meters djup tillåts, sammanlagd
byggnadsarea får vara högst 45 m² per taklägenhet. Inglasning
av del av takterrass tillåts endast om synnerlig vikt läggs vid
gestaltningen. Takterrasser på gavlar får endast utgöra drygt
hälften av gavelsidan. Skärmar mellan takterrasser får maximalt
vara 2,0 m höga.

•

Utan hinder av bestämmelse om mark som inte får bebyggas får
befintliga balkonger göras 0,9 m djupare jämfört med ursprungligt
bygglov. Nya balkonger kan tillåtas där det prövas lämpligt.

•

De översta balkongerna ska ha insynsskyddande tak med djupet
minst 1,1 m.

•

Räcken får endast finnas runt takterasser och inte runt övriga
delar av taket. Räcken ska vara utformade med täta skivpartier av
helt eller delvis genomsiktliga material.
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•

Om buller från spårtrafik och vägar överskrider 60 dBA ekvivalent
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ska minst hälften av
bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.

•

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte ska
överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads
fasad.

•

Ventilationsaggregat större än 1,0 x 1,0 m i plan får inte placeras
ovanför yttertak. Tilluft får inte tas i nya fasader mot Västra
Ringgatan.

•

Vindsvåning ska utföras med takfot och vindskivor i avvikande
kulör från fasad i likhet med befintliga byggnaders takfot.

Befintlig bestämmelse: ”Mark som ej får bebyggas” justeras genom att
förlänga texten om tillåtna undantag och ändrad bestämmelse lyder:
•

Jordarter och risk för
skred

Mark som ej får bebyggas med undantag av komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsarea på högst 300 m²
(dock högst 120 m² på en gård) och högsta byggnadshöjd 3,5m.

En geoteknisk utredning har utförts av Norconsult 2018-03-21. En
påbyggnad med en våning av lättare material bedöms möjlig att utföra ur
geoteknisk synpunkt. Den geotekniska bärigheten bedöms klara av
tillförd lastökning. Sättningarna av denna lastökning bedöms inte bli av
en storleksordning som orsakar skada på befintliga samt omgivande hus.
För att säkerställa byggnadernas bärighets- samt sättningskapacitet bör
vidare undersökningar av jordlagerföljden samt deformationsegenskaper
utredas. Det ska tilläggas, att om en ny lastnerräkning görs med ett
lättare material än betong, kan geotekniken eventuellt säkerställas utan
vidare undersökningar.
Plankarta kompletteras med en bestämmelse om att komplementbyggnader och påbyggnad ska utföras i lätt byggmaterial. Som
huvudsakligt byggmaterial i stomme och i övriga byggnadsdelar skall trä
användas eller annat byggmaterial med likvärdig eller lägre tyngd.

Risk för översvämning
eller erosion

En hydraulisk modellering för staden Alingsås har utförts av Sweco,
daterad 2009-12-30. Översvämningsberäkningar har gjorts utifrån högsta
vattennivån 2006 (+ 60,4) samt framtida ökade nederbördsmängder till
följd av ett förändrat klimat. Det värsta scenariot innebär 60% ökade
vattenflöden i Säveån och Lillån. Detta används för att beräkna de nivåer
som kommunen använder som dimensionerande vattennivå för viktiga
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byggnader år 2100.

Gårdshus för cyklar, förråd och sopsortering som planändringen gäller
ligger på ca 30 meters avstånd från närmaste vattendrag som är Lillån.
Gårdshusen kommer att ligga på +63 m över nollplanet. Det är ca 3 m
över högsta vattennivå och någon risk för översvämning föreligger inte
(höjdnivåer är angivna i höjdsystemet RH2000). Eftersom Lillåns kanter
är stensatta föreligger heller inte någon risk för erosion.
Riksintresse –
Kulturmiljövård

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Ur motiveringen
kan citeras: ”Alingsås har en av Sveriges bäst bevarande stadskärnor,
karaktäristisk för den äldre svenska lågskaliga trästaden med hantverksoch handelsgårdar.” Kvarteret Hill byggdes mycket senare, på 1960-talet,
och nu föreslagna indragna takvåningar bedöms inte påverka
riksintresset.

Riksintresse kommunikationer

Söder om planområdet finns Västra Stambanan som utgör riksintresse.
Föreslagen detaljplan bedöms inte begränsa möjligheterna till utveckling
av Västra Stambanan.

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.

Friytor

Friytor för lek och utevistelse finns för både befintliga och tillkommande
bostäder.

Gator

Planområdet gårdsrum kommer att trafikmatas via Plangatan.
Tillfartsgator till bostadsområdena kommer inte att bli påverkade av
planändringen. Befintlig p-hus kommer att trafikmatas via Södra
Strömgatan.

Räddningsvägar

Ett brandkrav vid utrymningshöjder högre än 9 meter är att tillräckligt
breda räddningsvägar eller uppställningsplatser anordnas för bilburen
maskinstege (avståndet gäller från fönsterunderkant eller överkant
balkongräcke till underliggande mark). Ett alternativ är att byggnaderna
utförs med trapphus enligt Tr2 utförande. Släckbil ska ha högst 50 meter
till alla ytterdörrar på byggnad där insats kan behöva göras. För
gruppbostäder krävs två av varandra oberoende utrymningsvägar.

Parkering för bilar

Att tillräckligt med bilparkering finns ska redovisas vid bygglovsprövning.
(Parkeringshus finns i kvarteret).

Parkering för cyklar

Tillräckligt med cykelparkering ska redovisas vid bygglovsprövning

Kollektivtrafik

Flera busslinjer tangerar området. Två busshållplatser finns i omedelbar
närhet av området.

Vatten/avlopp

Området ansluts till kommunalt vatten och avlopp.
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El

Transformatorstation finns inom planområdet.
I byggnaderna bör femledaresystem installeras för att minska elektromagnetiska fält.

4. Konsekvenser
Ekologiska
konsekvenser

Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden och skydd av
naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7. Förändringen avser ett
detaljplanerat område där marken redan är ianspråktagen.
Exploateringen sker i ett bra kommunikationsläge med närhet till
kollektivtrafik och goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik.

Sociala
Konsekvenser

Förtätning skapar fler människor i rörelse. Människor trivs i regel där
andra människor finns och det finns en trygghetsaspekt i att röra sig i en
stad med kontinuerligt sammanhållen bebyggelse. Det blir också både
trevligare och tryggare i områden när det finns fler chanser för möten och
fler utblickar över annars folktomma gator.

Ekonomiska
konsekvenser

Förtätning i områden där infrastruktur redan är utbyggd ger lägre
byggkostnader. Planområdet ligger intill redan utbyggd infrastruktur
såsom väg, VA-ledningar, fjärrvärme etc., vilket är samhällsekonomiskt
gynnsamt.
Planändringen medför inga kommunala kostnader.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön
samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU.
Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för
utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Miljökvalitetsnormer
finns för kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar
(PM10) och ozon i utomhusluft.
Normerna för utomhusluft överskrids inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på grund av den påbyggnad som tillåts i detaljplanen.
Miljökvalitetsnormer för vatten bedöms inte heller påverkas negativt av
genomförandet av detaljplanen.

Alingsås miljömål

Kommunen har 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. Ett övrigt övergripande mål är att 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.
Mätningar av svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2), samt de flyktiga
organiska kolvätena (VOC), bensen, toluen och xylen har tidigare skett
under vintertid. Fr.o.m. år 2013 har de regelbundna mätningarna av SO2
upphört. Mätningar av VOC och NO2 sker numera jämt fördelade över
hela året.
Inom det aktuella planområdet finns inga gator. Området gränsar till
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Västra Ringgatan som är tätortens mest trafikerade gata. På Västra
Ringgatan har miljömålet för kvävedioxid återkommande överskridits de
närmaste åren. Även miljömålet för PM10 överskreds vid GR:s
luftvårdsprograms mätning på Västra Ringgatan år 2015.

Utifrån beräkningar år 2016 ser det ut som att halterna för PM10 minskar
i tätorten. Faktorer som väderlek och trafikintensitet tillsammans med
fordonsutveckling och minskad användning av dubbdäck bör vara
faktorer som har påverkat resultatet. De senaste åren har vintrarna varit
milda vilket har bidragit till lägre nivåer av luftföroreningar i kommunen.
Planförslaget bedöms inte påverka uppfyllandet av miljömålen.
Buller

På plankartan regleras vilka ljudnivåer som ej får överskridas.
Vilka ljudnivåer som inte bör överskridas regleras med stöd av miljöbalken (9 kap. 12 §) av ”Förordning (2015:216 och 2017:359) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader”.
En bullerutredning har tagits fram 2017-06-21 av Brekke & Strand
Akustik AB.
Beräkningar har utförts för ekvivalenta och maximala ljudtrycksnivåer
från väg- och järnvägstrafik. Beräkningarna är utförda för en framtida
trafikmängd för år 2040 baserat på en generell trafikökning på 1 %
per år.
Beräkningsresultaten visar att en del fasader överskrider de tillåtna
fasadnivåerna för väg- och järnvägstrafik.
Planritningarna för takvåning på hus A och hus F måste utförmas så att
minst hälften av bostadsrummen i en bostad är vända mot en sida där
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Detta uppfylls på gårdssidan av byggnaderna.
Alla byggnader har tillgång till en uteareal på markplan som klarar
riktvärdena.
Området klarar riktvärdena för flygbuller.

Skuggpåverkan

En Solstudie har gjorts av Studio Ekberg AB 2018-01-24. Den studion
visar att skuggpåverkan på omkringliggande fastigheter i synnerhet de
fastigheter som ligger öster om planområdet (fastigheter Hill 2 och Hill 3)
är marginellt.

Strålning

Ingen kraftledning eller transformatorstation inom planområdet bedöms
medföra risk för strålning.
Behovsbedömning

BehovsbedömningStällningstagande

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen 4
kap 34 § och Miljöbalken 6 kap 7 § för aktuell detaljplan. Kommunen har
bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan.
Därmed är en miljökonsekvensbeskrivning inte aktuell för planområdet.
5. Administrativa frågor

Genomförandetid

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

Planarbetet påbörjades efter 2015-01-02 och planeringen sker därför i
enlighet med den nya version av plan- och bygglagen (PBL) som gäller
från och med detta datum.

Handläggning

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

Planavgift

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

Organisatoriska frågor

Planen förväntas antas i början i mitten av år 2018. Fastighetsägare
ansvarar för anläggningar på kvartersmark.

Fastighetsrättsliga frågor Fastigheten ges genom detaljplanen möjlighet till utökad byggrätt.
Ekonomiska frågor

Anläggningar på kvartersmark bekostas av exploatören.

Utredningar

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
• Bullerutredning, Brekke & Strand Akustik AB, 2017-06-21.
• Geoteknisk utredning, Norconsult, 2018-03-21.
• Solstudie, Studio Ekberg AB 2018-01-24

Tekniska frågor

Alingsås Energi Nät, Telia samt övriga nätägare ska kontaktas i god tid
innan arbeten påbörjas som påverkar deras anläggningar.
Planavdelningen

Nermina Ombasic
Planarkitekt

Antagandedatum:
Lagakraftdatum:
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2018-05-14

AV PLANKARTA

SOM TILLKOMMER

minst 1,1 m.

av helt eller delvis genomsiktliga material.

med undantag av komplementbyggnader med
en sammanlagd byggnadsarea

ANTAGANDEHANDLING
Rekommendationer i geoteknisk utredning, daterad 2018-03-22,

Nermina Ombasic
Planarkitekt

Beslutdatum

Antagande
2018-05-14
Lagakraft

Sign
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Samhällsbyggnadskontoret
Handläggare: Nermina Ombasic, tfn 0322-61 71 60

Dnr 2016.478 211

Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Plangatan 1-6 och 8

Granskningsutlåtande 2018-04-20
Samrådsskede
Samråd har skett med länsstyrelsen och lantmäteriet. Övriga berörda har genom en Kallelse
daterad 2017-11-16 givits tillfälle till samråd under tiden 17 november 2017 - 7 december 2017.
Granskningsskede
Genom en Underrättelse daterad 2018-04-03 har förslaget sedan varit tillgängligt för granskning
under tiden 4 april 2018 - 18 april 2018.
Alla yttrande finns i sin helhet på Samhällsbyggnadskontoret samt följer som bilaga till det här
Granskningsutlåtandet.
Alla undersökningar och studier finns i sin helhet på Samhällsbyggnadskontoret samt följer som
bilaga till det här Granskningsutlåtandet.
(Om anmärkningar finns mot den kommande juridiskt bindande plankartan, har detta markerats med
ett x):

SAMRÅDSSKEDE
Skriftliga yttranden som har inkommit under samrådsskede
Myndigheter, nämnder m.fl.:
1. Länsstyrelsen, yttrande, 2017-12-06
2. Länsstyrelsen, Kulturmiljöenheten, beslut, 2018-01-12
3. Miljöskyddsnämnd, delegationsbeslut 695/17, 2018-01-17
4. Lantmäteriet, yttrande, 2017-12-06
5. Fabs, yttrande, 2017-12-06
Sakägare
6. Ägarna till: Hill 2, Hill 3, Trädgården 21

Anmärkn
-

Synpunkter (från samrådsskede)

Kommentarer

1. Länsstyrelsens anser att planarbetet
behöver kompletteras med en geoteknisk
utredning samt att Tillstånd till ingrepp i
fornlämning enligt Kulturmiljölagen ska fås.

Planhandlingarna har kompletterats med en
geoteknisk utredning som Norconsult gjorde
2018-03-18. Utredningen visar att påbyggnad
med en våning av lättare material bedöms möjlig
att utföra ur geoteknisk synpunkt.
Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning
daterad 2018-01-12 har fåtts. (Se punkt 2
nedan).

2. Länsstyrelsen, Kulturmiljöenheten ger
Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning.

Noteras
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3. Miljöskyddsnämnden anser att Planbeskrivningen under rubrikerna för Miljökvalitetsnormer ska ändras.

Planbeskrivningen har ändrats enligt
Miljöskyddsnämndens synpunkter.

4. Lantmäteriet har inget att erinra mot
planförslaget.

Noteras

5. Fabs har inget att erinra mot planförslaget.

Noteras

6. Ägarna till Hill2, Hill 3 och Trädgården 21
hade synpunkter angående: dagsljus,
trafiksituationen, parkeringen samt
kulturhistorisk intresse.

Planhandlingarna har kompletterats med
detaljerad Solstudier som Studio Ekberg gjorde
2018-01-24. Studier visar att skuggpåverkan på
omkringliggande fastigheter i synnerhet de
fastigheter som ligger öster om planområdet
(fastigheter Hill 2 och Hill 3) är marginellt.
Synpunkter om parkeringen och trafiksituationen
gäller mark som ligger utanför planområdet och
kommer inte att behandlas i den här planen.

GRANSKNINGSSKEDE
Skriftliga yttranden som har inkommit under granskningsskede
Myndigheter, nämnder m.fl.:
7. Länsstyrelsen, yttrande, 2018-04-18
8. SGI (Statens geotekniska institut), synpunkter, 2018-04-18
9. Lantmäteriet, yttrande, 2018-04-16

Anmärkn
-

Synpunkter (från granskningsskede)

Kommentarer

7. Länsstyrelsens bedömer att planen kan
accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.

Noteras

8. SGI:s synpunkter är att geotekniska
aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende
skred, ras och erosion ska klarläggas för
hela planområdet.

En geoteknisk utredning ”PM_Alingsås,
geoteknisk utredning påbyggnad 180322” som
Norconsult gjorde visar att: ”En påbyggnad med
en våning av lättare material bedöms möjlig att
utföra ur geoteknisk synpunkt. Den geotekniska
bärigheten bedöms klara av tillförd lastökning.
Sättningarna av denna lastökning bedöms inte
bli av en storleksordning som orsakar skada på
befintliga samt omgivande hus.”
Plankarta kompletteras med en bestämmelse
om att komplementbyggnader och påbyggnad
ska utföras i lätt byggmaterial.

9. Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslaget.

Noteras
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Vid överläggningar med samhällsbyggnadsnämnden har framkommit synpunkter på att

Sammanfattning och revideringar
Med anledning av framförda synpunkter föreslår samhällsbyggnadskontoret revidering av ”Ändring nr 1 av plankarta” med:
•

en planbestämmelse om egenskapen av byggmaterial

Närboende med synpunkter som inte tillgodosetts:
Ägarna till Hill2, Hill 3 och Trädgården 21
Fortsatt arbete
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att anta detaljplanen.
Planavdelningen

Ulrika Samuelsson
Plan-och bygglovchef

Nermina Ombasic
Planarkitekt
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Handläggare:
Nermina Ombasic
SBN-datum:
2018-05-14

Bostäder vid Plangatan 1-6 och 8
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning
Syfte med planändringen är att skapa en utökad
byggrätt för de nio flerbostadshusen som ligger
inom kvarteret Hill 1 i centrala Alingsås.
Planändringen ska möjligöra påbyggnad av
befintliga bostadshus med ytterligare en våning
samt utbyggnad av balkonger. Nybyggnadsarea för
tillkomande bostäder är ca 2700 m². Syfte med
ändringen är dessutom uppförande av några
gårdshus för cyklar, förråd samt sopsortering.
Fastigheten ägs av HSB BRF Alströmer i Alingsås.

sett från
Plangatan

Översiktskarta

sett från Västra Ringgatan
Page 91 of 194

Bostäder vid Plangatan 1-6 och 8
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Avtal Överlåtelser Projektering

Handläggare:
Nermina Ombasic
SBN-datum:
2018-05-14
Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

Översiktskarta

2018-05-14
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2

Skrivelse angående
fastigheten Furuhöjd nr 13 i
Alingsås kommun
10
2018.057 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-05-14
Johan Delvert

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.057 SBN

Beslut om kostnadsfri planändring Furuhöjd 13
Ärendebeskrivning
En skrivelse inkom till Samhällsbyggnadskontoret 2018-03-26 undertecknad XXXXX, ägare
av fastigheten Furuhöjd 13 (Se bilaga). Fastigheten omfattas av tre planer och saknar
byggrätt. De anser att det är Byggnadsnämndens fel att denna situation har uppstått och att
nämnden därför ska åtgärda detta genom en kostnadsfri planändring.
Beredning
Fastigheten, som uppkom genom en tomtindelning från 1951, omfattas av tre olika planer,
A109 från 1947, A280 från 1960, och A299 från 1961. I A109 från 1947 fanns byggrätt för
Furuhöjd 13, men i A280 från 1960 togs byggrätten bort och halva fastigheten reglerades
som naturmark på grund av topografin som skulle göra det för kostsamt att koppla den till
avloppsnätet. När A299 antogs 1961 så reglerades den delen av Furuhöjd 13 som i 1960 års
plan blev naturmark, åter som tomtmark, dock utan byggrätt.
1974 gavs dispens för att uppföra ett bostadshus på Furuhöjd 13 med villkoret att en
avloppspump installerades. XXXXX har stått som ägare av fastigheten sedan 1975.
Något formellt fel har såvitt får förstås inte begåtts gällande planering av den aktuella
fastigheten och området. Samhällsbyggnadskontorets verksamhet vad gäller detaljplanering
är finansierad antingen genom planavtal (där exploatören betalar kostnaderna), planavgift
(där kostnaderna för planarbetet tas ut i samband med eventuellt bygglov) eller genom
kommunbidragsfinansiering (där medel vanligen erhålls i samband med fastställande av
flerårsstrategi och då utpekas också vanligen de detaljplaner som kommunbidraget avser).
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att
kostnadsfritt ändra detaljplan för Furuhöjd 13.

Beslutet ska skickas till
Plan- och bygglovsavdelningen

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovschef

Johan Delvert
Planarkitekt
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Kostnadsfri planändring Furuhöjd 13
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Sammanfattning

Översiktskarta

Handläggare:
Johan Delvert, Ulrika Samuelsson
SBN-datum:

Avtal Överlåtelser Projektering

2018-05-14
Iordningsställande
av allmän plats

Fastighetskarta och plantolkning

Ärendebeskrivning: Fastigheten omfattas
av tre planer och saknar byggrätt.
Fastighetsägaren vill att SBN skall åtgärda
detta genom en kostnadsfri planändring
enligt skrivelse daterad 2018-03-25.
Beredning: Senaste planen antogs 1961
och reglerar fastigheten som tomtmark utan
byggrätt, främst då topografin gjorde det
problematiskt att ansluta avloppet. 1974
gavs dispens för att bygga en bostad på
fastigheten om avloppsfrågan löstes. SBK
anser att inget formellt fel har begåtts
gällande planläggningen av fastigheten och
området.
Översiktskarta
Förslag till beslut: SBN beslutar att inte ge
SBK i uppdrag att kostnadsfritt ändra
detaljplan för Furuhöjd 13.

A280 (1960)
A299 (1961)

A109 (1947)

Foto
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Lövekulle 1:81, ansökan om
planbesked
11
2018.021 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-04-23
Cecilia Sjölin

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.021 SBN

Planbesked Lövekulle 1:81
Ärendebeskrivning
En komplett begäran om planbesked har inkommit 2018-01-23. Kommunen ska ge
planbesked inom fyra månader angående avsikten att inleda ett planläggningsarbete.
Planbegärans syfte: Ändring av detaljplan för att möjliggöra en avstyckning av befintlig
bostadsfastighet på drygt 2000 kvm som enligt gällande plan inte får avstyckas.
Vid positivt planbesked ska kommunen bedöma när ett slutligt beslut om antagande av en
detaljplan kan komma att tas. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen
kommer att antas eftersom planarbete är en prövning av ett antal olika frågor.
Samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska
avbrytas.
Förvaltningens yttrande
Tidigare beslut: Gällande detaljplan (DP 63) antogs 1998 och anger bostadsändamål med
minsta tomtstorlek på 2000 kvm för aktuell fastighet.
Generell bedömning: Lövekulle 1:81 angränsar till Svallåsviken, vilken är en allmän badplats.
Därför är det viktigt att det även fortsättningsvis finns tomtavskiljare (häck/staket) mot den
allmänna platsen. Frågan om släckvatten kommer att hanteras i planarbetet med avseende
på närheten till sjön samt till badplatsen. Eventuell minskad utsikt (även vidvinkel) för
närmaste grannar ska studeras närmare och minimeras i planarbetet. Fastigheten ingår i den
översvämningskartering som har tagits fram av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap). I enlighet med dess beräkning av 100-års flöde samt enligt kommunens nya
översiktsplan ska hänsyn tas till eventuell översvämning från Mjörn upp till +61,0 m.ö.h.
Därför ska en planbestämmelse gällande maximal belastning, grundläggning och lägsta
golvhöjd med hänsyn till eventuella översvämningsrisker formuleras i detaljplaneskedet om
det inte anses onödigt. Dessutom ska det anges att bostäder ska ha en vattentät
konstruktion upp till +61,0. Denna höjd inkluderar även ev. vind- och vågpåverkan.
Avvikelser från begäran: Infartsväg till ny tomt ska ligga på ”stamfastigheten”, då denna
utformning bidrar till bäst nyttjande för båda fastigheterna. De bägge tomterna ska efter
avstyckning vara minst 1000 kvm reell tomtmark.
Exempel på utredningar som behöver tas fram: Geoteknik, hydrologi, släckvatten
Exempel på avtal som behöver upprättas: Planavtal, lantmänteriförrättning, servitut
Slutligt antagande: En detaljplan bedöms kunna antas under år 2019/2020. En förutsättning
för detta är att sökanden skrivit under ett planavtal om finansiering av planarbetet senast
årsskiftet 2018/19. Med jämna mellanrum beslutar kommunstyrelsen om en övergripande
detaljplanebeställning och vilka detaljplaner som ska beredas av kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden kan också komma att besluta om en detaljplanebeställning med
prioritering mellan de detaljplaner som ska beredas och antas av
samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär att tidpunkten för antagande av en detaljplan kan
komma att justeras.
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked till att inleda ett planläggningsarbete för
Lövekulle 1:81, med kommentarer enligt samhällsbyggnadskontorets yttrande ovan.

Beslutet ska skickas till
Exp: SBK Plan (CS, JS)

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Cecilia Sjölin
Planarkitekt
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Handläggare:
Cecilia Sjölin
SBN-datum:
2018-05-14

Planbesked – Lövekulle 1:81
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Sammanfattning

Iordningsställande
av allmän plats

Foto från Svallåsvägen

Ansökans syfte: Ändring av detaljplan för att möjliggöra en avstyckning av
befintlig bostadsfastighet som enligt gällande plan inte kan avstyckas.
Tidigare beslut: Gällande detaljplan (DP 63) antogs 1998 och anger
bostadsändamål med minsta tomtstorlek på 2000 kvm för aktuell fastighet.
Bedömning: Lövekulle 1:81 angränsar till Svallåsviken, en allmän badplats.
Tomtavskiljare ska därför finnas mot badplatsen. Det finns en variation av
såväl husplacering som tomtstorlek inom området. Minsta tomtstorlek ska
dock inte understiga 1000 kvm. Infart ska ske via servitut. Behov av att
utreda släckvattnet ska studeras vidare i planarbetet. Delar av tomten ligger
inom MSB:s översvämningskartering och därför ska planbestämmelse finnas
som tar hänsyn till ev. översvämning från Mjörn upp till +61,0 m.ö.h.
Eventuell minskad utsikt för närmaste grannar ska studeras och minimeras i
planarbetet.
Förslag till beslut: Positivt planbesked

Översiktskarta

Ansökan

Förslag på ny tomtgräns

2018-04-27
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Bergsprängaren 6,
sanktionsavgift för
komplementbyggnad som
tagit i bruk innan slutbesked
meddelats
12
2018.075 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-04-26
Päivi Hauska
0322 61 68 86
2018.075 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Bergsprängaren 6, komplementbyggnad har tagits i bruk
innan slutbesked meddelats, 2016-0438
Ärendebeskrivning
En byggnad med startbesked har tagits i bruk innan ett slutbesked har erhållits. Startbesked
meddelades för en bygglovfriåtgärd, orangeri på 24 m2, den 22 juli 2016, § D 570.
Vid ett besök i området 8 mars 2018 såg byggnadsinspektör, Päivi Hauska, att orangeriet
tagit i bruk. Ett brev med begäran om förklaring skickades till fastighetsägaren 29 mars 2018.
Pierre Hultstrand ringde upp byggnadsinspektören
5 april 2018 och bekräftade att bygganden tagits i bruk under hösten 2017.
Ett brev skickades 12 april 2018 där fastighetsägarna gavs tillfälle att yttra sig angående
Samhällsbyggnadskontorets bedömning om att byggnaden tagits i bruk innan slutbesked
meddelats samt en beräknad sanktionsavgift.
Yttrande från fastighetsägarna
Fastighetsägaren förklarar, yttrandet inkom 17 april 2018, att de missat att ansöka om
slutbesked då de också under samma period gjorde en stor ombyggnad av enbostadshuset.
När ombyggnaden var klar tänkte de inte på att de behövde ytterligare ett beslut från
Samhällsbyggnadskontoret.

Bedömning
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att byggnaden har tagit i bruk innan slutbesked
meddelats och därmed bryter mot bestämmelserna i 10 kap 4 § plan- och bygglagen (PBL).
En byggsanktionsavgift får tas ut om någon bryter mot bestämmelserna i 8-10 kap i plan- och
bygglagen, även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet (11 kap. 51
och 53 §§ PBL).
Byggsanktionsavgiften för att trots förbud i 10 kap 4 § PBL tagit komplementbyggnaden
(9kap 18 § PBF) i bruk är 0,05 prisbasbelopp med tillägg av 0,001 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsavgift. 2 275 + 410 = 2 685 kronor.
Förslag till beslut
Med stöd av 11 kap. 51 § PBL, samt 9 kap 18 § plan- och byggförordningen (2011:338),
PBF, påförs fastighetsägarna Helen Thordmark Hultstrand och Pierre Hultstrand till
fastigheten Bergsprängaren 6 en byggsanktionsavgift om 2 685 kronor.
Avgiften ska betalas till Alingsås kommun inom två månader efter det att beslutet har
delgetts de avgiftsskyldiga.
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Upplysningar - Lagrum
Plan- och bygglagen
10 kap 4 § Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för
byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar
annat.
11 kap 51 § Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut
som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ eller mot en
bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska
tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 16 kap. 12 §.
11 kap 53 § En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet.
11 kap 53 a § En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i
rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller
en fjärdedel.
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av
mindre allvarlig art. Lag (2013:307).
Plan- och byggförordning
9 kap 18 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen
(2010:900) ta en byggnad i bruk efter nybyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett
slutbesked är för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten
byggnad, 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av
byggnadens sanktionsarea.
1 kap 7 § Med sanktionsarea avses i denna förordning den area som i fråga om en lov- eller
anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en kombination av dessa
minskad med 15 kvadratmeter.
En faktura kommer att skickas ut separat. 2 685 kronor fördelas likvärdig mellan
fastighetsägarna.
Bilagor: startbeskedet, ritningar, fastighetsägarens yttrande, fotografier från platsbesöket

Beslutet ska skickas till
Exp: Sökande Delg kv, (bilaga ”Hur man överklagar”), Akten.

Aila Hirvonen Bremefors
Stadsarkitekt

Päivi Hauska
Granskningsingenjör
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Handläggare:
Päivi Hauska
SBN-datum:

Bergsprängaren 6

2018-05-14

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Bygglov
Utställning

X

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning
Tillsynsärende:
en komplementbyggnad har tagits i
bruk innan ett slutbesked meddelats
av SBK.
•SBK förslår: byggsanktionsavgift
om 2 685 kronor.

Översiktskarta
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2018-04-30

1

Bulten 1, sanktionsavgift för
komplementbyggnad som
tagit i bruk innan slutbesked
meddelats
13
2018.078 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-04-30
Päivi Hauska
0322-61 68 86
2018.078 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

BULTEN 1 - Ibruktagande av två lagerhallar med tidsbegränsat bygglov
innan slutbesked meddelats 2016-0433
Ärendebeskrivning
Ansökan om tidsbegränsat bygglov, 2016-07-12 - - 2018-07-12, för två lagerhallar inkom till
Samhällsbyggnadskontoret 13 juli 2016. Syftet med tidsbegränsat bygglov var att
lagerhallarna behövdes under en viss period för ett utökat behov av materialförsörjning för
verksamheten. De två tälten har byggnadsarean 120 kvm vardera. Byggstart var beräknad i
augusti 2016 och de båda hallarna kunde monteras på en vecka.
Ett tidbegränsat bygglov med startbesked, till och med 2018-07-12, beviljades 2016-07-13
för lagerbyggnaderna.
Enligt Samhällsbyggnadskontorets (SBK) rutin om oavslutade ärenden, konstaterades att
slutbesked för de två lagerbyggnaderna inte hade begärts. En påminnelse om slutbesked
skickades ut 12 oktober 2017 och om en förklaring varför slutbesked inte begärts.
Samhällsbyggnadskontoret mottog en förklaring 17 november 2017 där man förklarar att
lagerbyggnaderna tagits i bruk i tron om att all dokumentation var korrekt enligt PBL och
beklagar att detta inte var fallet. En signerad kontrollplan lämnades in samtidigt.
Då ABB uppgett att lagerhallarna tagits i bruk gjorde byggnadsinspektör, Päivi Hauska, ett
tillsynsbesök på fastigheten 1 december 2017 och kunde konstatera att byggnaderna tagit i
bruk och att den tillfälliga användningen av lagerhallarna var i slutfasen och skulle monteras
ned. SBK gav ABB möjlighet att yttrande sig över överträdelsen. ABB meddelar 17 december
2017 att de inte hade något att tillägga.
Ett brev skickades 27 februari 2018 där ABB gavs tillfälle att yttra sig angående
Samhällsbyggnadskontorets bedömning om att byggnaden tagits i bruk innan slutbesked
meddelats samt en uppskattad sanktionsavgift. Något yttrande har inte inkommit SBK.
Den 26 mars 2017 meddelar XXXX för ABBs räkning att lagertälten monterats ned och
marken har återställts.
Bedömning
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att de två lagerbyggnaderna har tagits i bruk innan
slutbesked meddelats och därmed bryter mot bestämmelserna i 10 kap. 4 § plan- och
bygglagen (PBL).
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen ta en byggnad i
bruk innan Samhällsbyggnadsnämnden utfärdat ett slutbesked är för lagerbyggnad 0,6
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens
sanktionsarea (9 kap 18 § 4p PBF).
Detta ger 26 880 kr per byggnad och 9 408 kr för en byggnads sanktionsarea. Summan av
sanktionsavgiften för två lagerbyggnader är 72 576 kronor. 2017 års prisbasbelopp om
44800 kronor har kommunicerats.
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Förslag till beslut
Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt 9 kap. 18 § plan- och
byggförordningen, (2011:338), PBF, påförs ägaren (556029-7029) till byggnadsverken en
byggsanktionsavgift om 72576 kronor. Avgiften ska betalas till Alingsås kommun inom två
månader efter det att beslutet har delgetts ABB.

Upplysningar
Lagrum
Plan- och bygglagen
11 kap. 5 § ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa
eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en
bestämmelse i PBL m.m.
10 kap 4 § Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för
byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar
annat.
11 kap 51 § Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut
som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ ska
byggnadsnämnden ta ut byggsanktionsavgift.
11 kap 53 § En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet.
11 kap 53 a § En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i
rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller
en fjärdedel.
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av
mindre allvarlig art. Lag (2013:307).
Plan- och byggförordning
Bestämmelser om byggsanktionsavgifter finns i 9 kap. plan- och byggförordningen (PBF
2011:338).
9 kap 18 § 4 p. Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen
(2010:900) ta en byggnad i bruk efter nybyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett
slutbesked är för en annan byggnad än de som avses 1-3 p. 0,06 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
1 kap 7 § Med sanktionsarea avses i denna förordning den area som i fråga om en lov- eller
anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en kombination av dessa
minskad med 15 kvadratmeter.
Bilagor: Situationsplan, fotografier från platsbesöket, ABB:s yttrande
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En faktura kommer att skickas ut separat.

Beslutet ska skickas till
Exp: Sökande (bilaga ”Hur man överklagar”), fastighetsägare Bulten 1, Akten.

Aila Hirvonen Bremefors
Stadsarkitekt

Päivi Hauska
Granskningsingenjör
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Handläggare:
Päivi Hauska
SBN-datum:

Bulten 1

2018-05-14

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Bygglov
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning
Tillsynsärende:
två lagerhallar med tidsbegränsat
bygglov har tagits i bruk innan
slutbesked meddelats.
SBK förslår: byggsanktionsavgift om
72576 kronor.

Översiktskarta

Lagerhall 1

Lagerhall 2
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2018-04-30

1

Mjölnaren 2, avvisa då
ansökan ej är komplett
14
2018.076 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-04-19
Päivi Hauska
0322-61 68 86
2018.076 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Mjölnaren 2 rivningslov och bygglov för
komplementbyggnad, 2016-0633
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 8 november 2016 och avser rivning av gårdsbyggnad och bygglov för
återuppbyggnad.
För fastigheten gäller stadsplan A 473, ändring av stadsplanen, antagen 1985.
Gårdsbyggnaden har beteckningen q i detaljplanen vilket innebär att särskild miljöhänsyn
ska tas. Det betyder att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk
eller miljömässig synpunkt inte får förvanskas det vill säga dess yttre from och allmänna
karaktär.
Gårdsbyggnaden på fastigheten Mjölnaren 2 har högt kulturhistorisk värde och finns i
Alingsås kommuns Kulturmiljöprogram Stadskärnan - inventering av kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse. Gårdsbyggnaden uppfördes 1902.
Ansökan är ofullständig och det är oklart vad byggnaden är tänkt att användas till. De
ritningar som finnas i ansökan är inte fackmannamässigt utförda. Bygglovhandläggaren har
besökt fastigheten och konstaterade att byggnaden är i dåligt skick vilket innebär att vissa
delar behöver rivas och byggas upp på nytt. Handläggaren har haft flera kontakter med den
sökande angående begäran om kompletterade handlingar. En komplett ansökan har inte
inkommit till Samhällsbyggnadskontoret.

Bedömning
Samhällsbyggnadskontorets bedömer att ansökan inte är komplett och att begärda
handlingar inte har inkommit till SBK enligt överenskommelse varmed SBK föreslår att
ansökan ska avvisas.
Förslag till beslut
Ansökan om bygglov avvisas med stöd av 9 kap 22 § Plan- och bygglagen.
Upplysningar
Avgift tas ut med 1 019 kronor. Faktura sänds separat.
Hur beslut kan överklagas Formulär 1.

Beslutet ska skickas till
Exp: Sökande, Akten.
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Aila Hirvonen Bremefors
Stadsarkitekt

Päivi Hauska
Granskningsingenjör
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Handläggare:
Päivi Hauska
SBN-datum:

Mjölnaren 2

2018-05-14

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Bygglov
Utställning

X

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning
Ansökan är ofullständig och det är oklart
vad byggnaden är tänkt att användas till.
De ritningar som finnas i ansökan är inte
fackmannamässigt utförda.
SBK förslår: avvisa ansökan

Översiktskarta
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2018-04-30

1

Lygnared 1:31, byggov
16
2018.014 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-04-19
Martin Frank Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.014 SBN

Lygnared 1:31, byggovBygglov för fritidshus
(2017-0710)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Lygnared 1:31.
Byggnaden uppförs i ett plan och får en byggnadsarea på 120 m2. Takvinkeln blir 15 grader.
Byggnadens FG (golvhöjd) blir + 98,35. Byggnaden får en byggnadshöjd på ca 4,3 meter.
Byggnaden placeras 7,6 meter från närmaste fastighetsgräns.
Byggnaden utformas med svart träpanel, takbeläggningen blir grå betongpannor. Byggnaden
grundläggs med platta på mark. Uppvärmningssätt blir luft/vatten värmepump. Byggnaden
ansluts till enskild anläggning för vatten, avlopp och dagvatten.
Byggnadsplatsen ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser, men inom
sammanhållen bebyggelse.
Byggnadsplatsen berörs av översiktsplan för Alingsås kommun, ÖP 95:
R2. Långsiktigt bestående skogsbruk: Skogsbruk klass 1-2. Åtgärder får inte vidtas som
hindrar ett rationellt skogsbruk.
R7. Område med stort naturvärde: Vid pågående mark- (och vatten-) användning skall
särskild hänsyn tas till den vetenskapliga naturvården. Förordnanden enligt naturvårdslagen
kan aktualiseras.
Byggnadsplatsen utgörs för närvarande av ängsmark/sly. Byggnadsplatsen ligger inom
sekundär skyddszon för Färgens ytvattentäkt samt inom ett område med hög radonrisk. Den
aktuella platsen berörs inte av några konstaterade natur-, friluftslivs- eller bevarandevärden.
Yttranden
Berörda grannar, Lygnared 1:30, Lygnared 1:32, Lygnared 1:38 och Lygnared 1:15, har
givits möjlighet att yttra sig i ärendet.
Yttrande har inkommit från Lygnared 1:30, utan invändningar mot förslaget.
Lygnared 1:38 skriver i sitt yttrande inkommet 2018-01-25:
Fritidshus i ett permanentområde.
Lygnared 1:15 skriver i sitt yttrande inkommet 2018-01-30:
OBS, Bäcken mynnar ej ut i Lygnöån. Gräv den först, vill inte ha vatten i min källare.
Lygnared 1:32 skriver i sitt yttrande inkommet 2018-02-15:
Se mejlkonversation med Lena Braf, miljöskyddsinspektör.
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Synpunkterna till Lena Braf sammanfattade i e-postmeddelande daterat 2018-01-25:
Tidigare i år har tillstånd beviljats till en byggnation på Lygnared 1:38 som ligger högre upp
på sluttningen mot deras hus. Antons fastighet ligger i sluttningen nedanför den planerade
byggnationen på Lygnared 1:31. Byggnationen innebär att ytterligare ett hus planeras
tillkomma ovanför deras hus.
Han hyser oro över att det ska komma att leda till försumpning av deras tomt.
De har redan problem med ytligt grundvatten i de nedre delarna av tomten.
Kan det betyda att de har vatten i husgrunden i slutändan?
Finns det något sätt att försäkra sig om att de får ersättning om de i framtiden får problem
eller drabbas av annan skada? Exempelvis om de blir tvungna att dränera om tomten.
Han frågar sig om det finns risk för förskjutning eller ökad rasrisk om marken blir blötare. Jag
konstaterar att det på jordartskartan anges att det är isälvsmaterial på platsen. Det bör
innebära att det är sand och block. Det bör därför inte vara skred- eller sättningsbenäget.
Däremot kan det innebära att marken är genomsläpplig och att föroreningar har större risk att
sprida sig.
Bedömning
Den ansökta åtgärden bedöms förenlig med de rekommendationer som finns i
översiktsplanen för Alingsås kommun, ÖP 95, då den tänkta åtgärden placeras i anknytning
till befintlig sammanhållen bebyggelse. Den bedöms inte påverka skogsbruket eller områdets
naturvärden negativt.
Sökande har presenterat en lösning över hur dagvattnet ska hanteras utan att det innebär en
ökad risk för dagvattenproblem hos grannarna. Den föreslagna lösningen bedöms
godtagbar. Dagvattenhanteringen behandlas vidare i det tekniska samrådet.
Platsen bedöms inte ha några särskilda natur-, kulturvärden eller andra allmänna intressen.
Byggnaden bedöms till storlek, utformning och placering passa in i omgivningen. Åtgärden
bedöms inte innebära någon olägenhet för omgivningen.
Åtgärden placeras inom befintlig sammanhållen bebyggelse. Detaljplan bedöms dock inte
behöva upprättas utifrån bestämmelserna i Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 4 kap. § 2.
Detaljplanekravet kan komma att aktualiseras för kommande byggnation om fler bostäder blir
aktuella i närområdet.
Förslag till beslut
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Utsedd kontrollansvarig är Mikael Johannison, Pigvägen 5, 438 93 Landvetter. N-behörighet,
Kiwa 5579, giltig t.o.m. 2019-08-26.
Upplysningar
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Tekniskt samråd ska hållas för åtgärden. Beträffande tidpunkt, kontakta kommunens
byggnadsinspektör Päivi Hauska på telefon 0322-616886, alternativt
paivi.hauska@alingsas.se.
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat startbesked enligt
10 kap. 3 § PBL. Nämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift om
byggnationen påbörjas innan startbesked givits enligt 11 kap. 51 § PBL.
Innan byggnaden tas i bruk ska ett slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL. Om
byggnaden tas i bruk innan slutbesked har givits är Samhällsbyggnadsnämnden skyldig att
påföra byggherren en byggsanktionsavgift.
Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem
år från den dag beslutet vunnit laga kraft.
Tillstånd för enskilt avlopp ska vara utfärdat av Miljöskyddskontoret innan startbesked för
bygglov kan utfärdas.
Utstakning samt lägeskontroll ska utföras av behörig mätningstekniker. Kommunens GISavdelning kan utföra detta. Ring Samhällsbyggnadskontorets GIS-avdelning om avgifter etc,
på telefon 0322-61 71 95 eller 0322-61 71 94.
Lovavgift tas ut med 25 812 kronor.
Faktura sänds separat.
Hur beslutet kan överklagas, se bifogad information Hur man överklagar.

Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan om bygglov
Anmälan om kontrollansvarig
Fasadritning, sydväst – nordost
Fasadritning, nordväst – sydost
Sektionsritning
Planritning
Situationsplan

2017-10-26
2017-10-26
2017-10-26
2017-10-26
2017-10-26
2017-10-26
2017-10-26

Beslutet ska skickas till
Sökande, Sakägare fk (Lygnared 1:30), sakägare del kv (Lygnared 1:32, Lygnared 1:38,
Lygnared 1:15), Kontrollansvarig, Byggnadsinspektör (PH), GIS-handläggare fk, PoIT, Akten.

Godkännande chef
Titel

Martin Frank Cederbom
Titel
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Översiktskarta
Lygnared 1:31
Bygglov för fritidshus
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Copyright GIS-enheten - Alingsås kommun 2015

Handläggare:
Martin Frank Cederbom
SBN-datum:
2018-05-14

Lygnared 1:31
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•
•

Ansökan avser bygglov för ett fritidshus.
Byggnadsplatsen ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser, men inom sammanhållen bebyggelse.
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av Översiktsplan, ÖP 95:
R2. Långsiktigt bestående skogsbruk.
R7. Område med stort naturvärde.

•

Förslag till beslut: Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen.

Översiktskarta

Översiktskarta ortofoto
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Foto

1

Sollebrunn 19:56, avslag för
tillbyggnad (ABL) av
enbostadshus
18
2018.077 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-04-27
Päivi Hauska
0322 61 68 86
2018.077 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Sollebrunn 19:56 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
2017-0718
Ärendebeskrivning
En ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus inkom 27 oktober 2017.
Enbostadshuset är sammanbyggt med ett garage. Ansökan avser att bygg till garagedelen
med 7,5 m2.
Vid handläggning av ärendet såg handläggaren, på gatuvybild och flygfoto, att den tänkta
tillbyggande redan var uppförd och garaget var 1,5 meter längre än vad ritningen i ansökan
redovisade. Detta innebär att den sökta åtgärden var 7,5 m2 större än det som ansöktes.
Kompletterande ritningar inkom den 6 april 2018 med justerade inmätta mått.
Planbestämmelser
För din fastighet gäller detaljplan B 176B, område vid Tosseberget, planen är från 1973.
Detaljplanen tillåter enbostadshus. Den sammanlagda ytan för huvudbyggnad inklusive
garage- eller uthusbyggnad får inte överskrida 200 m2. Fristående garage eller uthus får inte
uppta större yta än 40 m2. Garage- eller uthusbyggnad får inte uppföras högre än 3,0 meter.
Bakgrund
På fastigheten finns ett enbostadshus vilken är sammanbygd med ett garage och har
byggnadsarean 173,27 m2, inklusive garagets yta på 44,19 m2. Senare har ett uterum byggts
på 21,76 m2. Varmed den sammanlagda byggnadsarean är 195,03 m2.
Fastighetsägaren ansökte om bygglov (2014) för en tillbyggnad på 9,5 x 5 meter på
garagedelen. Denna åtgärd överskred den tillåtna byggnadsarean från gällande detaljplan
med 42,5 m2. Varmed handläggaren bedömde då att avvikelen var för stor för att godtas som
liten avvikelse enligt 9 kap 31 b § i plan- och bygglagen (PBL). Sökande ändrade ansökan
om bygglov för en tillbyggnad till 25 m2. Denna åtgärd överskred byggrätten med 20 m2.
Berörda sakägare gavs tillfälle att yttra sig på avvikelsen och bygglov beviljades för åtgärden
den 8 januari 2015.
Därefter har en bygglovbefriad åtgärd ansökte, tillbyggnad om 15 m2, och ett startbesked
meddelades 30 oktober 2015.
Negativ kommunicering
Negativ kommunicering har skickats till sökande den 3 april 2018 med möjlighet att yttra sig
på Samhällsbyggnadskontoret förslag om avslag på den ansökta åtgärden.

Yttrande från fastighetsägaren
Yttrande inkom 2018-04-18. Fastighetsägaren uppger att han varit i kontakt med en
handläggare tidigare (2014) om samma åtgärd. Handläggaren såg då inga hinder på den
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förslagna åtgärden med tanke på tomten storlek och avstånd till tomtgräns. Fastighetsägaren
menar att har man lämnat ett besked tidigare gäller det.

Bedömning
Samhällsbyggnadskontoret (SBK) har gjort en samlad bedömning av den avvikande åtgärd
som sökts och det som tidigare godtagits. SBK bedömer att avvikelsen på 35 m2 inte kan
antas som liten avvikelse enligt 9 kap 31 b § plan och bygglagen, den tidigare avvikelsen på
20 m2 plus den tillkommande ytan på 15 m2. Den bygglovfri åtgärd på 15 m2 räknat inte med
ytan tack vare att den inte ska beaktas vid bedömning av om en åtgärd överensstämmer
med detaljplanen.
Oavsett avstånd till tomtgräns och tomtstorlek är inte avvikelsen från detaljplan godtagbar.
Det finns inga anteckningar på Samhällsbyggnadskontoret som tyder på att en handläggaren
tidigare gett ett positivt besked.

Upplysningar
Avgift för avslag för åtgärden är 3709 kronor enligt Alingsås kommun bygglovtaxan.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontoret föreslår avslag.

Beslutet ska skickas till
Exp: Sökande Del kv (Bilaga: Hur man överklagar), Akten

Aila Hirvonen Bremefors
Stadsarkitekt

Päivi Hauska
Granskningsingenjör
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Stadsskogen 2:71, bygglov
19
2018.040 SBN

Page 148 of 194

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-04-27
Martin Frank Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.040 SBN

Stadsskogen 2:71, bygglov för enbostadshus och carport
(2017-0628)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt carport på fastigheten
Stadsskogen 2:71.
Huvudbyggnaden uppförs i ett plan och får en byggnadsarea på 121 m2. Takvinkeln blir
delvis 27 grader, delvis 22 grader. Byggnadens FG (golvhöjd) blir + 84,0. Byggnaden får en
byggnadshöjd på 3,1 meter och en nockhöjd på 5,1 meter. Byggnaden placeras 4,5 meter
från närmaste tomtgräns.
Komplementbyggnaden (carport med förråd) får en byggnadsarea på 32 m2. Byggnadens FG
blir +83,9. Byggnaden får en byggnadshöjd på 2,9 meter och en nockhöjd på 3,5 meter.
Byggnaderna utformas med vit träpanel, takbeläggningen blir svarta tegelpannor.
Byggnaderna grundläggs med platta på mark. Uppvärmningssätt blir frånluftsvärmepump.
Byggnaderna ansluts till enskild anläggning för vatten, avlopp och dagvatten.
Miljöskyddskontoret har 2017-07-27 (delegationsbeslut 402/17) utfärdat ett tillstånd för
enskild avloppsanläggning för den aktuella åtgärden.
Byggnadsplatsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen
bebyggelse.
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av Översiktsplan, ÖP 95:
R4. Område för tätortsutbyggnad 1996-2015: Pågående markanvändning tills vidare. Nya
byggnader/anläggningar endast av tillfällig karaktär. Utbyggnaden föregås av fördjupad
översiktsplan och/eller detaljplan.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger inom området för fördjupad översiktsplan, FÖP
Staden Alingsås antagen 2008-03-26. I den fördjupade översiktsplanen betecknas området:
R15 - Övriga områden, huvudsakligen skogsbruk.
Byggnadsplatsen ligger i anknytning till, men utanför, det område som är utpekat som
utredningsområde för den framtida sträckningen av Södra Stadsskogsgatan.
Byggnadsplatsen ligger inom ett område med normal radonrisk. Den för åtgärden aktuella
platsen berörs inte av några konstaterade natur-, friluftslivs- eller bevarandevärden.
Då den tänkta åtgärden ligger nära järnväg (Västra stambanan) har den sökande utfört en
trafikbullerutredning genom Akustikforum AB, daterad 2016-01-18. Trafikbullerutredningen
visar att den tänkta bostadsbyggnaden klarar bullerkraven vid fasad då den maximala
ekvivalenta ljudnivån vid fasaden är beräknad till 57 dBA (maximalt tillåten 60 dBA).
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Byggnadens uteplats klarar kraven för ekvivalent och maximal ljudtrycksnivå, då den
ekvivalenta nivån ligger på 50 dBA (maximalt tillåten 50 dBA), samt maximala nivån är
beräknad till 67 dBA (maximalt tillåten 70 dBA), där uteplatsen föreslås ligga.
Yttranden
Då åtgärden är tänkt att placeras ca 50 meter från järnväg (Västra stambanan) har
Trafikverket hörts angående den aktuella åtgärden. Trafikverket framför i sitt yttrande
inkommet 2018-02-21 att det är viktigt att beakta vibrationer, buller och riskfaktorer på grund
av bostadens närhet till järnvägen. För det fullständiga yttrandet från Trafikverket, se
tillhörande dokument till detta beslut.
Räddningstjänsten, Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund, har givits möjlighet att
yttra sig angående riskfaktorer för den tänkta åtgärden. Räddningstjänsten skriver i sitt
yttrande inkommet 2018-03-21:
Bedömning
Huset kommer att ligga cirka 50 meter från järnvägsspåret som utgör farligt-gods-led.
Diskussioner pågår om att bredda järnvägen med 15 meter vilket skulle kunna innebära att
avståndet istället krymper till 35 meter.
Huset hamnar inom 150 meter från järnvägen vilket är gränsen för när risker bör beaktas
enligt Alingsås riktlinjer. Huset hamnar inte inom den bebyggelsefria zonen på 30 meter som
tidigare riskutredningar och riskkriterier i liknande ärenden föreslagit.
Stockholms Länsstyrelse föreslår i sina riktlinjer tillämpning av gräns på 50 meter till
bostäder. Detta uppnås precis med nuvarande husplacering och bansträckning.
Slutsats och rekommendationer
Räddningstjänsten anser i detta fall att föreslagen placering, 50 meter från Västra Stam
banan, är riskmässigt acceptabel men rekommenderar att om möjligt (med hänsyn till
topografi med mera) placera huset längre bort för att ytterligare reducera risken vid en
eventuell olycka på järnvägen. Detta kan också vara en förebyggande åtgärd för att öka
chanserna att slippa påverkas vid en eventuell utbyggnad av Västra Stambanan.
Räddningstjänsten rekommenderar att eventuell ventilation placeras så att den vetter bort
från järnvägen.
Berörda grannar, Stadsskogen 2:70, Stadsskogen 2:72, Stadsskogen 2:73, Bryngenäs 1:14
och Bryngenäs 1:16, har givits möjlighet att yttra sig i ärendet.
Yttrande har inkommit från Stadsskogen 2:70, Stadsskogen 2:72 och Bryngenäs 1:16, utan
invändningar mot förslaget.
Fastighetsägaren till Bryngenäs 1:14 och Stadsskogen 2:73 (Alingsås kommun) skriver i sitt
yttrande inkommet 2018-02-20:
Hur förhåller sig byggnationen mot trafikutredningen för Södra Stadsskogsgatan? Finns det
någon risk att byggnad motverkar framtida planläggning?
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Bedömning
Den ansökta åtgärden bedöms förenlig med de rekommendationer som finns i
översiktsplanen för Alingsås kommun, ÖP 95, samt den fördjupade översiktsplanen, FÖP
Staden Alingsås, då den fördjupade översiktsplanen föreskriver att lämplighetsprövning
genom särskild studie kan ersätta detaljplan vid uppförande av 1-2 nya byggnader. I övrigt
krävs detaljplan. Lokaliseringsprövningen i detta bygglov bedöms vara en sådan särskild
studie. Den tänkta åtgärden ses som en varsam utveckling av området och bedöms inte
medföra någon betydande olägenhet för omgivningen. Åtgärden bedöms inte försvåra för
framtida detaljplanering. Åtgärden bedöms inte heller försvåra eventuell framtida sträckning
av Södra Stadsskogsgatan.
Åtgärden bedöms klara kraven på buller, vibration och risk, utifrån de förutsättningar som
presenterats genom bullerutredningen från Akustikforum AB samt yttrandet från
Räddningstjänsten (2018-03-21).
Infartsväg till den tänkta byggnadsplatsen bedöms kunna anläggas från den befintliga väg
som leder fram till intilliggande bostadshus, Skaverydsvägen. Tillfartsvägens exakta
utformning och placering ska avgöras i samråd med kommunens byggnadsinspektör inför
startbeskedet.
Platsen bedöms inte ha några särskilda natur-, kulturvärden eller andra allmänna intressen.
Detaljplan behöver inte upprättas utifrån bestämmelserna i Plan- och bygglagen (PBL
2010:900) 4 kap. § 2.
Förslag till beslut
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Utsedd kontrollansvarig är Jonas Eklund, Björkgatan 7, 441 33 Alingsås. N-behörighet, SP
SC0413-12, giltig t.o.m. 2022-04-18.
Villkor
Infartsväg till fastigheten ska utformas så att den är tillgänglig för utryckningsfordon, såsom
ambulans och räddningstjänstens brandbil.
Upplysningar
Tekniskt samråd ska hållas för åtgärden. Beträffande tidpunkt, kontakta kommunens
byggnadsinspektör Håkan Söderberg på telefon 0322-616273, alternativt
hakan.soderberg@alingsas.se.
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat startbesked enligt
10 kap. 3 § PBL. Nämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift om
byggnationen påbörjas innan startbesked givits enligt 11 kap. 51 § PBL.
Innan byggnaden tas i bruk ska ett slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL. Om
byggnaden tas i bruk innan slutbesked har givits är Samhällsbyggnadsnämnden skyldig att
påföra byggherren en byggsanktionsavgift.
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Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem
år från den dag beslutet vunnit laga kraft.
Utstakning samt lägeskontroll ska utföras av behörig mätningstekniker. Kommunens GISavdelning kan utföra detta. Ring Samhällsbyggnadskontorets GIS-avdelning om avgifter etc,
på telefon 0322-61 71 95 eller 0322-61 71 94.
Lovavgift tas ut med 33 386 kronor.
Faktura sänds separat.
Hur beslutet kan överklagas, se bifogad information Hur man överklagar.

Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan om bygglov
Fasadritning, 503
Markplaneringsritning
Situationsplan, Enkel nybyggnadskarta
Plan- och fasadritning, carport med förråd
Yttrande från Trafikverket
Yttrande från Räddningstjänsten
Planritning- och sektionsritning, 501

2017-09-25
2017-11-30
2017-11-30
2017-11-30
2017-11-30
2018-02-21
2018-03-21
2017-04-19

Beslutet ska skickas till
Sökande, Sakägare fk (Stadsskogen 2:70, Stadsskogen 2:72, Stadsskogen 2:73, Bryngenäs
1:14, Bryngenäs 1:16), Kontrollansvarig, Byggnadsinspektör (HS), GIS-handläggare fk, PoIT,
Akten.

Aila Hirvonen Bremefors
Stadsarkitekt

Martin Frank Cederbom
Bygglovshandläggare
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Översiktskarta
Stadsskogen 2:71
Bygglov för enbostadshus
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Handläggare:
Martin Frank Cederbom
SBN-datum:
2018-05-14

Stadsskogen 2:71
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•
•

Ansökan avser bygglov för ett enbostadshus med carport.
Byggnadsplatsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse.
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av FÖP Staden Alingsås:
R15 - Övriga områden, huvudsakligen skogsbruk.

•

Förslag till beslut: Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen.

Översiktskarta

Översiktskarta ortofoto
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Foto

1

Vekaryd 1:12, ansökan om
förhandsbesked om bygglov
för nybyggnad av
enbostadshus, carport och
förråd
20
2018.074 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-04-27
Anna Jonsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.074 SBN

Förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus, carport och vedbod/förråd
VEKARYD 1:12 (2017-0699)

Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2017-10-24 och avser förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av ett
enbostadshus i en våning utan inredd vind, samt en carport och en förrådsbyggnad
(vedbod).
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser.
Området där fastigheten ligger berörs av ÖP 95 (antagen 1998-01-28):
R5 Område med bebyggelsetryck: ”(…) Landsbygden hålls levande genom en varsam
komplettering med nya bostäder/verksamheter. (…)” och;
R9 Område med stort rekreationsvärde: ”Vid pågående och eventuellet förändrad mark- (och
vatten-) användning skall särskild hänsyn tas till områdets rekreationsvärde (orördhet, natur/kulturvärde, vattenkvalité o dyl). (…)”
Den tänkta byggnadsplatsen ligger inom strandskyddsområde. Strandskyddsdispens för de
ansökta åtgärderna beviljades av Samhällsbyggnadsnämnden 2018-01-22 i beslut § 16
2017.282 SBN (ärende 2017-0699). Länsstyrelsen har inte haft något att invända mot
beslutet.
Ett fritidshus står på tomten idag. Detta är tänkt att rivas och det tillkommande
enbostadshuset är tänkt att placeras till största delen på samma plats som det befintliga
fritidshuset. Den nya förrådsbyggnaden är tänkt att byggas på samma plats som befintlig
vedbod, som också är tänkt att rivas. Den nya carporten är tänkt att placeras öster om
enbostadshuset.
Den befintliga fastigheten Vekaryd 1:12 har en area på 8015 m2. Tänkt storlek på avstyckad
tomt för de ansökta åtgärderna är 3500 m2. Det nya enbostadshuset är tänkt att få en
byggnadsarea om ca 180 m2. Carporten och förrådsbyggnaden får en sammanlagd
byggnadsarea på ca 30 - 40 m2.
Fastigheten är belägen inom område som omnämns i Kulturmiljöprogram för Alingsås
kommun (Landsförsamlingen och staden) med den kulturhistoriska motiveringen: ”Den
välbevarade bebyggelsemiljön och det omgivande herrgårdslandskapet med sina trädalléer
och ekhagar har ett högt kulturhistoriskt landskapsmässigt värde.” Fritidshuset som avses
rivas är inte omnämnd som en kulturhistoriskt värdefull byggnad.
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp har lämnats in till Miljöskyddskontoret.
Yttranden
Berörda sakägare (Vekaryd 1:11, 1:13, 1:16 och 1:20) har enligt 9 kap 25 § i Plan och
bygglagen (PBL) underrättats om ansökan getts möjlighet att yttra sig angående åtgärden.
Sakägarintyg utan invändningar har inkommit från sakägarna på Vekaryd 1:11, 1:13 och
1:16. Båda ägarna till Vekaryd 1:20 har inkommit med följande synpunkt: ”Jag anser att det
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nya bostadshuset bör kunna läggas längre västerut på tomten mot nu föreslagen placering
på bygglovskarta. Och att vedboden kan placeras intill planerad carport istället. Syftet är att
minska möjlighet till insyn mellan bostadshusen.”
Sökanden har underrättats om synpunkterna enligt PBL 9 kap 26 § och bemött dem i e-post
ankomststämplat 2018-04-08: ”(…) Med tanke på att vi vill bygga ett hus med vedbod/förråd
samt en carport som skall passa in i den miljön där vi bor, vill vi bevara en gammal stengrund
som kommer bli som en mur bakom huset. Att då enligt grannens förslag lägga vedboden
och carporten tillsammans omöjliggör denna lösning. Dessutom anser vi att det kommer att
se mycket trevligare ut med den lösning som vi arbetar efter. Dessutom skulle huset komma
allt för nära ett högt berg om vi skulle förflytta huset enligt grannens synpunkt. (…)”
Miljöskyddsinspektör Mattias Calling har muntligen meddelat samhällsbyggnadskontoret
(2018-04-17) att han gör bedömningen att tillstånd för enskilt avlopp kommer att kunna
utfärdas för det tänkta nya enbostadshuset.
Bedömning
Eftersom det tänkta enbostadshuset är större än det befintliga fritidshuset hamnar det, med
den ansökta placeringen, ca 5 meter närmare gränsen mot Vekaryd 1:20 än det befintliga
huset. Avståndet mellan det tänkta enbostadshuset och det befintliga enbostadshuset på
Vekaryd 1:20 blir då ca 25-30 meter.
Uppförande av det tänkta enbostadshuset på Vekaryd 1:12 medför därför sannolikt att
insynen till grannfastigheten Vekaryd 1:20 ökar något. Insynen bedöms dock inte öka i den
grad att den skulle innebära en betydande olägenhet för de boende på Vekaryd 1:20.
Tänkt placering av de ansökta åtgärderna motsvarar i stort dagens placering av byggnader
på tomten. Sökanden uppger att man önskar bevara den befintliga stengrunden (bakom
befintligt fritidshus) som en mur bakom det nya enbostadshuset. Mot bakgrund av att den
tänkta byggnadsplatsen ligger inom en kulturmiljö med välbevarad bebyggelse från ca 1880talet gör Samhällsbyggnadskontoret bedömningen att placering och utformning av nya
byggnader bör anpassas till platsens historia och till den omgivande bebyggelsemiljön.
Därmed bedöms den ansökta placeringen av nya byggnader vara motiverad.
Strandskyddsdispens för åtgärderna har beviljats och beslutet har inte överprövats av
Länsstyrelsen. Ny tillfartsväg behöver inte anläggas. Tillstånd för enskilt avlopp kommer att
utfärdas av Miljöskyddsnämnden. Åtgärderna bedöms vara förenliga med
rekommendationerna för mark- och vattenanvändning i översiktsplanen ÖP95. Åtgärden
bedöms inte innebära att detaljplanekravet behöver upprättas enligt bestämmelserna i Planoch bygglagen (PBL 2010:900) 4 kap 2 §.
Sammantaget gör Samhällsbyggnadskontoret bedömningen att ett positivt förhandsbesked
om bygglov för de ansökta åtgärderna (nybyggnad av enbostadshus, carport och en
förrådsbyggnad/vedbod) kan meddelas.
Beredning
Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan.
Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden.
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Förslag till beslut
Positivt förhandsbesked om bygglov meddelas med stöd av 9 kap 17 § PBL, med nedan
givna villkor.
Villkor
Placering och utformning av nya byggnader ska anpassas till platsens historia och till den
omgivande välbevarade bebyggelsemiljön.
Upplysningar
Beslut om positivt förhandsbesked gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om
bygglov inte inlämnats inom denna tid upphör beslutet att gälla
Beslut om förhandsbesked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan bygglov
erhållits.
De nya byggnadernas utformning och placering prövas i framtida bygglovsansökan.
Tillstånd för enskilt avlopp ska vara utfärdat av Miljöskyddskontoret/nämnden innan
startbesked för byggåtgärderna kan meddelas.
Avgift för förhandsbesked tas ut med 13 653 kronor. Faktura sänds separat.

Beslutet ska skickas till
Exp: Sökande, Sakägare fk (Vekaryd 1:11, 1:13 och 1:16), Sakägare Rek MB Formulär 1
(Vekaryd 1:20), Grannar fkPoIT, Akten.
Bilaga: Hur beslut kan överklagas (Formulär 1)

Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökningsblankett
Översiktsbild med befintliga byggnader
Situationsplan: tänkt avstyckning med nya byggnader
Sökandens bemötande av sakägares kommentarer

Aila Hirvonen Bremefors
Stadsarkitekt

Ankomststämplat:
2017-10-24
2017-11-28
2017-11-28
2018-04-09

Anna Jonsson
Bygglovarkitekt
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Handläggare:
Anna Jonsson
SBN-datum:
2018-05-14

Vekaryd 1:12
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

•
•

•

Iordningsställande
av allmän plats

Foto

Sammanfattning

•

Avtal Överlåtelser Projektering

Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus, carport och vedbod/förrådsbyggnad.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger utanför detaljplan och
områdesbestämmelser.
Platsen berörs av ÖP 95:
R5 Område med bebyggelsetryck och;
R9 Område med stort rekreationsvärde
Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden meddelar positivt
förhandsbesked om bygglov för de ansökta åtgärderna.
Översiktskarta

Flygfoto, befintliga byggnader

Situationsplan
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Simmenäs 1:1 (nätstation),
Strandskyddsdispens
21
2018.069 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-04-27
Martin Frank Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.069 SBN

Simmenäs 1:1 (nätstation),
StrandskyddsdispensStrandskyddsdispens för
transformatorstation
(2018-0091)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser strandskyddsdispens för transformatorstation på fastigheten Simmenäs 1:1.
Transformatorstationen får måtten 2,3 x 2,8 meter (6,5 m2) och placeras ca 2 meter från
befintlig väg.
I dag försörjs området av en stolptransformator. Denna stolptransformator saknar
oljeuppsamlingskärl, den nya transformatorstationen kommer att ersätta stolptransformatorn
och har oljeuppsamlingskärl. Den nya placeringen är vald så att den ligger nära väg för att
underlätta åtkomst vid reparationer eller underhållsarbete.
Transformatorstationen placeras inom strandskyddat område för sjön Mjörn. Avståndet från
transformatorstationen till vattnet, Mjörn, blir ca 140 meter. Strandskyddet för Mjörn är 300
meter.
Transformatorstationen placeras på oexploaterad naturmark i närheten av befintliga bostadsoch fritidshus. Den för åtgärden aktuella platsen berörs inte av några konstaterade natur-,
friluftslivs- eller bevarandevärden.
Den aktuella åtgärden genomförs inom ett område med områdesbestämmelser, OB 2,
Områdesbestämmelser för Slinkebo, daterade 1989-01-24.
Vid prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna får endast de sex
särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 § i miljöbalken beaktas. I detta fall åberopar sökanden
att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan ske utanför området.
Bedömning
Miljöbalken (MB) 7 kap 15 § 1 p anger bland annat att inom ett strandskyddsområde får inte
nya byggnader uppföras.
Enligt MB 7 kap 18 b § anges att kommunen i det enskilda fallet får ge dispens från förbuden
i 15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a
§ 1 och 2. Lag (2009:532).
Enligt MB 7 kap 18 c § 5 p får man som särskilt skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet beakta om det område som upphävandet
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eller dispensen avser behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dispensskäl enligt punkt 5 föreligger. Den tänkta
åtgärden behövs för att tillgodose behovet av elektricitet för området. Då de berörda bostads/fritidshusen ligger inom strandskyddat område behöver transformatorstationen för sin
funktion ligga inom strandskyddat område.
Den aktuella platsen bedöms inte innehålla några särskilda naturvärden eller andra
utmärkande värden för strandskyddet. Allmänhetens tillgång till strandområdet samt
påverkan av växt- och djurliv bedöms inte förändras.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för
transformatorstation på fastigheten Simmenäs 1:1.
Åtgärden innebär inte att någon hemfridszon påverkas eller nyskapas.
Upplysningar
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Beslut om strandskyddsdispens medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan
startbesked utfärdats.
Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens inom tre veckor
från delgivning.
Avgift för strandskyddsdispens tas ut med 10 465 kronor.
Faktura sänds separat.
Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan om strandskyddsdispens
Situationsplan, Enkel nybyggnadskarta
Ritning, transformatorstation, 0R101086

2018-02-05
2018-02-05
2018-02-26

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

Aila Hirvonen Bremefors
Stadsarkitekt

Martin Frank Cederbom
Bygglovshandläggare
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Översiktskarta
Simmenäs 1:1
Strandskyddsdispens för transformatorstation
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Simmenäs 1:1

Handläggare:
Martin Frank Cederbom
SBN-datum:
2018-05-14

Strandskyddsdispens

X

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•

•

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dispensskäl enligt punkt 5 föreligger (området
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske
utanför området). Allmänhetens tillgång till strandområdet samt påverkan av växt- och
djurliv bedöms inte förändras.
Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om
strandskyddsdispens.

Översiktskarta

Översiktskarta ortofoto
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Foto

1

Simmenäs 1:1
(vatten/avloppsledning),
Strandskyddsdispens
22
2018.070 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-04-27
Martin Frank Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.070 SBN

Simmenäs 1:1 (vatten/avloppsledning),
StrandskyddsdispensStrandskyddsdispens för ledningsdragning
(2018-0093)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser strandskyddsdispens för nedgrävning av vatten- och avloppsledningar på
fastigheten Simmenäs 1:1. Ledningarna är tänkt att serva ca 20 stycken befintliga bostadsoch fritidshusfastigheter i området. Ledningarna dras delvis i anslutning till befintligt vägnät i
för området, delvis genom naturmark och jordbruksmark. Sökande har uppgett att marken så
långt som möjligt kommer att återställas till ursprungsskick efter att åtgärden är genomförd.
De aktuella VA-ledningarna är tänkta att kopplas till befintligt kommunalt VA-nät för
bostadsområdet längst ute på Simmenäs.
Åtgärden utförs inom strandskyddat område för sjön Mjörn. Strandskyddet för Mjörn är 300
meter.
Det aktuella området berörs inte av några konstaterade värden för friluftslivet. Delar av de
tänkta ledningarna dras inom ett område som är klassat som riksintresse naturvård, för
sjöarna Anten och Mjörn.
Delar av den aktuella åtgärden genomförs inom ett område med områdesbestämmelser, OB
2, Områdesbestämmelser för Slinkebo, daterade 1989-01-24. Den övriga delen av det
aktuella området ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen
bebyggelse.
Då det tänkta ledningsnätet delvis sträcker sig ut i sjön Mjörn, har sökande parallellt med
strandskyddsdispensen sökt tillstånd för vattenverksamhet hos Länsstyrelsen i Västra
Götaland.
Vid prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna får endast de sex
särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 § i miljöbalken beaktas. I detta fall åberopar sökanden
att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan ske utanför området.
Bedömning
Miljöbalken (MB) 7 kap 15 § 1 p anger bland annat att inom ett strandskyddsområde får inte
nya byggnader uppföras.
Enligt MB 7 kap 18 b § anges att kommunen i det enskilda fallet får ge dispens från förbuden
i 15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a
§ 1 och 2. Lag (2009:532).
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Enligt MB 7 kap 18 c § 5 p får man som särskilt skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet beakta om det område som upphävandet
eller dispensen avser behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dispensskäl enligt punkt 5 föreligger. Den tänkta
åtgärden förser ett flertal bostäder med ett gemensamt vatten- och avloppsnät. Då de
berörda bostads-/fritidshusen ligger inom strandskyddat område behöver VA-nätet för sin
funktion ligga inom strandskyddat område, då ledningarna går fram till varje bostad.
Merparten av ledningarna i den östra delen av området dras i anslutning till befintligt vägnät.
De delar som inte dras i anslutning till vägnätet ses motiverade då sträckningen är vald för
att inte behöva göra sträckan för ledningarna längre än nödvändigt.
I den västra delen av området placeras ledningarna till stor del på jordbruksmark.
Dragningen ses motiverad då den innebär en betydligt kortare ledningslängd än om
ledningarna skulle ligga i befintligt vägområde för Simmenäsvägen, som går norr om den
tänkta placeringen. Påverkan på jordbruksmarken ses endast som tillfällig, då marken är
tänkt att återställas efter att ledningarna är nedgrävda.
Det aktuella området bedöms inte innehålla några särskilda naturvärden eller andra
utmärkande värden för strandskyddet. Allmänhetens tillgång till strandområdet samt
påverkan av växt- och djurliv bedöms inte förändras, mer än tillfälligt under själva
genomförandet av åtgärden.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för nedgrävande av
vatten- och avloppsledningar på fastigheten Simmenäs 1:1.
Åtgärden innebär inte att någon hemfridszon påverkas eller nyskapas.
Villkor
Marken ska, efter att arbetena är genomförda, återställas till ursprungligt skick. Åtgärdens
dragning och utförande ska genomföras så att minimal förändring sker på platsen, träd ska
bevaras i så stor utsträckning som möjligt.
Upplysningar
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens inom tre veckor
från delgivning.
Avgift för strandskyddsdispens tas ut med 10 465 kronor.
Faktura sänds separat.
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Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan om strandskyddsdispens
Situationsplan, vattenledningar, 1705-01
Situationsplan, avloppsledningar, R-51-1-01

2018-02-07
2018-04-13
2018-04-13

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

Aila Hirvonen Bremefors
Stadsarkitekt

Martin Frank Cederbom
Bygglovshandläggare
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Översiktskarta
Simmenäs 1:1
Strandskyddsdispens för VA-ledningar
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Simmenäs 1:1

Handläggare:
Martin Frank Cederbom
SBN-datum:
2018-05-14

Strandskyddsdispens

X

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•

•

Ansökan avser strandskyddsdispens för nedgrävning av VA-ledningar.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dispensskäl enligt punkt 5 föreligger (området
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske
utanför området). Allmänhetens tillgång till strandområdet samt påverkan av växt- och
djurliv bedöms inte förändras.
Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om
strandskyddsdispens.

Översiktskarta

Översiktskarta ortofoto
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Foto

1

Svanvik 1:20, ansökan om
strandskyddsdispens
23
2018.087 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-04-20
Kristina Ödling

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.087 SBN

Strandskyddsdispens Attefallshus SVANVIK 1:20 (SBK dnr 2018-0056)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2018-01-24 och avser strandskyddsdispens för Attefallshus.
Anmälan och startbesked behandlas i separat beslut.
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av strandskydd (300 meter) från sjön Färgen samt
områdesplan OB 4 ”Områdesbestämmelser för Svanvik” Laga kraft vunnen 1990-07-23.
Platsen ligger inom utpekad kulturmiljö Landsförsamlingen 19. Hulabäck Skaftared Kullabo.
Platsen ingår i primär zon Färgens vattenskyddsområde. Exempelvis kräver schaktning mer
än 200 m3 tillstånd av Miljöskyddsnämnden.
Området är inom utpekat område av riksintresse för friluftslivet enligt Miljöbalken 3 kap § 6.
Område FP 10. Delsjö-Härskogenområdet. ”Av stort värde för Göteborgsregionen som
närströvområde och även som objekt för andra slags friluftsaktiviteter…”
Tomtplats har i tidigare bygglov och strandskyddsdispens utpekats till att vara hela den
föreslagna fastigheten. Byggnaden skall placeras inom fastställd tomtplats. Fastställd i
bygglov dnr 2004-0032, beslut 2004-03-16 § BN 089.
Den föreslagna byggnaden har en byggnadsarea på 5,0 x 5,0 = 25 kvm. Nockhöjd 3,9 meter.
Byggnaden placeras ej närmare fastighetsgräns än 5 meter.
Sökanden har angett två särskilda skäl för dispens från strandskyddet.
- Nr 1. Området ha redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften.
- Nr 2. Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse,
verksamhet eller annan exploatering.
Sökanden uppger ”Den egna fastigheten är bebyggd sedan 2005 och har en byggnad som
ligger närmare strandkanten. Avstånd från egna fastigheten till strandkanten är ca 150 m.
Mellan den egna fastigheten och strandkanten finns två bebyggda fastigheter och en enskild
väg.”

Beredning / Bedömning
Byggnaden placeras inom sedan tidigare ianspråktagen tomtplats.
Byggnadens placering och utformning bedöms inte utöka hemfridszonen.
Tomten är avskild från stranden genom befintlig bebyggelse.
Den nya byggnaden bedöms inte försämra allmänheten eller djurs tillgång till strandområdet.
Strandskydd (300 meter) gäller. Strandskyddsdispens tillstyrks utifrån det särskilda skälen:
- Nr 1. Området ha redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften.
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-

Nr 2. Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse,
verksamhet eller annan exploatering.

Förslag till beslut
Strandskyddsdispens beviljas med stöd av 7 kap 18 c § p1 och 2 miljöbalken (MB). Särskilt
skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna är
- Nr 1. Området ha redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften.
- Nr 2. Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse,
verksamhet eller annan exploatering.

Upplysningar
Besluten om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Beslut om förhandsbesked och strandskyddsdispens medför inte rätt att påbörjas
byggnadsarbetet innan bygglov erhållits. Åtgärden får inte påbörjas förrän
Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Nämnden är
skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift om byggnationen påbörjas innan
startbesked givits enligt 11 kap 51 § PBL.
Sökanden erinras om att Länsstyrelsen kan överpröva beslut om strandskyddsdispens inom
tre veckor från delgivning.
Eventuell schaktning större än 200 m3, kräver tillstånd av/anmälan till Miljöskyddsnämnden.
Avgift för strandskyddsdispens tas ut med 10 465 kronor.
Faktura sänds separat.
Avgift för nybyggnadskarta, kan tillkomma.
Hur beslut kan överklagas Formulär 1.
Handlingar som tillhör beslut:
Ansökan om strandskyddsdispens
Nybyggnadskarta
Fasader, plan och sektion på byggnaden

Inkom:
2018-01-24
2018-01-24
2018-01-24

Beslutet ska skickas till
Exp: Sökande, Länsstyrelsen-natur Mkv, Akten.
Aila Hirvonen Bremefors
Stadsarkitekt

Kristina Ödling
Bygglovarkitekt
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ÖVERSIKTSKARTA
Strandskyddsdispens
Svanvik 1:20
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Svanvik 1:20

Handläggare:
Kristina Ödling
SBN-datum:

Strandskyddsdispens

X

2018-05-19

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

SAMMANFATTNING
Sammanfattning
•
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av Attefalls byggnad,

Avtal Överlåtelser Projektering

bygglovsbefriad åtgärd.
•
Byggnaden har en byggnadsarea på 5,0 x 5,0 m, nockhöjd 3,9 m.
•
Byggnaden placeras ej närmare fastighetsgräns än 5 meter.
BEDÖMNING
•
Byggnaden placeras inom ianspråktagen tomtplats.
•
Byggnaden utökar inte hemfridzonen.
•
Tomten är avskild från stranden genom bebyggelse.
•
Allmänhetens och djurs tillgång till strandsområdet försämras inte.
FÖRSLAG TILL BESLUT
o
Strandskyddsdispens beviljas med stöd av 7 kap 18 c § p 1 & 2 miljöbalken (MB).
Särskilt skäl: Nr 1 Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Särskilt skäl: Nr 2 Området är väl avskilt från stranden genom väg,
järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.

Iordningsställande
av allmän plats

Föreslagen placering

Översiktskarta

Situationsplan

2018-04-30

Ortofoto

Föreslagen byggnad
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